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BARI a APULIE 

 

BARI 

• nachází se v jižní Itálii na břehu Jaderského moře; 

• jedná se o největší město Apulie (cca 400 tisíc obyv.) a skvělý výchozí bod pro 

výlety do krásných městeček v okolí; 

• Apulie (it. Puglia) tvoří celý „podpatek“ Apeninského poloostrova -> láká 

cestovatele na svá středověká městečka, krásnou krajinu a plážemi => jihoitalská 

pohádka; 

• centrum města je poměrně malé => vše lze snadno navštívit pěšky; 

• město je možné si prohlédnout na kole -> zapůjčení: Velo Service; 

 

Cesta z/na letiště: 

• vlak – cena 5 € (lze zakoupit zde), železniční linky FM2 a FR2, nachází se asi 250 

m od terminálu, vlak vyráží každých 20–50 min, jede 15 min; 

• autobus – Terravision za 4 € (lze zakoupit online zde); 

• místní MHD – autobus č. 16 na Bari Centrale (naše zastávka Garibaldi-Visconti), 

nejpomalejší (cca 40 min, asi 29 zastávek), ale i nejlevnější = 1 € v trafice nebo za 

1,5 € u řidiče, jezdí každých 30–60 min, v provozu od 5 do 22:10 hod, v neděli a 

svátky jen do 21:10 hod; 

 

Co vidět: 

- v rámci městské části Staré Bari (Bari Vecchia) 

Pevnost/hrad Castello Normanno-Svevo (Castello Svevo 

di Bari) 

• jakási „vstupní brána“ do centra města, 

normansko-švábská pevnost s byzantskými kořeny, 

která se později přestavěla na palác; 

https://www.ferrovienordbarese.it/
https://www.terravision.eu/airport_transfer/bus-bari-airport-bari-city/?awc=9822_1554119505_ffc1d24cc0e6b93c921d9bec8a3cf2f7
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• stojí na vyvýšeném místě na západě od centra města => fantastický výhled na celé 

Bari;  

• vstupné: 6–8 €; 

• je dnes místem konání mnoha výstav a kulturních 

akcí; 

 

Katedrála sv. Sabina (Cattedrale di San Sabino/di Bari)  

• katedrála z 12. – 13. století zasvěcena sv. Sabinovi 

z Canosy – biskupovi, jehož ostatky byly do Bari 

přineseny v 6. stol.; 

• vrcholné dílo románského apulijského stylu; 

 

Palác Sedile dei Nobili/Palazzo del Sedile  

• historická budova, která byla základnou barijské 

rady šlechticů; 

 

Bazilika sv. Mikuláše (Basilica di San Nicola) 

• obrovský kostel v centru Bari, monumentální 

románská památka z 12. století; 

• sv. Mikuláš je patronem města -> jsou zde uloženy 

jeho ostatky => významné poutní místo; 

 

Starý přístav (Porto Vecchio) 

• Bari je známé jako přístavní město -> Starý přístav 

leží v centru Bari;  

 

Divadlo Petruzzelli (Teatro Petruzzelli) 

• největší divadlo v Bari a 4. největší divadlo v zemi; 

• má nádhernou oranžovou fasádu se spoustou sochařských detailů; 

 

Promenáda/nábřeží Lungomare  

• jedno z nejdelších nábřeží Itálie (cca 1000 m), 

hlavní promenáda na Bari -> od přístavu k místní 

pláži Pane e Pomodoro; 

 

• + živé centrum moderního města -> vymezují ho 

rušné bulváry Corso Vittorio Emanuele II, Corso 

Cavour a pravoúhlá síť ulice v jejich okolí -> plné 

obchodů, restaurací => nakupování: Corso Cavour 

nebo Via Sparano – moderní obchody;  
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Tip na výlet z Bari:  

 

Castel del Monte 

• záhadný hrad s pravidelným půdorysem 

osmiúhelníku, na seznamu památek UNESCO; 

• jeho konstrukce i účel dodnes vrtá hlavu 

běžným návštěvníkům i vědcům a myslitelům; 

• vzdálený od Bari cca 1 hod nad městem Adria 

(Strada Statale 170, 76123, Andria); 

• vstupné: 7 €, otevírací doba: od 9 do 18 hod -> 

vstup vždy v celou, webové stránky: zde;  

 

Pláže v Bari nebo okolí: 

• přímo ve městě bývají přeplněné nebo soukromé, přístup je hodně kamenitý 

=> lepší je mít boty do vody; 

• velká část pláží, která se nachází v okolí Bari, je kamenitá; 

• městské písečné pláže: Lido di San Francesco nebo Pane 

a Pomodoro -> lze k ní dojít při procházce po promenádě, je 

dlouhá a široká, vstupné: zdarma; 

• pláže v okolních městech: Cozze, Torre a Mare či San 

Vito – bližší města, ve kterých se nacházejí pláže (po celém 

pobřeží vede železnice začínající na Stazione Centrale); 

• Polignano a Mare – cca 30 min od Bari (jezdí sem i vlak) -  

městečko s malou pláží obklopenou skalami (Lama 

Monachile), často bývá přeplněná a je hodně kamenitá => 

obtížnější vstup do vody, nejstarší část města je postavena na 

vysokých útesech; 

 

Doporučené restaurace: 

• La Uascezze – v ulici Corte S.Agostino 2/3/4; 

• Pizzeria Bari-Napoli – v ulici Via Niccolò Piccinni 187/189; 

• další dobře hodnocené: Pizzeria i Mancini, Lievito - Pizza & Dintorni – Pizza 

(velký výběr, levná pizza, ulice Via Gaetano Salvemini 14/D), Ristorante Pizzeria 

La Piazzetta (dobré ceny, ulice Via Dante Alighieri 47); 

• cukrárny a zmrzlina: Pasticceria Martinucci (mají i panini, v ulici Piazza 

Mercantile 80) -> ochutnat vanilkovou tette della monaca nebo s višní il pasticciotto 

alla crema e amarena; 

 

 

 

 

 

https://www.casteldelmonte.beniculturali.it/en/141/the-castle
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MATERA 

• skalní město -> nejdéle trvale osídlené město na světě („Sassi di Matera“, tj. 

kameny Matery tvoří nejstarší část města a jsou součástí světového dědictví 

UNESCO -> rozsáhlý komplex kamenných domků a obydlí vykutaných ve skalách, 

které se dohromady proplétají v labyrintu křivolakých uliček a ohromného 

množství schodišť); 

• bývá přezdívána „západním Jeruzalémem“; 

• lidé zde dříve sdíleli své příbytky se zvířaty, hygienické podmínky nebyly dobré => 

Matera byla „ostudou celé Itálie“ x dnes jako Evropské hlavní město kultury; 
• nachází se zde přes 100 kostelů a svatyň, z nichž největší je katedrála -> byla 

postavena volně na svahu v románsko-apulijském stylu a později věnována 

patronce Matery, Marii della Bruna; 

• parkování: po příjezdu do města se dá zaparkovat v horní části -> stojí tam 

výrazný hrad Castello Tramontano, který je v rekonstrukci a není proto 

přístupný; 
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ALBEROBELLO 

• cca 60 km od Bari; 

• nejznámější destinace v Apulii;  

• nachází se zde skřítkovské domy zvané 

Trulli -> bílé domky s kuželovitou 

střechou, jsou stavěné bez malty jen 

z opracovaných kamenů, zapsány na 

seznamu UNESCO, je jich okolo 1500; 

• některé domky jsou otevřeny na prohlídku, případně v nich sídlí obchůdky (např. 

ve čtvrti Rione Monti), na stěnách a střechách bývají různé symboly; 

• centrem „moderního“ Alberobella je náměstí Piazza del Popolo -> je zde palác z 2. 

pol. 19. století (sídlo radnice), naproti němu je Casa d’Amore – Dům lásky 

(pojmenován podle svého majitele); 

Dvě čtvrti: 

 

1) Rione Monti – živá čtvrť plná obchůdků, turistická, s klesajícími malebnými 

uličkami, kolem 1000 trullů + kostel sv. Antonína (Chiesa Sant'Antonio, byl 

postaven jako „trullo“ ve 20. století x jiné zdejší trulli domky pocházejí zejména ze 17. 

století); 

-> trullo sovrano – jediné existující trullo, které má dvě podlaží x všechny ostatní 

domečky v celé Apulii jsou totiž pouze přízemní; 

 

2) Riona Aia Piccola – klidnější a 

autentičtější čtvrť nepoznamenaná 

tolik turistickým ruchem 

severovýchodně od centra, kolem 

400 trullů;  

 

• parkování: v ulicích mimo 

centrum bez modré čáry = 

zdarma, dále v centru na ulici 

Via Independenza několik 

velkých parkovišť (asi 5 

€/den); 

 

Grotte di Castellana 

• krásné jeskyně v okolí Alberobella; 

• údajně nejhezčí krápníkový jeskynní systém 

v Itálii; 

• vstupné: nejlevnější základní vstupenka za 

16,50 €, kompletní 19,50 €; 

• doba prohlídek v AJ: kompletní v 11 a 16 

hod, krátká ve 13 a 18 hod; 

• web: zde;  

https://www.grottedicastellana.it/en/


         

  Lucie Dusová, 2022 

MONOPOLI 

• nádherné přístavní město 

vzdálené 45 km od Bari;  

• nejznámější památky: 

➢ hrad Karla V. 

➢ pobřežní hrad sv. 

Štěpána 

➢ katedrála Monopoli 

➢ palác Palazzo Palmieri 

➢ Piazza XX Settembre – koná se zde každý den velký trh; 

• kolem města se nacházejí 13 km dlouhé písčité pláže -> téměř všechny jsou 

veřejné, některé s poplatkem (lehátka jsou velmi drahá!); 

 

LECCE 

• „barokní perla jižní Itálie“ „Florencie jihu“, město stejnojmenné provincie, cca 

40 km (1 hod cesty) od Punta Prosciutto;  

• nejznámější památky: 

➢ náměstí Piazza San Oronzo – srdce města, je zde radnice, malý kostelík sv. 

Marka či kostel Santa Maria della Grazia + kromě barokních památek se 

zde nachází také římský amfiteátr z 1.-2. stol. a římské divadlo, ve kterém 

se doposud konají akce; 

➢ náměstí Piazza Duomo – další velké náměstí s barokním dómem, 

biskupským palácem, zvonicí a katedrálou (Cattedrale Dell' Assunzione 

Della Vergine); 

➢ chrám svatého kříže (Basilica di Santa Croce) – nejvelkolepější barokní 

chrám ve městě, dokončena byla v 17. stol., má známou bohatě zdobenou 

fasádu; 

➢ hrad Karla V. (Lecce Castello) – z 16. stol.; 

➢ Via Vittorio Emanuale – hl. nákupní ulice; 

➢ zahrada Villa Comunale di Lecce – veřejná zahrada v centru, skvělé místo 

k procházce a relaxaci s několika fontánami; 

• několik kilometrů jižně od města Lecce je Grecia Salentina -> skupina měst s 

pěknými historickými centry, kde se stále používá řecký dialekt; 
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Pobřeží Salento: 

• na jihu se lze vlaky pohybovat se společností Ferrovie del Sud Est zde; 

 

PUNTA PROSCIUTTO  

• město, v jehož blízkosti se nacházejí jedny 

z nejkrásnějších evropských pláží (= „Karibské 

moře Apulie“) -> pobřeží dlouhé 32 km; 

• cca 10 min autem od ubytování Masseria Grotella; 

• nejkrásnější pláže:  

➢ stejnojmenná pláž Punta Prosciutto na pobřeží Salento mezi Lecce a 

Tarantem, je součástí chráněné mořské oblasti Porto Cesareo => mělké 

vody se světlými odstíny a pískem (jsou zde duny vysoké někde až 8 m); 

➢ Campomarino di Maruggio – další krásné pláže oblasti Porto Cesareo, 

v blízkosti se nachází starobylá věž Torre delle Moline z 15. století a pěkný 

přístav; 

➢ Sant' Isidoro – pláž opět s věží, která se jmenuje Torre Costiera (tato jde 

vidět od pláže); 

 

GALLIPOLI 

• nádherné jihoitalské město 

v provincii Lecce, bývá nazýváno 

„Perla Jónského moře“, je 

největším salentským přístavem; 

• nové město se nachází na 

poloostrově a staré město na 

ostrůvku, na který vede kamenný 

most z 16. století (Ponte 

Cittavecchia); 

• nejznámější památky: Aragonský hrad ze 13. stol., bazilika Sant´Agata ze 17. 

stol.; 

• hl. třída: Corso Roma s restauracemi, obchody, bary….  

• nejkrásnější pláže v okolí: 

➢ Baia Verde – s jedním plážovým klubem vedle druhého; 

➢ Punta della Suina – asi 4 km od Gallipoli s plážovými sedačkami a barem 

s krásným výhledem; 

➢ Spiaggia di Torre San Giovanni; 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fseonline.it/s/?language=it
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MARINA DI PESCOLUSE („Maledivy Salenta“) 

• nejkrásnější pláže: 

➢ Spiaggia di Pescoluse (Maldive del Salento) – pláž, která je do 10 min od 

ubytování v Lido Marini, 4 km bílého písku a mělké průzračné vody; 

-> sekce, která je známá jako „Maledivy“ je hezká (vstup do vody přes 

kameny), ale přelidněná; 

-> tím, jak jsou pláže mělké, tak se tu hodně provozuje šnorchlování; 

-> parkování: 5 €; 

-> lehátka a slunečníky: 35 € za 1. řadu slunečníků hned u vody, 32 € za 2. 

řadu a 30 € za jakoukoli další řadu. Je možné se domluvit na variantě 

půldenní do cca 13 €, kdy zaplatíte 20 €. Cena je vždy za 1 osobu. + 

postýlky kolem 50 €; 

Typické jídlo z Apulie: 

• drobné těstoviny orecchiette – ve tvaru ouška, často podávané s tuňákem a 

klobásou (alla cime di rape e salsiccia); 

• tiella – rýžový pokrm z brambor a mušlí; 

• burrata – delikátní krémová koule sýra podobná mozzarelle; 

• patate e cozze – pokrm z vrstev pečené rýže, brambor a mušlí; 

• panzerotti – smažené pečivo plněné sýrem a rajčaty; 

-> v Bari ochutnat zde: Panificio Fiore nebo Panificio Magda; 

• spagliozze – z polenty (kukuřičné kaše);  


