APULIEN & DET JUDISKA ARVET
Med Moshe Ben Simon vår älskade guide
Preliminärt Program 2022
Följ med på en resa till Italien. Vi reser i tiden till det historiska
Italien fram till nutid och upplever hur den judiska befolkningen
levt och verkat i landet under tiderna. Judarnas historia i
Apulien kan spåras tillbaka över två tusen år i tiden. Apulien är
en region i ”hälen på stöveln” på halvön i Italien som gränsar till
Adriatiska havet. Vi besöker bland annat Bari, Venosa med sina
judiska katakomber, Matera och avslutar i Lecce. Staden som
hade en av de mest framstående judiska bosättningarna i det
napolitanska kungariket innan utvisningen av judarna.

Dag 1 - NEAPEL – BARI
Ankomst med flyg till Neapel. Transfer med buss till hotell Excelsior i
Bari. Incheckning. Gemensam middag på hotellet.
(M)
Dag 2 - BARI
Dagsutflykt i Bari tillsammans med reseledaren som är auktoriserad
specialistguide. Vi ser Castello Normanni och Castello Svevo
Duomon San Nicola och promenerar längs havet till katedralen San

Sabino. Gemensam lunch. Fortsättning till Trani för besök i Giudecca
med synagogan Scolanova, samt Scolagrande med det judiska muséet.
Middag på egen hand.
(F, L)
Dag 3 - BARI - VENOSA – MATERA
Utcheckning och avfärd. Stopp för besök i Castel del Monte där vi
äter en gemensam lunch. Fortsättning till den arkeologiska parken i
Venosa med sina judiska katakomber och ett arkeologiskt museum där
det bl.a. finns gamla gravstenar med inskriptioner på hebreiska. Vi
fortsätter sedan till staden Matera där vi checkar in på Hotel
Nazionale. Gemensam middag på hotellet.
(F, L, M)

Dag 4 - MATERA
Idag besöker vi Murgia och Gravina di Matera, promenad till fots i
Giudeccaområdet och bland I Sassi. Vi besöker även ruinkyrkan
San Giovanni di Monterrone där det finns fresker med kufiska
inskriptioner och Palazzo Lanfranchi med en kollektion tavlor av
Carlo Levi (som skrev romanen ”Kristus stannade i Eboli”).
Gemensam lunch under dagen. Denna kväll äter vi middag
på egen hand i Matera.
(F, L)
Dag 5 - LECCE
Utcheckning. Idag bär utflykten till Alberobello och Santa Maria del
Casale. I Alberobello besöker vi Rione Monti och Aia Piccola. På
vägen mot Lecce gör vi ett litet stopp vid Santa Maria del Casale för

att besöka freskerna av den sista domen och bilderna av Abraham,
Isak och Jakob. Lunch på egen hand. Fortsättning till Lecce och
incheckning på Hotel Delle Palme. Gemensam Shabbat middag.
(F, M)

Dag 6 - LECCE
Idag besöker vi i Lecce de judiska kvarteren, katedralen, kyrkan Santa
Croce och Piazza Sant’Oronzo. Sedan besöker vi det judiska
muséet för en träff med professor Lelli och en provsmakning av
kosherprodukter (vin mfl produkter). Vi besöker under dagen
även Santa Maria di Cerrata med fresker på den Sovande Madonnan
vari ärkeängeln
Mikael straffar en jude. Gemensam lunch under dagen.
Gemensam middag på hotellet.
(F, L, M)
Dag 7 - NARDO
Idag styr vi utflykten till Santa Maria al Bagno, en del av Nardò, för
att besöka Museo della Memoria e dell’Accoglienza, den fotografiska
utställningen och Millers originalmuraler. Stadspromenad
i Nardòs historiska stadskärna och gemensam lunch. På eftermiddagen
besöker vi Gallipolis historiska stadskärna.
Gemensam avskedsmiddag.
(F, L, M)

Dag 8 - Hemresa
Frukost och utcheckning. Transfer till Bari flygplats för hemresa.
(F)

