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Wandelroute – Italië, Puglia – DR 2017.02 
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 4,1 km lange rondwandeling van en naar het 
FSE station van het Italiaanse Gallipoli. De route is eenvoudig uit te breiden voor een uitge-
breidere verkenning van Gallipoli. 
 
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: http://www.afstandmeten.nl/in-
dex.php?id=1906551.      
 
OV naar en van Gallipoli 
De regionale vervoerder FSE verzorgt het openbaar vervoer naar, in en van Gallipoli. FSE 
staat voor Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.R.L. Voor online reizigersinformatie 
(alleen in het Italiaans) raadpleegt u www.fseonline.it/index.aspx; treni verwijst naar trein-
dienstregeling en autolinee naar de dienstregeling van de bus. In de groene kaartautomaten 
op de perrons kunt kaartjes kopen en (de aan het loket gekochte kaartjes) ontwaarden. 
 

 
Aankomst van de trein uit Lecce 

Lecce is het dichtstbijzijnd station waar u kunt overstappen op (snelle) treinen van de Itali-
aanse staatspoorwegen, de Trenitalia; voor online informatie (ook in de Engelse taal) raad-
pleegt u www.trenitalia.com/tcom-en.  
 
Wandelroute 
  
1. Verlaat het station via het Piazza Giacomo Mateotti en sla RA de Via Bartolomeo Ravenna in. Het 

havenspoor bevindt zicht rechts van u. De straat buigt verderop naar links en komt uit op de 
Corso Roma; volg deze naar rechts tot op de minirotonde.  

 

2. Ga rechts langs de minirotonde RD en vervolg de wandeling via de Ponte Città Vecchia, de brug 
die de nieuwe met de oude stad op het eiland verbindt. Houd rechts aan richting de van het au-
toverkeer gescheiden brede wandelweg. In de hoogzomer overdekt met doek van de hier 
staande houten winkeltjes. 

 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1906551
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1906551
http://www.fseonline.it/index.aspx
http://www.trenitalia.com/tcom-en
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3. Over de brug links van de brug ligt het Castello (Piazza Imbriani; http://castellogallipoli.it). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Castello tegen zonsondergang 

4. Loop aan het eind van de wandelweg – ter hoogte van het stationnetje Gallipoli Porto – enkele 
tientallen meters richting castello en steek dan naar rechtsvoor over, de smalle Via XXIV Maggio. 
Ga even later LA, de al even smalle Via Luigi Sansò. Dit straatje komt uit op de Via Antonietta de 
Pace met naar links het Piazza delle Repubblica, RA. Voor toeristische informatie loopt u verder 
over de Via Antonietta de Pace. Het kantoortje bevindt zich aan de rechterkant van de straat, nr. 
78 (Municipio; geopend ma-vr 09-13 en op di en do ook van 15 tot 18 uur. 

 

5. Loop door tot voorbij de Cattedrale di Sant’Agata en sla LA, Via Duomo en aan het eind daarvan 
RA, Via Carlo Muzzio. 
 

 
Cattedrale di Sant’Agata 

6. Vervolg deze straat tot de Via S. Luigi, LA. Wandel aan het eind linksom de kerk en kom uit op de 
Via Corrado Spagna. 

 

7. Ga na ca. 50m RA, Via Ospedale Cecchio. Deze loopt niet dood, maar gaat door twee poortjes, 
verspringt en komt uit op de Via Stefano Catalano. Op haar beurt komt deze straat uit op de al 
bekende Via Antonietta de Pace, LA. 

 

8. Op het piepkleine pleintje RA, Via Lucio Cardami. Tussen de huizen door is de zee al te zien. Deze 
straat komt uit op de Riviera Nazario Sauro, LA. 

 

9. Deze weg (linksom) met links de huizen, restaurants, kerken en rechts de zee volgt de omtrek van 
het gehele eiland en heet aan de zuid- en oostkant Riviera Armando Diaz. Wandel over deze aan-
gename weg verder richting Castello. 

http://castellogallipoli.it/
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   Ter hoogte van de westelijke punt van de Riviera Nazario Sauro 

 

10. Aan het einde van de Riviera Armando Diaz ligt rechts de historische markthal, nu gevuld met 
winkeltjes en horeca. Daarachter het castello. 
 

11. RA, Ponte Città Vecchia. Ongeveer 30m verder begint een voetpad naar rechts. Dit pad leidt naar 
de ingang van het castello. Keer via de weg die het parkeerterrein ontsluit terug naar de Ponte 
Città Vecchia, RA. Neem op de brug het rechter voetpad en ga aan de overzijde RA, langs de wa-
terkant van het Piazza Aldo Moro. Aan het eind van het plein ligt de Sanctuario di Santa Maria del 
Canneto. 
 

 
Avondzicht vanaf de Ponte Città Vecchia op het Piazza Aldo Moro. Links van het midden de op dit plein gelegen kerk  

12. Wandel aan de overzijde van het langgerekte plein terug naar de Corso Roma en steeds RD tot 
aan het Piazza Giacomo Mateotti. Ga hier LA en wandel naar het station. 
 

 
De trein naar Lecce staat gereed voor vertrek 

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor. 
 
Horeca 
Gallipoli heeft horeca voor een ieders smaak en beurs. Wij lunchten op het terras van Trattoria 
scoglio delle sirene aan de Riviera Nazario Sauro 83 (www.scogliodellesirene.com); op de kaart veel 

Stadsstrand langs de noordzijde Riviera 

Nazario Sauro 
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heerlijke visgerechten. 
 

2017.02.26 


