Locatie en routebeschrijving naar Trullo dell’Attore
Locatie:
De trullo ligt op circa 50 km van het vliegveld van Brindisi en ruim 90 km van Bari Airport.
De trullo ligt 700 meter van de Strada Provinciale SP17 precies halverwege Ostuni en
Cisternino.
Omdat er geen exact adres is staan hieronder de coordinaten.
Breedtegraad: 40°43'16.40"
Lengtegraad: 17°29'55.75"
Knip en plak de coordinaten (zonder letters) in het zoekveld van Google Earth en u ziet
precies de plaats waar de trullo staat.
A
Vanaf Brindisi Aeroporto Del Salento (50 km)
U volgt de borden naar Ostuni. U komt dan op de snelweg SS379 parallel aan de kust. Na ca
30 km neemt u de afslag naar Ostuni u komt dan op de SP20. Vooral in de avond ziet u het
prachtige Ostuni dan al liggen op de heuvel. Geniet van dit prachtige uitzicht! In Ostuni volgt
u de SP17 richting Cisternino. Dit is een kronkelige weg. Na ca 7 km maakt de weg een knik
naar rechts. U ziet dan een zg ‘schrikplank’ met pijlen naar rechts en links. LET OP: Vóór deze
knik slaat u linksaf een smal onverhard wit pad in. (Ga verder bij C.)

B
Vanaf Bari Aeroporto (ca 93 km):
Rijd naar de SP204. Linksaf naar de SP73. Na bijna 4 km gaat u de autoweg SS16 op. Deze
weg 65 km volgen. Na Fasano neemt u de afslag naar Cisternino/Ostuni de SS16. Na 7 km
neemt u een flauwe bocht naar de SP9. Vóór Cisternino gaat u linksaf naar Ostuni de SP17.
Na ca 4 km komt u door Casalini.
LET OP: Na 3 km ziet u bij een witte trullo rechts een smal onverhard wit pad. Hier rijdt u in.
(Ga verder bij C.)

C
RIJDT HIER STAPVOETS!
Na 300 meter een haakse bocht naar rechts,
Na 130 meter een haakse bocht naar links,
Na 160 meter een haakse bocht naar rechts,
Na 125 meter een S-bochtje direct gevolgd door een haakse bocht naar links,
Na 135 meter ziet u links de trullo van onze buren.
Vóór deze trullo slaat u linksaf. De slagboom kunt u openen indien deze is gesloten. U kunt
deze gedurende uw verblijf open laten.
U rijdt nu het terrein van de trullo op die u na 100 meter rechts ziet staan. De lamia staat 50
meter verderop.
Hieronder vindt u het laatste deel van de route op een kaartje. Aan het einde van de zwarte
streep oftewel daar waar de weg stopt, daar vindt u ons domein.

U kunt het kaartje en de route printen.

