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Dojazd
Z Polski do Bari najłatwiej jest dotrzeć samolotem.
Z Warszawy i z Katowic, Wizzair obsługuje bezpośrednie loty
dwa razy w tygodniu. Następnie z lotniska do centrum
możesz dojechać komunikacją miejską, prywatną lub
taksówką.
Komunikacja miejska - autobus nr 16, bilet 1€ - kupiony na
1. piętrze lotniska w księgarni lub kiosku; 1,50€ kupiony
u kierowcy. Uwaga! Kierowca autobusu nie zawsze ma bilety
na sprzedaż, bezpieczniej jest zaopatrzyć się w nie na
lotnisku. Przystanek znajduje się na prawo od dworca
(równolegle do dworca) - kieruj się na wyjście "Ai treni".
Przejazd trwa ok. 40 min., autobus zatrzymuje się również
w centrum miasta, ostatni przystanek to dworzec główny.
Odjazdy co ok. 40 min.
Komunikacja miejska - pociąg. Dojedziesz nim na dworzec
w 15 min., bilet kosztuje 5€. Kieruj się na wyjście "Ai treni".
Odjazdy co ok. 20 min.
Komunikacja prywatna - shuttle bus Tempesta, bilet kupisz
u kierowcy, cena - 4€. Przystanek znajduje się na prawo od
dworca (równolegle do dworca) - kieruj się na wyjście "Ai
treni". Bus zatrzymuje się w najważniejszych punktach
centrum i na dworcu. Przejazd trwa ok. 20 min., odjazdy co
40 - 60 min.
Na lotnisku możesz wypożyczyć samochód, należy się do
tego wcześniej przygotować - wskazówki znajdziesz na
www.apulianaobcasie.pl we wpisie "Wynajem samochodu
w Bari".
Możesz również skorzystać z usług taksówkarzy, przejazd do
centrum to koszt ok. 25€, jednak uważaj na nieuczciwych
kierowców i spytaj o cenę przed odjazdem.
Jak dotrzesz już do centrum lub na dworzec, to
najprawdopodobniej Twoje miejsce noclegowe będzie
w pobliżu. No właśnie - gdzie nocować w Bari?
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Nocleg
W Bari jest wiele miejsc noclegowych, o zróżnicowanym
standardzie i cenie, od hostelu po popularną sieć
hoteli luksusowych. Większość z nich znajdziesz
w wyszukiwarkach zakwaterowania (np. booking.com).
Alternatywą może być wynajem pokoi lub całego mieszkania
u osób prywatnych przez portal airbnb.pl.

Najwygodniej jest znaleźć
miejsca noclegowe
w centrum - dzielnica Murat,
która znajduje się pomiędzy
dworcem a starym miastem.
Jeśli chcesz poczuć
prawdziwą atmosferę
południowych Włoch,
poszukaj przytulnego B&B
na starym mieście - Bari
Vecchia.
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Komunikacja
Bari jest dobrze połączone komunikacyjnie z większością
atrakcji Apulii. Są tu 4 dworce - 3 regionalne i 1 włoskiego
przewoźnika Trenitalia - wszystkie znajdziesz na Piazza
Moro.

Wejście dworca głównego - stazione centrale - to kolej
Trenitalia, którą dojedziesz m.in. do Polignano a mare,
Monopoli i Lecce. Bilet kupisz w automatach, należy go
skasować bezpośrednio przed odjazdem. Bilet jest ważny
6 godz. od skasowania, w jedną stronę i na całą trasę. Czyli
możesz kupić bilet np. do Monopoli i wysiąść w Polignano,
które jest na tej samej trasie, a następnie kontynuować
podróż do Monopoli.
Za dworcem głównym znajduje się dworzec Ferrovie Sud-Est,
dotrzesz do niego przejściem podziemnym w dworcu
głównym. Stąd odjeżdżają linie regionalne m.in. do
Alberobello czy Castellana Grotte. Pociągi nie kursują
w niedzielę.
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Mając przed sobą dworzec główny, spójrz w prawo - Ferrovie
Nord Barese. Z tego dworca odjeżdżają pociągi na lotnisko.
Bilet kupisz w automacie, pamiętaj, żeby go skasować.
Obok dworca Nord Barese, na pierwszym piętrze znajdziesz
Ferrovie Appulo Lucane, którymi dojedziesz m.in. do Matery.
Nie kursują w niedzielę.

Możesz też podróżować po Apulii autobusami - FlixBus,
Marino czy FSE - autobusy regionalne kolei Sud-Est.
Wszystkie zatrzymują się od drugiej strony dworca głównego,
czyli na Via Capruzzi - Largo Sorrentino (dojdziesz tam
przejściem podziemnym na dworcu głównym). Przewoźnicy
prywatni - FlixBus i Marino wymagają wcześniejszej
rezerwacji online, FSE - kupisz bilet u kierowcy.
Bari jest miastem, które bez trudu zwiedzisz spacerując.
Z dworca na stare miasto dotrzesz w 15 min. Komunikacja
miejska nie zawsze funkcjonuje zadowalająco, dlatego radzę
ją ograniczyć np. do przejazdu linią 16 na lotnisko, z mojego
doświadczenia wiem, że autobusy te nie mają opóźnień.
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Co zjeść
Apulia słynie z wyśmienitej kuchni, w Bari zjesz świeżutkie
owoce morza przygotowywane na tysiąc różnych sposobów,
domowej roboty makaron orecchiette i pszenne wyroby panzerotti i focaccia.
Mieszkańcy Bari słyną z zamiłowania do jedzenia surowych
ryb i owoców morza. Jeśli nie jesteś zwolennikiem tego
rodzaju kuchni, unikaj w menu wyrazu "crudo" - surowy.
Oczywiście ryby możesz zjeść również smażone - frittura di
mare to wyśmienite owoce morza w panierce. W Bari podają
najlepsze w całych Włoszech małże - cozze, popisowym
daniem jest patate, riso e cozze, czyli zapiekane ziemniaki,
ryż i małże.

Orecchiette to domowej roboty makaron o kształcie uszek,
Spektakl wytwarzania tego makaronu możesz podziwiać na
uliczkach starego miasta oraz kupić orecchiette u pań, które
je robią. W Bari orecchiette serwowane są z liśćmi rzepy lub
z sosem pomidorowym i mięsem mielonym.
W Bari możesz zjeść smacznie i tanio korzystając z bogatej
oferty street food. Typowymi przekąskami są: focaccia wyglądem przypomina pizzę, ale ma grubsze ciasto, a na nim
pomidory, oliwki, dużo oleju i sól morska; panzerotto - ciasto
drożdżowe w kształcie rogala, wypełnione farszem, np. sos
pomidorowy i mozzarella; sgagliozze - to kawałki polenty,
inaczej mąki kukurydzianej, smażone w głębokim oleju.
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Gdzie zjeść
Restauracje

Mastro Ciccio - €, street food, jedzenie na wynos, Corso
Vittorio Emanuele II 15
Cibò - €, street food, lokalne przekąski, focaccia,
panzerotti, panini, Piazza Mercantile 29
Il Rustico - €-€€, kuchnia lokalna, stałe menu - 15 € pełna
kolacja, pizza i napoje, Via Quintino Sella 95
El Pedro - €-€€, kuchnia lokalna, ryby, Via Piccinni 152
Pizzeria Da Donato - €-€€, pizza, Via Lattanzio 59
La Tana del Polpo - €-€€, ryby, owoce morza, Via Vallisa 50
Bari Napoli - €€, pizza, Via Piccinni 187/189
Piccinni 28 - €€-€€€, ryby, owoce morza, kuchnia
śródziemnomorska, Via Piccinni 28
La Pesciera - €€-€€€, ryby, owoce morza, Via De Rossi 159
La uascezze - €€-€€€, kuchnia lokalna, przystawki, wina,
Vico Sant'Agostino 2/3
Ristorante Biancofiore - €€€, kuchnia śródziemnomorska,
ryby, Corso Vittorio Emanuele II 13
Black and White - €€€, kuchnia śródziemnomorska, ryby,
Piazza Mercantile 77
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Gdzie zjeść
Puby i kawiarnie
El Chiringuito - pub, piwo Peroni, Molo S. Nicola
La Ciclatera - kawiarnia, herbaciarnia, pub, Corte
Colagualano 36
Speakeasy- pub, przekąski, Largo G. Bruno 34
Premiata Norcineria - restuaracja, pub, Largo Adua 16

Martinucci - lody, desery, kawiarnia, Piazza Mercantile 80
La Ciclatera - kawiarnia, herbaciarnia, pub, Corte
Colagualano 36
Ciclatera sotto il mare - kawiarnia, pub, przekąski, Via
Venezia 16
Mozart Caffe' - kawiarnia, Via Melo 139
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Stare Miasto

Zwiedzanie zacznij od autentycznej, południowej duszy Bari,
czyli od starego miasta. Bari vecchia to miasto w mieście,
zupełnie inne od jej nowszej części. To mieszanka cech
mieszkańców tej części miasta: religijności, żyłki do
interesów, gościnności i niezależności.
Piazza del Ferrarese (1) to plac otwierający stare miasto.
Będąc na samym początku placu, spójrz w prawo na
pomarańczowy budynek - Teatro Margherita - obecnie
nieczynny dla zwiedzających, kiedyś teatr i galeria sztuki.
Po lewej stronie placu znajduje się Sala Murat, miejsce
ekspozycyjne, które gości wystawy sztuki współczesnej.
Po przeciwnej stronie wznosi się Ex Mercato del Pesce - były
targ rybny. Od 2016 r. jest nieczynny, ponieważ podczas
remontu odkryto cenne pozostałości archeologiczne i miejsce
czeka na ponowne otwarcie. Pośrodku placu możesz
podziwiać pozostałości romańskiej drogi.
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Z Piazza del Ferrarese podążaj wzdłuż murów miasta - via
Venezia (3), a zobaczysz jeden z najpiękniejszych widoków
w Bari. Mały, uroczy port, palmy, pozostałości antycznych
kolumn oraz nadmorska promenada. W oddali zobaczysz
Fortino di Sant'Antonio - wieża z belwederem z XIV w.
Obecnie jest miejscem, gdzie organizowane są wydarzenia
kulturalne i nie jest czynny dla odwiedzających.
Kieruj się na Piazza Mercantile (2) - główny plac starego
miasta. To miejsce spotkań tubylców, wypełnione różnymi
lokalami. Możesz tu podziwiać Palazzo del Sedile - niegdyś
ważne miejsce spotkań władz miasta, potem teatr. Na rogu
placu zobaczysz Colonna dell'Infame - pręgierz, przy którym
wystawiano na drwiny publiczności nieuczciwych obywateli.
Krętymi uliczkami dotrzesz do najważniejszego zabytku Bari,
czyli do Bazyliki św. Mikołaja (4). Powstała w latach 1087 1100 jako miejsce dla relikwii św. Mikołaja przywiezionych
z Turcji w maju 1087 r. Wydarzenie to upamiętniane jest
każdego roku od 7 do 9 maja i jest największym świętem
w mieście ku czci jego patrona św. Mikołaja.
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Stare Miasto
Kościół, otoczony dużym placem, jest wspaniałym przykładem
stylu romańskiego typowego dla Apulii. Budowla jest
ogromna, solidna i prosta. Fasada ma trzy wejścia, natomiast
lewa ściana ozdobiona jest arkadkami - warto zobaczyć Lwią
Bramę w trzeciej arkadzie.
Wnętrze kościoła zachwyci Cię wysokimi łukami
podtrzymywanymi przez kolumny, które są różnie ozdobione.
Pośrodku znajduje się ołtarz główny w stylu bizantyjskim najstarszy w całej Apulii, spójrz na mozaikę na podłodze. Za
ołtarzem natomiast znajdziesz grób Bony Sforzy.
Kolejnym miejscem, które musisz zobaczyć z Bazylice jest
krypta. To tutaj znajdują się relikwie św. Mikołaja oraz jest to
miejsce kultu dla wyznania prawosławnego.

Pospaceruj zaułkami starego miasta zanim dotrzesz do
katedry św. Sabina (5). Katedra została wzniesiona w latach
1170-1178 i dedykowana jest pierwszemu patronowi Bari,
który później ustąpił miejsca św. Mikołajowi.
Warto obejrzeć budowlę ze wszystkich stron - po lewej
stronie kościół ma przepiękne arkady i baptysterium. Ozdobą
fasady jest rozeta, przez którą 21 czerwca wpadają promienie
słońca i tworzą spektakl kształtów i kolorów na tle posadzki
z mozaikami.
Wnętrze katedry zdobią kolumny po dwóch stronach kościoła
oraz ołtarz w stylu bizantyjskim.
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Z placu przed katedrą dotrzesz do zamku normańskiego (6).
To surowa, potężna budowla wzniesiona w 1233 r. z polecenia
króla Fryderyka II Szwabskiego. Zamek można zwiedzać,
wstęp jest płatny. We wnętrzu zamku znajduje się Gipsoteca muzeum rzeźb gipsowych.

Po długim spacerze udaj się na Plac Zakochanych na Largo
Albicocca (7). Możesz zjeść tam pizzę, panzerotto lub
sgagliozze.
Warto zanurzyć się w wąskie uliczki Bari vecchia i podglądać
barwne życie jej mieszkańców - np. na Arco Basso zobaczysz
panie robiące makaron orecchiette.
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Nowe Miasto

Opuszczając stare miasto udaj się w kierunku morza na
Lungomare (1) - promenadę nadmorską. Zobaczysz tam mały
port z niebieskimi łódkami. Kawałek dalej znajduje się molo,
na którym w dzień jest targ rybny, a wieczorem pub
Chiringuito, czyli miejsce spotkań młodych mieszkańców
Bari.
Promenada liczy 15 km, wzdłuż niej zobaczysz ogromne
budynki pochodzące z okresu faszyzmu, a także znak
rozpoznawczy lungomare, czyli czarne żeliwne lampy.
Spacerując lungomare dotrzesz do plaży miejskiej
Pane e Pomodoro (2).
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Pora na zwiedzanie dzielnicy Murat, czyli pulsującego serca
miasta, ze sklepami, biurami, i restauracjami.
Corso Cavour (4) to jedna z głównych ulic nowego centrum,
gdzie wznosi się Teatr Petruzzelli (3). Czwarty co do
wielkości teatr we Włoszech i jeden z najpiękniejszych
w Europie. Inaugurowany 14 lutego 1903 r., jednak to data
26 października 1991 r. przeszła do historii z powodu
nieszczęśliwego wypadku jakim był pożar teatru. Zniszczył
on doszczętnie teatr, i dopiero w 2009 r., po długich
i kosztownych remontach, powrócił do użytku.

Via Sparano (5) to główna ulica nowego miasta, przy której
znajdziesz sklepy i showroomy największych włoskich domów
mody, a także popularnych sieciówek. Via Sparano łączy stare
miasto z dworcem głównym. Zanim jednak dotrzesz do
dworca, spotkasz Piazza Umberto (6) i główny
budynek Uniwersytetu im. Aldo Moro.

ApuliaNaObcasie.pl

Spacer ulicami barwnego Bari dobiegł końca.
Mam nadzieję, że mój autorski przewodnik
ułatwił Ci zwiedzanie miasta.
Pamiętaj, że możesz opisać swoje wrażenia
z podróży po Apulii, odpowiadając na mój
newsletter lub pisząc na adres:
agata@apulianaobcasie.pl

Teksty oraz zdjęcia są moją własnością.
Nie rozpowszechniaj ich oraz nie udostępniaj
tego przewodnika.
Przewodnik jest prezentem dla subskrybentów.

