Capri – Amalfi - Sorrento –
Pompeji
24/4 – 1/5 2010
Neapelbukten är en av världens vackraste och mest besjungna kuster. Hit har
konstnärer, författare och tonsättare vallfärdat för att få inspiration till sina
verk. Vår kunniga reseledare Eva Hamnede tar oss med på en spännande resa
med skönhetsupplevelser utöver det vanliga. Eva är en mycket omtyckt och
erfaren reseledare som älskar Italien!
24/4 Lördag
Vi flyger med Cimber Air kl. 07.40 från Köpenhamn, med ankomst Neapel 10.20.
På flygplatsen möter Eva med transferbuss, som tar oss till hamnen, Molo Beverello.
Därifrån går färden vidare med bärplansbåt till Capri, en färd på ca 40 minuter. Capri är en
av de vackraste pärlorna i det Tyrrenska havet. Det är en exklusiv destination, dit
berömdheter från hela världen söker sig. Neapelgolfen lär vara en jättekrater sjunken i havet,
med Vesuvius, Sorrentohalvön, Capri och Ischia som själva kanten på denna krater. Vinden
och havet har format bergstoppar, sluttningar och fantastiska klippor. Inte konstigt att denna
romantiska ö blivit en drömdestination för alla förälskade par som går i giftastankar!
Inkvartering på Hotel San Michele****( www.sanmichele‐capri.com ), belägen i Anacapri.
Efter incheckning njuter vi av en välbehövlig lunch på hotellet. (lunch)
25/4 Söndag
Från vårt hotell kan vi promenera till läkaren och författaren Axel Munthes Villa San
Michele. Det är främst genom ”Boken om San Michele” vi lärt känna denna underbara ö.
Axel Munthe uppförde sin villa i slutet av 1890‐talet. Ön var redan då ett populärt tillhåll för
konstnärer, författare och andra berömdheter. Bland Axel Munthes många celebra gäster
fanns dåvarande kronprinsessan Victoria, som använde San Michele som förebild vid
byggandet av Solliden, på Öland. I närheten av San Michele ligger Piazza della Vittoria.
Härifrån kan den som vill ta stolliften upp, över terrasserade trädgårdar och kastanjeträd, till
toppen av det 589 m höga Monte Solaro, med svindlande utsikt över hela ön. Öns andra
stora turistattraktioner, Blå Grottan och huvudorten Capri står också på programmet.
(frukost, middag)

26/4 Måndag
Vi lämnar denna vackra ö med dagens första båt till det charmiga Amalfi. Här bor idag c:a
8000 invånare, så det är inte så lätt att föreställa sig att detta, på 1000‐talet, var en betydande
handels‐ och sjöfartsstad, en stad som konkurrerade med hamnar som Venedig, Genua och
Pisa. Husen är byggda på klipporna, med stigar och trappor, som går kors och tvärs. Vi
checkar in på Hotel la Bussola*** (www.labussolahotel.it) Hotellet är en f d pastafabrik,
med strandläge och på promenadavstånd till centrum. Efter en god lunch tar vi oss med
buss, den slingrande vägen upp till den lilla staden Ravello, också kallad ”La Città della
Musica”. I Villa Rufolo lär Richard Wagner ha fått inspiration till delar av sin sista opera
Parsifal. Här hålls en Wagnerfestival varje år då åskådarna sitter på en plats med underbar
utsikt, samtidigt som de lyssnar på musiken. (frukost, lunch)
27/4 Tisdag
På väg till Sorrento tillbringar vi några timmar i Positano. Staden är känd för sina färgglada
textilier som passar fint ihop med de pastellfärgade husen, som klättrar på klipporna. Staden
blev känd på 1950‐talet, då den amerikanske författaren John Steinbeck skrev ”Positano gör
ett djupt intryck. Det är en drömlik plats som inte känns helt verklig när man är där och blir starkt
verklig när man har lämnat den” . Efter att detta gått att läsa i det berömda modemagasinet
Harper´s Bazaar ökade antalet amerikanska turister markant. I Sorrento tar vi in på centralt
belägna Hotel Plaza**** ( www.plazasorrento.com ). (frukost, middag)
28/4 Onsdag
Eva tar oss med på en spännande orienteringspromenad. Redan på 1700‐talet var Sorrento
en populär semesterort. Casanova och Göthe var gäster hos sir William och Lady Hamilton,
och de franska generalerna brukade ta in på Cocumella, stadens äldsta hotell, som öppnades
1798. Här har diktare som Byron, Stendahl, Ibsen och Gorkij, kompositörer som Verdi och
Sinding funnit arbetsro och rekreation. Större delen av dagen är fri för egna aktiviteter. Här
finns rika tillfällen för trevliga vandringar i de mysiga gränderna både vad gäller shopping
och kultur. (frukost)
29/4 Torsdag
Vi tar Circumvesuvianatåget till Pompeji. Denna stad som vulkanen Vesuvius utplånade den
24 augusti år 79 e.Kr. Ruinerna av bagerierna, vinbutikerna, speceriaffärerna och bordellerna
ger en levande bild av livet i det Romerska riket för 2000 år sedan. Pompeji började grävas ut
år 1748 och utgrävningarna fortsätter än idag. (frukost, lunch)
30/4Fredag
Dagen är fri för egna aktiviteter. Eva står till tjänst med råd och förslag.
På kvällen samlas vi för gemensam middag. (frukost, middag)
1/5 Lördag
Transfer till flygplatsen i Neapel. Flyget avgår 11.00 med ankomst Köpenhamn 13.40.

Pris:

12.750:‐ sek/person
Enkelrumstillägg: 2.650:‐ sek/person
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris med Europeiskas Reseförsäkringar
Priset inkluderar:
- Flyg med Cimber Air Köpenhamn – Neapel t o r enligt
ovan.
- Del i dubbelrum på 3‐ och 4 stjärniga hotell enligt ovan.
- Frukostbuffé alla dagar.
- Halvpension med lunch alternativt middag alla dagar utom
28/4.
- Alla buss‐, båt‐ och ev. tågtransport enligt programmet.
- Bagagehantering
- Inträden till sevärdheter enligt programmet.
- Svensk reseledare och svensktalande lokalguide i Pomepeji
- Lokala skatter, serviceavgifter samt EU‐moms
Priset inkluderar inte:
- Drycker till måltider
- Mat på flyget
Anmälan så snart som möjligt, dock senast 23/1. Därefter görs en sammanställning
som översänds till den tekniske arrangören, Kerstin Lindström, Tre K Travel AB,
som kan nås på tel 0413 – 555396 eller på mail kerstin@treK‐travel.se .Tre K Travel AB
skickar faktura på anmälningsavgiften 2.500:‐ sek/person. Slutbetalning senast 24/3
2010.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas ca. 2 veckor före avresa.

Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s avbokning
mer än 65 dagar före avresa blir kostnaden anmälningsavgiften 2.500:‐ sek/person.
Om avbokning sker 35 – 64 dagar före avresa blir kostnaden 50 % av resans pris, 15 –
34 dagar före avresa 80 % av resans pris samt mindre än 14 dagar före avresa 100%
av resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring”
eller liknande i sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till
med reseförsäkring alternativt en kompletterande reseförsäkring som för närvarande
kostar 245: sek/person för 8 dagar i Europa.
Vi reserverar oss för eventuella pris‐ och programändringar utanför vår kontroll,
som ändring av växelkurs, flygskatter m.m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Rolf Jonsson Tel.
046 ‐ 141523 eller till Kerstin Lindström tel. 0413 – 555 396 Tre K Travel AB!

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv
kerstin@treK‐travel.se

Tel. 0413‐555396, 070‐5917050
www.treK‐travel.se

