Amalfikustens pärlor
- Res till Sorrento med Travel Arena
Dagsprogram
18 oktober
Avresa från Hedemora med buss ca 05.00.
Norwegians direktflyg lyfter 09.30 från Arlanda och landar 12.40 på Fiumicino flygplatsen.
Vi kör söderut till den vackra villan och vingården CASALE MARCHESE, för ett avslappnande vingårdsbesök;
vi får inblick i vinproduktionen och får smaka deras eget FRASCATIVIN,
Här får vi också lunch i form av hembakad pizza eller bruschetta, egen salami och ost, stekt spädgris och dessert.
Efter lunch forstätter vi på Autostradan del Sole förbi det berömda Montecassino-klostret mot Neapelbukten
och det vackra Sorrento och Grand Hotel Flora för incheckning.
Kl. 19.30 äter vi en gemensam middag.

19 oktober
Efter frukost ska vi bekanta oss med Sorrento i lugn o ro – vi tar en promenad i centrum,ser bl.a kyrkan S.Francesco med den gamla
förtjusande klostergången från 1300-talet, affärsgatorna, där det även finns flera typiska hantverkarverkstäder – bl.a keramik och
träinläggningsarbete.
Efter promenaden tar vi en kort transfer till en närliggande Agriturismo gård för lätt lunch med typiska rätter, såsom mozzarella med
tomat, skinka, aubergines, oliver, salami, hembakat bröd, det goda vinet och naturligtvis den goda limoncella likören.
Efter lunch åker vi tillbaka till hotellet för en lugn eftermiddag i egen takt.
Middag på närliggande restaurang.

20 oktober
Capri– Medellhavets pärla, kejsar Tiberius sista tillflyktsort.
Vi börjar med kort transfer från hotellet, till hamnen och tar båten till Capri – ön som har ett vackert bergslandskap med tropisk
växtlighet och hänförande utsikter, och den har lockat besökare i århundraden – Axel Munthe, Henrik Ibsen, Lenin, Trotzskij, Gorkij,
Caruso....
Med minibussar gör vi en rundtur på ön, till staden Anacapri, där vi besöker Axel Munthes vackert belägna villa. Vidare besöker vi
huvudorten Capri och tar lunch på en restaurang typisk för just Capri. Vi har sedan lite tid på egen hand.
På eftermiddagen tar vi sedan båten tillbaka till Sorrento och är tillbaka ca 18.00.
Middagen ikväll intar vi på hotellet.
21 oktober
Idag tar vi en ledig dag i Sorrento och lunch intas på egen hand.
På kvällen samlas vi för en middag med live musik, på en vacker terrass med utsikt över Neapelbukten.
Denna restaurang ligger intill Teatern Tasso, där vi sedan fortsätter kvällen med
föreställningen Sorrento Musical Show, 75 färgstarka minuter med folklore: dans och sång i 1800-tals kostymer som talar om kärlek och
sol: ”O sole mio”, ”Torna Surriento”,
Tarantela och fyrverkeri....

22 oktober
Idag står Amalfikusten, världens vackraste väg på programmet. På slingrande och underbart vackra vägar kommer vi till Positano,
som lär ha grundats av guden Poseidon. Från början en fiskeby, men är numera en stor turistort med vackra hus som klättrar på
sluttningen. Härifrån fortsätter vi till Amalfi; denna stad klättrar också på sluttningen med sina kyrkor, torn och hus, som vittnar om att
de en gång i tiden har varit en självständig republik.
I Amalfi har vi en gemensam lunch på hotellet Luna Convento, ett hänförande vackert medeltida kloster, som för 200 år sedan
byggdes om till områdets första hotell. Det ingick i dåtidens Grand Tour av den europeiska noblessen; Wagner , Verdi och Toscanini
har bott här, men framförallt intressant för oss Henrik Ibsen och senare även Greta Garbo och Truman Capote... År 2013 firades
jubileum och konstnären Tajani har för detta tillfället skapat en fantastisk minnestavla över den historiska turismen...... Vi har det stora
nöjet och kunna äta lunch här, i en suggestiv atmosfär.
Efter Amalfi fortsätter till Ravello för besök av Villa Rufolo. I dess trädgård äger årligen Ravellofestivalen rum, och har anor från 1200talet och där bl.a Wagner har funnit sin inspiration. Utsikten är den vackraste längs hela kusten.
På sena eftermiddagen återvänder vi till hotellet i Sorrento, middag på hotellet.

23 oktober
Efter frukost startar vi från hotellet med guide till Pompei.
Rundturen på Pompeis utgrävningsområde är en oförglömlig upplevelse - staden, som blev förstörd år 79 e.Kr när Vesuvius fick sitt
utbrott berättar tydligt sin historia. Bostäderna, templen, butikerna och badhusen väcker nästan på nytt den 2000 år gamla staden till
liv, man behöver inte mycket fantasi för att se dom togaklädda pompeijarna på stadens gator.
Vi äter en gemensam lunch innan vi sedan beger oss tillbaka mot Sorrento.
Resten av dagen är fri. Kanske letar du upp en fin plats, sätter dig och tar en kopp kaffe och reflekterar över allt du har fått se
i Pompeji. Den upplevelsen brukar inte lämna någon oberörd.
På kvällen äter v gemensam middag.

24 oktober
Kl. 08.30 startar vi från hotellet och påbörjar turen til Agriturismogården. Just denna gård ägs av en osttillverkare. Det är en bondgård
som grundades redan på 1600-talet. Här får vi insikt om hur den äkta buffelmozzarellan görs och lite senare, får vi träffa ca 600 bufflar
på närliggande boskapsskötsel. Mot lunchtid åker vi vidare till en annan gård för provsmakning och lätt lunch med mozzarella, färska
ostar, sallad, färskt bröd och vit- och rödviner.
Tidig eftermiddag åker vi tillbaka till Sorrento och har lite tid till sista inköp, packa resväskan och ta det lugnt.
På kvällen äter vi en trevlig provsmakningsmiddag på restaurang i centrum: litet av allt det goda regionen bjuder på,
iInklusive den lokala specialiteten limoncellolikör som avslutning.

25 oktober
kl. 09.00 checkar vi ut från hotellet för att påbörja resan mot Rom och Fiumicino flygplatsen.
Kl. 13.30 avgår vårt flyg och vi landar på Arlanda 16.40.
Nu är det bara hemresan till Dalarna kvar.

Pris :

16.895:- per person

Detta ingår i priset :
Buss från Dalarna till Arlanda t/r
Direktflyg Arlanda – Rom med Norewegian t/r
Del i dubbelrum på Hotell Grand Flora ****
Alla transporter enligt programmet i turistbuss
7 frukost
6 lunch inkl. dryck vin/öl/läsk eller vatten
7 middagar inkl. dryck vin/öl/läsk eller vatten
Provsmakning frescativin
Inträde Pompeiji. Guidning med hörlurar
Båttur till Capri. Inträde till Axel Munthes villa och Tiberius trädgård
Utflykt längs Amalfikusten med Positano
Stadsrundtur Sorrento
Provsmakning på Agriturismogård
Reseledare från Travel Arena
Medföljande sjuksköterska
Skandinavisktalande guider på plats
Enkelrumstillägg : 1600:- (OBS! Begränsat antal platser)
För mer information och anmälan. Kontakta Suzanne på Travel Arena senast den 30 april.
Telefon : 010-495 29 31 eller via mail på suzanne@travelarena.se

