Roma med Amalfikysten
-med det aller beste fra Italia
Mye kan sies om Italia, men kjedelig kan landet ikke beskyldes for å være. Italia er
uten tvil en av Europas fremste turistattraksjoner og det er lett å forstå hvorfor.
Hovedstaden Roma er et eldorado for den urbane sjel. Roma er ved siden av Athen
den europeiske kulturens vugge. Hvor enn du går i Roma blir du minnet om dens
storhetstid. La deg bli forført av Amalfikysten og Sorrento. Helt siden Odysseus
greide å komme seg unna de forførende sirenene som befant seg på øyene mellom
Sorrento og Capri, har området blitt forbundet med romantikk. Om du verken har lyst
eller mulighet til å love evig troskap på ferieturen, er det masse annet å finne på. Fra
du inntar dagens første cappuccino, til du vandrer i de trange smugene i gamlebyen
og kjenner på lukten av ferske sitroner og italiensk lær, til du har inntatt en
uforglemmelig «scialatielli ai frutti di mare» og ser utover de bratte byklippene i en
malerisk solnedgang med et glass kjølig hvitvin i hånden, alt lokker frem
romantikeren i deg.
Dag 1. Hjemsted – Roma
Busstransport til Oslo Lufthavn med flyavgang til
Roma. Ved ankomst Roma venter vår lokalbuss
som kjører oss til vårt sentralt beliggende hotell
for innsjekk. Hotellet blir vår base i 3 netter.
Dag 2 - 3. Roma med lokalguide
Sammen med vår lokalguide får du en opplevelse
av de sjeldne. Roma er Italias hovedstad og
omfatter også den lille, uavhengige Vatikanstaten.
Byen er spekket med så mange historiske
bygninger at det oppleves som nesten for mye av det gode. Få steder har så mye å
by på som Roma når det gjelder kunst og bygninger fra antikken til barokkens dager.
Ikke rart at den kalles den evige stad. På utflukten får du bl.a. oppleve Vatikanstaten,
Spansketrappen, Fontana di Trevi og Peterskirken med mer.
Dag 4. Roma – Sorrento
Turen fortsetter til Sorrento. En innholdsrik
dagsetappe med besøk til Pompei. I år
79 e. Kr. hadde vulkanen Vesuv et forferdelig
utbrudd som begravde hele Pompei i aske. Å
vandre i den utgravde byen er virkelig som en
reise i tiden. Overnatting og middagsservering i
Sorrento.
Dag 5. Sorrento med Capri
I dag besøker vi paradisøya Capri. Denne perlen i
Middelhavet reiste antikkens romerske herskere til
og mange har fulgt i deres fotspor, for her er det
lett å bli forført av de karrige klippene, buktene, sitronlundene, appelsintrærne, det
glitrende havet og den fargerike blomsterprakten. Vi besøker den svenske legen Axel
Munthes Villa, San Michele og nyter den fantastiske utsikten. ”De to klippene i havet ”
hører med.

Dag 6. Sorrento med Amalfikysten
I dag skal vi følge en av verdens mest
fasinerende kystveier. Vi kommer til
Positano, beskrevet av forfatteren John
Steinbeck som ”verdens eneste loddrette
by”, med fargeriker boliger som klamrer
seg fast i skråningene. Videre til Amalfi
som var en viktig og mektig by i
middelladeren. Det blir tid til å besøke
katedralen og spise lunsj før vi returnerer.
Et kort besøk til Villa Rufolo – Wagners
hvilested.
Dag 7. Sorrento – Roma
Etter en rolig formiddag setter vi kursen tilbake til Roma og til vårt hotell som ligger i
nærheten av flyplassen for innsjekk med middagsservering.
Dag 8. Roma – Hjemsted
Flytransport tilbake til Oslo Lufthavn. Ved ankomst Oslo takker vi for følge og tenker
tilbake på Italia, vi kommer igjen!

REISEFAKTA:
8 dagers tur
Avreisedato: 14.06
Pris pr. person kr: 12.695.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Roma tur og
retur inkludert skatter og avgifter
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 7 Hotellovernattinger, 3 og 4- stjernes hotell
inkludert 7 middager, 7 frokoster
 Lokalguider ifølge program
 Inngang med omvisning Vatikanstaten
 Inngang med omvisning Pompei
 Utflukt til Capri med lokalguide
 Utflukt til Amalfikysten med lokalguide
 Alle innganger museum og attraksjoner ifølge program
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.610.Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

