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Roma, Sorrento og Capri
- en reise i kunst, kultur og vakker natur
På denne turen får vi oppleve historiske byggverk, himmelsk mat og vin og
vakre naturopplevelser. Roma er ikke èn by, men tre ulike. Antikkens Roma,
den religiøse, og hovedstaden i moderne Italia. Byen ble sentrum for
”barokken” og arkitekturen bærer tydelig preg av det. Sorrento ligger idyllisk
til på kalksteinklippene helt i den sydlige delen av Napolibukta. Byen inngikk i
kunstnernes turistrute på 1700 og 1800 tallet. Forfattere som Bjørnstjerne
Bjørnson og Camilla Collett har besøkt byen. Henrik Ibsen gjorde ferdig både
Peer Gynt og Gengangere her. Det er laget en minne plate bak resepsjonen
og utenfor Hotel Tramontano, til minne om Ibsen.Capri er en øy rett utenfor
Sorrento som består av 2 platåer, adskilt av en fruktbar slette. Tidlig på 1800tallet ble det en voksende interesse for øya, blant Europas intellektuelle og
kunstnere. Øya er spesielt kjent for ”den blå grotte”, sin slående vakre natur
med klipper og det klare sjøgrønne middelhavsvannet. Capri er også kjent for
sin produksjon av sitronlikøren ”Limoncello”.

21. september
Oslo - Sorrento
Busstransport fra Lillestrøm til Oslo Lufthavn. Fly med Norwegian direkte til
Roma med avgang kl. 0845 og ankomst Roma kl. 1155. Vi har buss ned til
hotellet vårt, Grand Hotel Vesuvio, som har en fantastisk utsikt over
Sorrento. Lunsj underveis. Sorrento er en romantisk by med mange parker,
smale gater og små koselige restauranter. Felles middag på hotellet. Se
www.vesuviosorrento.com
22. september
Amalfikysten
Etter frokosten blir det utflukt med lokalguide langs den 50 km. lange vakre
Amalfikysten. Første stopp blir i eksklusive Positano. Opprinnelig var dette
en søvnig liten fiskerlandsby. Nå er Positano en artig by med mye liv. Her
finner vi mange restauranter og små butikker, hus og villaer som klamrer seg
fast i de bratte skråningene. Vi blir kjørt av lokale busser ned til havnen for
båttur til den lille byen Amalfi, der Henrik Ibsen bodde på Hotel Luna og
fullførte ”Et dukkehjem”, som skulle bli et av tidenes mest kontroversielle
dramaer. Amalfikysten er også berømt for sitt kunsthåndverk, blant annet
det håndlagde papiret i Amalfi. Vi besøker Katedralen, kikker rundt i byen og
spiser lunsj på en lokal restaurant. På tur tilbake blir det en liten stopp i
Ravello. Felles middag på hotellet.
23. september
Capri
Etter frokost tar vi i dag hydrofoilen fra havnen i Sorrento til Capri. Vi bruker
dagen på Capri til rundtur med minibusser. Det blir stopp ved Villa San
Michele, som er bygd av den svenske doktoren og forfatteren Axel Munthe,
og til kirken La Certosa. Turen til den blå grotte er valgfri, og koster ca. 25
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Turen til den blå grotte er valgfri, og koster ca. 25 euro pr. person. Lunsj på en lokal
restaurant. Utpå ettermiddagen tar vi hydrofoilen tilbake til Sorrento. Felles middag på
hotellet.

24. september
Sorrento - Pompei - Roma
Etter frokost forlater vi Sorrento og kjører til Pompeii, byen som ble begravd i aske da Vesuv
hadde utbrudd i år 79 e.Kr. Vi møter vår guide og blir med på en omvisning i utgravningene.
Vi spiser lunsj på en restaurant i Pompeii, før turen fortsetter mot Roma. Her blir det
innsjekk på Grand Hotel Palatino. Middag på lokal restaurant på kvelden, gangavstand fra
hotellet.
www.hotelpalatinoroma.com
25. september
Roma
Frokost. I dag skal vi bli kjent med denne vakre byen og vi starter dagen med et besøk i
Vatikanet hvor Peterskirken ligger. Kirken er verdens største kirke med en grunnflate på hele
16.125 kvm. Foran kirken ligger den berømte Petersplassen. Det blir også et besøk i Det
sixtinske Kapell med Michelangelos berømte veggmalerier. Lunsj på en lokal restaurant før vi
fortsetter den guidede turen i byen med bla. Pantheon, Trevi Fountain og spansketrappen.
Vi passerer også Colosseum og
Forum Romanum og guiden informerer fra bussen, uten at det er satt at tid til stopp her.
Dagen avsluttes med middag på Restaurant Le Terme del Colosseo, som ligger i gangavstand
fra hotellet. Her blir det god mat og drikke i skjønn forening med litt opera!
26. september
Roma - Oslo
Frokost før vi forlater byen og tar fly hjem til Norge. Vi flyr med Norwegian direkte tilbake til
Oslo Lufthavn med avgang kl. 1250 og ankomst kl. 1600. Busstransport tilbake til Lillestrøm.
Pris pr. person

Kr 14 100,- ved minimum 40 deltagere
Kr 14 855,- ved minimum 30 deltagere
Kr 16 350,- ved minimum 20 deltagere

Prisen inkluderer

Busstransport Lillestrøm – Oslo Lufthavn t/r
Flyreisen Oslo – Roma t/r
Flyskatter
All nødvendig buss- og båttransport i hht. program
3 overnattinger på 4* hotell i Sorrento
2 overnattinger på 4* hotell i Roma
5 frokoster, 5 lunsjer og 5 middager
1 drikkeenhet til alle lunsjer og middager
Utflukter til Amalfikysten og Capri med lokal guide*
Omvisning i Pompeii med lokal guide*
Bysightseeing i Roma med lokal guide*
Inngang Vatikanet med Peterskirken og Det sixtinske Kapell
Byskatt i Sorrento og Roma
Reiseleder fra Peer Gynt Tours

*) Skandinavisktalende lokalguider om mulig, ellers engelsktalende
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Tillegg enkeltrom

Kr 2 460,- pr. person for inntil 4 enkeltrom
Kr 3 640,- pr. person for øvrige enkeltrom

Prisene er basert på en valutakurs € 1 = NOK 8,40. Vi tar forbehold om prisjusteringer som
skyldes endring i valutakurs, skatter, avgifter og transportpriser.
Siden dette tilbudet ble mottatt, har valutakursen forandret seg og det vil bli informert
om eventuelle tillegg om ikke kursen endrer seg i positiv retning.
Bindende påmelding innen 20. mars 2015 til reisekomitèen ved (ny frist: 20. mai).
Wenche Ravn Wirum
Anne-Marie Barken
Erna Slora

tlf. 979 51 241
tlf. 400 68 953
tlf. 916 60 260

e-post: rwir@online.no
e-post: abark@getmail.no
e-post: erna.slora@getmail.no
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