
AmAlfikystens pAnorAmA & 
Antikke vidundere 
8 dages rundrejse med dansk rejseleder

pris kr. 7.990,- Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.750,- (rundrejsen gennemføres ved min. 20 deltagere)

AfrejsedAtoer:
16. maj 2010
19. september 2010

Oplev det charmerende Syditalien med dets overdådige 
natur og vidunderlige klima. Amalfikysten betegnes med 
rette som en af de smukkeste kyststrækninger i verden. Her 
kan I lade jer fortrylle af små hyggelige byer beliggende 
imellem forrevne klipper med en fantastisk udsigt over 
Middelhavet. Hele kysten byder på charmerende og karak-
teristiske citronplantager og farverige bjergskråninger, der 
går helt ned til vandet. De maleriske huse er nærmest limet 
fast på klipperne, og arkitekturen bærer præg af de mange 
folkeslag, som gennem tiderne har været bosat i området. 
Under opholdet besøger vi antikke højdepunkter som de 
berømte græske templer i Paestum. Vi skal også besøge 
Herculanums antikke ruinby, og mest af alt skal vi opleve 

det fantastiske Pompei, som blev begravet efter et udbrud 
fra vulkanen Vesuv. År efter år forbløffes de mange turister 
af Pompeis gennemførthed og det unikke indblik, man får af 
hverdagslivet anno 79 e.kr. før vulkanudbruddet. 
En rejse i Italien er ikke komplet uden mad og drikke. Vi be-
søger bl.a en bøffelfarm og smager deres økologiske mozza- 
rella, og hos en lokal vinproducent bag Maioris bjerge 
smager vi på de ædle druer. Under hele opholdet bor vi 
på et fire-stjernet hotel i dobbeltværelser med balkon og 
havudsigt. Der er endvidere indlagt luft i dagsprogrammet 
til egne oplevelser, eller du kan vælge at deltage i en ud-
flugt med båd langs Amalfikysten eller en heldagstur til den 
berømte ø, Capri.

Alt dette er inkluderet i prisen:
 9 Fly københavn til napoli t/r med Transavia.
 9 alle kendte flyskatter og afgifter.
 9 dansk rejseleder samt lokale guider.
 9 7 nætter på Hotel Panorama **** i delt dob-

beltværelse med balkon og havudsigt.
 9 7 x morgenmad.
 9 2 x frokost med vin/vand.
 9 3 x middag (eksklusive drikkevarer).
 9 Bidrag til sikkerheds- og garantifond.

dette er ikke inkluderet i prisen:
 9 Frivillig halvdagsudflugt med båd langs amalfiky-

sten (dag 3). Pris pr pers. eur 30,- bestilles hjem-
mefra og betales hos rejselederen.

 9 Frivillig heldagsudflugt til Capri (dag 5). Pris pr 
pers. eur. 90.- bestilles hjemmefra og betales 
hos rejselederen.

 9 diverse entréer iflg. dagsprogrammet (i alt ca. 
55 euro). gratis entré for eu-borgere under 18 år 
og over 65 år på statsejede muséer. Husk pas. 

 9 drikkepenge til chauffører og lokale guider.



m = morgenmad, F = frokost, a = aftensmad

dag 1: Ankomst.
Vi lander i napoli kl. 18:55. Vi bliver mødt af den danske rej-
seleder og kørt til Hotel Panorama i maiori. efter indcheck-
ningsformalititerne spiser vi middag på hotellet. (a)

dag 2: tramonti og ravello m. vinsmagning og frokost 
i scala.
dagen starter med en tur i det smukke bjergområde Tramon-
ti bag maiori, hvor vi blandt andet gør stop på en vingård til 
en rundvisning og vinsmagning.
der køres videre mod Chiunzi-passet, hvor der bliver lejlig-
hed for at beundre den storslåede udsigt over napoli-sletten 
og vulkanen Vesuv. derfra videre tilbage mod amalfikysten, 
hvor der gøres frokoststop i scala. Fra restauranten kan man 
nyde en af de smukkeste udsigter på hele kysten, nemlig 
mod nabobyen ravello, som besøges om eftermiddagen.
Her vil der være mulighed for at besøge ravellos store at-
traktioner, domkirken samt Villa rufolo og Villa Cimbrone 
med de berømte parker og de uforglemmelige udsigter (en-
tréer ikke inkl.). sidst på dagen går turen ned gennem dra-
gedalen og tilbage til maiori. aftenen er på egen hånd. (m,F)

dag 3: fridag eller sejltur langs kysten (valgfri).
I kan vælge at have dagen til egen disposition eller deltage 
på en sejltur langs amalfikysten. efter morgenmad afhentes 
vi i privatbåd i maioris havn (ca. 10 min´s gang fra hotellet), 
hvorfra vi sejler langs den smukke amalfikyst til den berøm-
te smaragdgrotte uden for amalfi, som der er mulighed for 
at besøge (entré ikke inkl.). Turen går videre til Positano, som 
er samlingssted for alverdens berømtheder. Vi holder ca. 2 
timers stop i Positano, inden turen går tilbage mod amalfi. 
I amalfi kan man bl.a. besøge den spændende domkirke og 
Paradisklostret, lige som man ikke bør gå glip af det spæn-
dende Papirmuseum, hvor man kan se, hvordan det berømte 
håndlavede amalfi-papir blev fremstillet i gamle dage (en-
tréer ikke inkl.). sidst på eftermiddagen går sejlturen tilbage 
til maiori. aftenen er på egen hånd. (m)

dag 4: sorrento og Herculanum.
Vi kører ad den imponerende kystvej forbi bl.a. amalfi og Po-

sitano, hvor vi holder et kort fotostop, inden vi når sorrento, 
som er dagens første mål. Vi ser fremstillingen af et af om-
rådets berømte håndværk ”intarsia”. Intarsia er italiensk, og 
kan oversættes til ”indlagt arbejde”. Intarsiaindlægninger er 
typisk motiver og mønstre indlagt i træfineroverflader. efter 
besøget bliver der mulighed for at snuse rundt i sorrento på 
egen hånd, inden turen går videre mod dagens andet høj-
depunkt, nemlig Herculanum (entré ikke inkl.). Herculanum 
var en af de romerske byer, som blev begravet under Ve-
suvs pliniske udbrud i år 79 e.kr. Byen er mindre kendt end 
Pompei – men ikke mindre spændende. den helt markante 
forskel er, at mens Pompei blev dækket af løse pimpsten, så 
blev Herculanum begravet i kogende mudder og lava, men 
alt dette får vi berettet af vores lokalguide. sidst på dagen 
går turen tilbage til maiori. aftenen er på egen hånd. (m)

dag 5: fridag eller sejltur til Capri (valgfri).
den frivillige udflugt til Capri tager os først til amalfi i båd 
eller med bus, afhængig af vejret. Her går vi ombord på bå-
den, som sejler os langs amalfikysten til Capri, en tur på 
ca. 1½ time.
når vi ankommer til Capri og marina grande, skal vi ud at 
sejle igen. denne gang går turen hele vejen rundt om øen. 
På den smukke sejltur ser vi bl.a. de berømte Farglioni-klip-
per og marina Piccola, inden vi gør stop for besøg i den Blå 
grotte (entré ikke inkl.). når vi er tilbage i marina grande 
efter ca. 2 timer, går turen op til anacapri med minibus. Her 
besøger vi den svenske læge axel munthes berømte Villa 
san michele (entré ikke inkl.), inden det bliver tid til at spise 
frokost på egen hånd, eller evt. tage en tur med svæveba-
nen op til øens højeste punkt. efter frokost kører minibus-
sen os ned ad bjerget til selve Capri by, hvor der bliver tid 
til at besøge augustus’ Have (entré ikke inkl.), at nyde den 
kendte Piazzetta, torvet hvor alverdens berømtheder mødes, 
eller bare snuse rundt og kigge på de spændende men også 
megeT dyre butikker. sidst på eftermiddagen kører minibus-
sen os ned til marina grande, hvorfra turen går tilbage til 
amalfi. derfra tager vi med bus eller båd til maiori. middag 
på hotellet. (m,a)

dag 6: Bøfler, græske templer i paestum og en dejlig 
frokost. Vi kører i retning mod fastlandet, hvor der venter 
en rigtig spændende dag i landlige omgivelser. regionen 
Campania er kendt som oprindelsessted for den berømte 
mozzarellaost, som på ingen måder kan sammenlignes med 

den mozzarella, vi kan købe i almindelige supermarkeder. 
rigtig mozzarella fremstilles af bøffelmælk, og dagens før-
ste besøg går til en økologisk bøffelfarm, hvor bøflerne sover 
på latexmadrasser, får massage og musikterapi med mozart 
i øregangene. Vi besøger staldene, vi ser hvordan mozza-
rella og yoghurt fremstilles, og bagefter er der selvfølgelig 
smagsprøver – lige som det er muligt at beundre (og måske 
købe) en lækker specialdesignet taske fremstillet af bøffel-
læder. dernæst går turen til den antikke by Paestum (entréer 
ikke inkl.), som er verdensberømt for sine smukke græske 
templer. Vi bliver vist rundt i området af en lokalguide, og 
hører om stedets spændende historie. der er også mulighed 
for at besøge museet, hvor man bl.a. kan beundre den helt  
enestående ”dykkerens grav”, som er fundet i området. 
Herefter går turen videre til en hyggelig gård på landet, hvor 
vi spiser en dejlig frokost baseret på lokale produkter, inden 
turen går tilbage til maiori, hvor vi ankommer sidst på efter-
middagen. middag på hotellet. (m,F,a)

dag 7: fridag.
Hele dagen er til egen disposition. (m)

dag 8: pompei, napoli og hjemrejse.
Vi siger farvel til maiori og amalfikysten og sætter kursen 
mod den antikke romerske ruinby Pompei (entré ikke inkl.), 
hvor vi mødes med en lokalguide, der fortæller den spæn-
dende historie om Vesuvs udbrud og Pompeis undergang. 
der bliver tid til at spise frokost på egen hånd eller til at 
udforske området yderligere, inden vi kører ind til centrum 
af napoli, hvor vi ud over at køre en smuk panoramatur, skal 
besøge det berømte nationalmuseum (entré ikke inkl.). På 
nationalmuseet koncentrerer vi os om de afdelinger, der vi-
ser de spændende fund fra Pompei, ikke mindst de berømte 
mosaikker. sidst på eftermiddagen kører vi til lufthavnen, 
hvor vi mættede af indtryk tager flyet tilbage mod danmark 
kl. 19.35. (m)
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