Kultur, Må bra- & vandringresor med Anna
Italien
På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens på
resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det program ni har under er resa. De har valt ut sina
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer i världen. Eftersom de själva har en speciell
anknytning till resmålet är de lite extra engagerade att visa det från sin bästa sida för att ni ska tycka om
det lika mycket som de själva när ni kommer hem.
Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här
programmet kan du läsa om just din favorits alla resor.

Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

Ciao Resenär!
Italien, här bor jag sedan 30 år tillbaka, jag som hade lovat mig
själv att aldrig åka tillbaka hit efter en tågluff för länge sedan.
Men man skall aldrig säga aldrig, det blev inte Paris som jag trodde utan jag kom att slå mig ner på en liten ö i Medelhavet, Ischia.
Ischia är en fantastiskt vacker ö där det finns lite utav allt, bad,
varma källor, vacker natur, historia och naturligtvis god mat.
Förra året flyttade jag dock därifrån och numera bor jag på fastlandet, i en liten stad utanför Sorrento, mitt bland citronlundar
och olivträd.
Jag är auktoriserad guide och tycker att jag har världens bästa
jobb, ingen dag är den andra lik, mina arbetsdagar tillbringar jag
på några av världens vackraste och kändaste platser såsom Capri, Amalfikusten och Pompei för att nämna några. Dessutom så
träffar jag en massa trevliga människor, under en resa så blir det
mycket prat och nya vänskaper föds vilket är så givande.
Förutom att visa och berätta om platser så vill jag gärna dela med mig av vardagslivet här, berätta om hur det är
att som svenska bo i Italien och i mitt fall i den södra delen av landet. Italien är ju ett fantastiskt land på många
sätt men kulturkrockarna har varit många genom åren. Jag vill gärna att de som kommer med mig på någon
resa skall få med sig lite mer om människorna och trakten sådant som kan vara svårt att förmedla om man inte
bor i Italien.
En resa som Reseskaparna har går just till ”min” lilla ö Ischia, det är fantastiskt roligt att få visa upp platser dit
inte alla tar sig och gå och äta på mina favoritrestauranger. En resa skall vara ett minne för livet, många intryck,
upplevelser och sist men inte minst nya smakupplevelser.
								Vi ses!
								
Anna Rudh
PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:

Priset på våra resor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Oftast har hotellen lägre priser på vintern, samt mars april och oktober - november och lite högre i maj och september. Vi rekommenderar att man är ute i god tid, ju tidigare vi
bokar desto bättre flygpriser, men vi kan inte boka flyg tidigare än 330 dagar. Många faktorer gör att det är svårt att sätta
ett pris innan vi har alla priser från våra leverantörer, därav kan vi endast sätta ett cirka pris. Grupprabatterna ligger på 500
- 1000 kr per person för flygpriser och 300 - 500 kr för bussresor.

Kalendarium 2021			
Apulien 8 dagar			
Ischia 8 dgr				
Ischia 8 dgr 				
Apulien 8 dagar			

Datum
18 apr		
3 maj		
13 sep		
17 okt		

Gruppris:
15 950 kr
13 950 kr
13 950 kr
15 450 kr

Ord. pris
16 450 kr
14 450 kr
14 450 Kr
16 450 kr

BRA ATT VETA:
På många av Annas resor rör vi oss i gamla städer med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör
kunna gå obehindrat i ca 2 km med stående vila. Det kan vara svårt att komma fram med rullator. Vad som kan

vara bra att veta om Italien är att det oftast är små smala,väldigt trafikerade gator, dessutom är de ofta
branta. Det är som regel väldigt gamla stadskärnor så det är inte alltid man kommer ända fram med
buss till det man skall besöka utan att man får promenera lite.

APULIEN, italienska klacken
- en gömd skatt med personlig prägel

Nyhet

Apulien ligger på Italiens klack, en gömd skatt som väntar på att upptäckas. Anna Rudh Meo har tagit fram
denna resa för att visa er de platser hon uppskattar bäst och vi får komma hem till en familj och laga den för
Apulien så kända orechiettepastan. Många kulturer har satt sin personliga prägel på landskapet, arkitekturen
och maten. Apulien är med sitt bördiga landskap ett himmelrike för vin och oliver. Här finner vi frodiga olivlundar och vidsträckta vinodlingar, Apulien är Italiens näst största vinproducent. De lite konstiga Trulli-husen
i Alberobello och Materas mystiska grottdistrikt är båda världsarv och ger en sägenomspunnen upplevelse.
Vi bor två nätter inne i Matera i grottdistrikten, tre nätter i lantlig miljö utanför Martina Franca och i vackra
barockstaden Lecce. Välkommen att smaka på Apuliens skatter.
DAG 1: BARI, LECCE (17 MIL)
Flyget från Sverige tar oss efter en mellanlandning till Bari, Apuliens huvudstad och
hamnstad. Härifrån reste medeltidens riddare och pilgrimer till det heliga landet. Vi
styr kosan söderut mot Salentohalvön, den
södra delen av landskapet Apulien och dess
huvudstad Lecce som ofta kallas Syditaliens
Florens. Det är en vacker barockstad, en modern, ungdomlig storstad med 90 000 invånare och många eleganta och utsmyckade
byggnader och stora kyrkor. Väl framme i
staden checkar vi in på vårt hotell och avslutar dagen med en gemensam middag på
hotellet. (M)
DAG 2: OTRANTO & LECCE
Vi startar dagen med att åka till Otranto,
det är den mest östliga staden i Italien, det
är bara ca 7 mil härifrån till Albanien. Staden har gått till historien för den turkiska
invasion som år 1480 dödade 800 invånare.
Offren helgonförklarades år 2013 och deras
kvarlevor finns i stadens katedral. Katedralen
byggdes upp i romansk stil på 1000-talet och
är känd för sitt mosaikgolv med scener från
det gamla testamentet. Efter en rundtur till
fots, äter vi lunch innan vi återvänder till barockstaden Lecce. Nu skall vi upptäcka Lecce
under en guidad rundtur med Anna. Staden
har anor från Romartiden och det finns delar av en amfiteater från 100 e Kr. Idag är det
framför allt barockarkitekturen, byggd med
den typiska Leccestenen, en gyllengul kalksten som gör staden känd. Middag på egen
hand. (F,L)
DAG 3: ITRIADALEN, MARTINA FRANCA(10 MIL)
Vi lämnar Lecce och beger oss mot Primitivovinets huvudstad Manduria. Vi besöker ett
kooperativ där man tillverkar flera mycket
goda viner av druvan Primitivo. Efter ett besök i vinmuséet, skall vi låta oss väl smaka 4
olika viner under en vinprovning följt av en
lättare lunch. Vidare mot Itriadalen, som kännetecknas för sina låga stenmurar, olivträd
och röda jord men framför allt sina trullihus.
Vi skall bo utanför staden Martina Franca i 3

nätter, i en härlig lantlig miljö. Middag på hotellet. (F, L, M)
DAG 4: ALBEROBELLO, TRULLEHUS, OSTUNI
Idag ska vi besöka Apuliens kanske mest kända
ort, Alberobello. Staden är med på Unescos lista
över världsarven och är känd för sina trullihus,
det är små vitkalkade hus med konformade
tak. De är byggda i kalksten men man har inte
använt sig av något murbruk, detta för att man
fort skulle kunna riva ner dem om det blev en
skatteinspektion. Lunch äter vi en bit utanför
Alberobello på en enkel lokal restaurang som
serverar ost och kött från deras egen gård. Vi far
vidare till den vita staden Ostuni. Med sina vitkalkade hus och vindlande gränder är den en
av de mest attraktiva städerna i Apulien, som
ligger uppe på en höjd. På stadens museum
kan man, om man vill, se skelettet av en kvinna,
Delia, som är 28 000 år gammalt. Åter till vårt
hotell för en gemensam middag. (F, L ,M)
DAG 5: POLIGNANO A MARE, MASSERIA
Idag åker vi till kusten och den charmiga staden Polignano a Mare. Efter en guidad rundvandring och lite egen tid åker vi vidare till en
Masseria, en typisk apulisk lantgård där vi skall
provsmaka olivolja, bl a olja som kommer från
hundraåriga träd. Vi kommer vandra genom
deras olivlund som är som att gå på ett konstgalleri. Olivträdens stammar bildar de mest
fantastiska figurer, men vad som är mest otroligt är att vi kommer se träd som är över 1000
år gamla. Apulien är känt för sina olivträd, man
tror att det finns ca 60 miljoner träd bara i regionen. Åter till vårt hotell för middag. (F,M)
DAG 6: APULISK MATLAGNING (8 MIL)
Vi lämnar vårt hotell och åker ut på landet.
Idag ska vi till några små trullihus där vi skall
tillbringa dagen med att lära oss laga apulisk
mat. Mamman i hushållet är trots de små utrymmen (trullihus är små) en mästare på att
lära oss laga mat. Vi kommer bl a att lära oss
att göra den för Apulien så kända orechiettepastan. Det mesta av maten som vi kommer
att äta tillagas i familjens vedugn. På eftermiddagen lämnar vi Apulien och beger oss
till landskapet Basilicata och till den speciella

staden Matera. Sassi di Matera är sedan 1993
ett världsarv och 2019 var det Europas kulturhuvudstad. Vi checkar in på vårt hotel som ligger i Sassi området dvs grottområdet. Middag
på egen hand. (F, L)
DAG 7: MATERA
Nu skall vi upptäcka den här otroliga platsen.
Matera är en av världens äldsta städer. Vi promenerar runt i de två kvarteren Sasso Barisano
och Sasso Caveoso, här ser vi hur folket bodde
i stor fattigdom tillsammans med sina djur i
dessa grottor ända fram till 1952. Lunch på
egen hand och eftermiddagen fri för egna upptäckter. Avslutningsmiddag på kvällen. (F,M)
DAG 8: MATERA, BARI (7 MIL)
Efter frukost är det avfärd till Baris flygplats och
hemresa. (F)

FAKTA
CA GRUPPRIS:
CA ORD PRIS:
RESLÄNGD:
I Priset ingår

15 450 kr
16 450 KR
8 DAGAR

• Svensk reseledare – Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda - Bari via Frankfurt t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
2 nt Matera, 3 nt Martina Franca, 2 nt Lecce
• 3 luncher varav en lättare lunch (L)
• 5 middagar (M)
• 1 Vinprovning
• Olivoljeprovning
• Rundtur i Matera med grottdistriktet
• Guidade turer i Matera, Martina Franc,
Lecce, Otranti m fl
• Maltlagningstillfälle
• Övriga besök enligt program

tillÄGG:

Enkelrum 1 950 kr

Må Bra Resa på Ischia
- med termalbad & vandring
Följ med på en resa som får dig att må bra: italiensk mat & vin, varma termalbad och vandringar. På vulkanön Ischia, strax norr om
Capri gör vi som italienarna och tar in på ett termalbadhotell och blir ompysslade. Tillsammans med vår svenska reseledare Anna
Rudh Meo, som bor på ön sedan mer än 20 år, får du en riktig njutningsresa. Anna, som är en erfaren vandrings- och vinguide, visar
oss sitt Ischia på ett personligt och omtyckt sätt. Dagarna fylls med vandringar längs havet, bad i varma källor, besök hos vinmakare
och rundturer på ön. Ischia kallas idag för hälsans ö och är en ljuvligt grön oas. Här växer pinjer, ekar, ädelkastanjer och ginst. Utvilade och avkopplade åker vi som avslutning till Elena Ferrantes härligt stökiga, charmiga och vackra Neapel.
DAG 1: ROM - ISCHIA
Transfer till Arlanda och flyg till Rom med
ankomst vid tidig eftermiddag. Anna möter
oss på flygplatsen och sedan åker vi söderut
mot havet och Neapels hamn för en båttur
till Ischia. Väl framme vidare till vårt termalbadhotell. En stunds vila, innan vi intar en
gemensam välkomstmiddag. (M)

FAKTA
CA GRUPPRIS:
ca ord PRIS:
RESLÄNGD:

13 950 KR
14 450 KR
8 DAGAR

I priset ingår

• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats - Ischia t/r
• Del i dubbelrum 7 nt med frukost (F)
• 3 luncher (L)
• 7 middagar (M)
• Vinprovning
• Fri tillgång till termalbaden på hotellet
• Ansiktsmask på hotellets Spa
• Utfärd Ponte med kastellet
• Vandring i Zari, Piano Liguori & Maronti
• Heldag på termalbadpark inkl transfer
• Övriga besök enligt program

tillägg:

Enkelrum
1 200 kr
Dryckespaket Ischia 6 dgr, Vin, vatten till
middag + 2 espresso dag: 500 kr

DAG 2: ÖRUNDTUR & VINPROVNING
Under en heldagstur får vi uppleva mer av
Ischia tillsammans med Anna som visar oss
sin ö. Vårt första stopp blir Ischia stad med
besök på Ischia Ponte för en guidad rundtur med besök i den mäktiga borgen - Castello Aragonese. Fortet ligger på en alldeles
egen liten ö som binds samman med Ischia
av en 220 m lång bro. Redan 474 f Kr. sägs
det att tyrannen av Syrakusa, Hieron I, slog
sig ner på fortet. Lite egen tid för lunch
innan vi fortsätter vår ö-tur. På en av Annas
vänners vinkantina får vi provsmaka deras
vin och smaka på lokala till¬tugg. Middag
på hotellet. (F, M)
DAG 3: VANDRING & LA MORTELLA
Vi börjar dagen med en promenad i stilla
takt uppför till den vackra botaniska trädgården La Mortella, för ett trevligt besök.
Här ser vi både tropiska växter och plantor
från medelhavsregionen, samt får en vacker
utsikt. Dagen avslutas med en lättare vandring över Zaro-halvön, förbi La Colombaia,
Viscontis villa. Den kände filmregissören
hade ett sommarhus på Ischia. Vi förundras
av platsen där några flickor från ön sägs ha
sett Madonnan uppenbara sig. Vid lunchtid
promenerar vi till San Francescostranden
för en god lunch vid havet. Buss tillbaka till
hotellet. Vi avslutar dagen i lugnt tempo, en
stund att prova hotellets termalbad eller tid
för en ansiktsbehandling på hotellets spa.
Nu väntar Gemensam middag. (F,L,M)
DAG 4: TERMALBAD
Ischia är en hälsans ö och idag skall vi njuta

av de vackra termalbaden. Det varma källvattnet har skapat vattenparker med stora
och små bassänger med olika temperaturer.
Vi besöker en av öns finaste termalbad beläget invid havet. (F, M)
DAG 5: VANDRING PIANO LIGUORI
Vi börjar dagen med en lite mer krävande
och utmanande vandring, 5 km lång med
höjdskillnader ca 260 m, över kuperad mark
(stabila skor och stavar kan vara bra här) till
den övergivna byn Piano Liguori där det
känns som om tiden stannat till. Vi äter en
god lunch med ingredienser från familjens
egna odlingar med utsikt av Capri. Vår vandring fortsätter genom vinlundarna och med
fantastiska vyer. Middag på hotellet. (F, L, M)
DAG 6: MARONISTRANDEN
Idag får en uppfriskande promenad på den
3 km långa Marontistranden, där sanden på
vissa ställen är varm på grund av de varma
källorna. Vi får uppleva närvaron av och påminns om Ischias vulkaniska ursprung. Möjlighet till bad finns. Lunch på en för Ischiaborna väldigt känd trattoria där mamman
i familjen lagar en riktigt italiensk måltid.
Middag på hotellet. (F, L, M)
DAG 7: BELLA NAPOLI!
Vi lämnar Ischia tidigt på morgonen och
avslutar i mytomspunna Neapel, pizzans födelsestad. Anna visar oss stadens sevärdheter under en rundtur där vi även ser miljöer
som inspirerade Elena Ferrante att skriva
böckerna om Elena and Lila. Till lunch serveras en äkta neapolitansk pizza. Under eftermiddagen reser vi till Castel Gandolfo där
påvarna har sitt sommarresidens. Vi checkar
in på vårt hotell som är vackert beläget vid
Albanosjön. Avslutningsmiddag på hotellet. (F, M)
DAG 8: HEMRESA
Transfer till flygplatsen där vi säger farväl till
Anna. Direktflyg till Stockholm. Transfer. (F)

Elena Ferrantes Italien
- Neapel, Amalfikusten & Ischia

Följ med på en resa med kultur, italiensk mat & vin och varma termalbad. Vi följer Elena Ferrantes rollfigurer Elena och Lila och besöker
platserna som beskrivs i böckerna. Deras barndomskvarter i Neapel, Amalfi dit Lina reste på bröllopsresa samt vulkanön Ischia där de åkte
på semester. Neapel är Italiens tredje största stad och den väcker känslor och nyfikenhet. Under alla lager av historia är det en i högsta grad
levande stad, gästvänlig och varm. Dessutom är maten kanske landets allra bästa. Vi gör som italienarna och tar in på ett termalbadhotell
på Ischia och blir ompysslade. Tillsammans med vår svenska reseledare Anna Rudh Meo, som bor på ön sedan mer än 20 år, får du en riktigt
intressant avkopplande resa.
DAG 1: ROM-NEAPEL

Flyg till Rom med ankomst på eftermiddagen.
Anna möter oss på flygplatsen. Vi reser mot
Neapel och tar båten till Ischia där Elena arbetade en sommar och åkte på semester till med
Lila. Vi skall bo på trevligt termal hotell. (F, M)

DAG 2: ISCHIA & VINPROVNING

Idag får vi uppleva Ischia tillsammans med
Anna som visar oss sin ö. Vårt första stopp
blir Ischia stad och ett besök på Ischia
ponte för en guidad rundtur med besök i
den mäktiga borgen - Castello Aragonese,
ett fort som ligger ute på en alleles egen ö
och som härstammar från 474 f Kr. då den
första fästningen byggdes upp. Lite egen
tid för lunch innan vi fortsätter vår ö-tur.
Vi besöker en av Annas vänner som har en
familjeägd vingård i Fontana. Vi får provsmaka deras vin och något gott tilltugg. Vi
åker längs vackra vägar och man kan tänka
sig hur det såg ut på Ischia under den tid
böckerna utspelar sig. Stopp i mysiga Forio
där Nino bodde hos sin vän. Åter vårt hotell
för middag. (F, M)

DAG 3: MARONISTRANDEN

Vi får en uppfriskande promenad på sandstranden Maronti, där stranden på vissa ställen är varm på grund av de varma källorna.
Här hade Elena ett känslosamt möte med sin
stora kärlek Nino. Vi får uppleva närvaron av
och påminns om Ischias vulkaniska ursprung.
En god lunch serveras på en av de mysiga
krogarna. Middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: EGEN DAG/FRIVILLIG UTFÄRD

Egen dag att njuta av hotellets faciliteter och
dess termal bad. Eller följ med på en frivillig
utfärd. Till kvällen middag på hotellet. (F,M)

LA MORTELLA TRÄDGÅRDEN.

Frivillig utfärd till La Mortella, en fantastisk
trädgård skapad av Lady Susana Walton, på
1920-talet. Hela trädgården är vackert anlagd
med torrmurade terrasser, återkommande

dammar och vatten i rörelse, och över tretusen exotiska växtarterer - många sällsynta. En
botanisk dröm som draperar sig kring de vulkaniska klipporna.

DAG 5: NEAPEL

Vi lämnar Ischia på morgonen och tar båten
till Neapel. Anna visar oss stadens sevärdheter under en rundtur. Vi ser miljöer som
inspirerade Elena Ferrante. Busstur genom
Lilas och Elenas barndomskvarter där vi börjar i Luzzatikvarteret där flickorna växte upp.
Lunch vid strandpromenaden där Lila hade
sin bröllopslunch på Burgo Marinaro och
promenad från lunchen till kvarteren där
skoaffären låg. Vi besöker även de lyxigare
Chiaia - kvarteren som flickorna drömmer
om. Vi skall nu på bo trevliga hotel Grand
Oriente, som är centralt beläget i Neapel.
Vi avslutar dagen som sig bör i Neapel med
pizza på en klassisk restaurang. (F, L, M)

DAG 6: AMALFIKUSTEN

Heldagsutflykt på Amalfikusten med vår
reseledare Anna. Linas bröllopsresa gick till
Amafli och under dagen besöker vi Amalfi
och Ravello. Vi äter vi lunch i Scala och fortsätter därefter till Ravello, musikens stad,
där vi besöker Villa Rufolo för att beundra
den fantastiska utsikten. I Amalfi stannar vi
för en guidad promenad genom gränder
och över vackra torg med sina kyrkor. Åter
sen eftermiddag. Egen kväll i Neapel. Anna
tipsar om bra restauranger. (F, L)

DAG 7: POMPEJI

Idag upplever vi det sägenomspunna, vackra och fantastiskt välbevarade Pompeji. Vi
vandrar genom gränder, ser målningar och
känner gladiatorstämningen på amfiteatern
precis som om vi levde år 79 efter Kristus.
Egen eftermiddag i Neapel, till kvällen gemensam avslutningsmiddag. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Transfer till Roms flygplats. (F)

FAKTA
ca GRUPPRIS:
ca ord PRIS:
RESLÄNGD:

14 950 KR
15 950 KR
8 DAGAR

I priset ingår

• Svensk reseledare/guide
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher inkl. vin & vatten (L)
• 6 middagar inkl. vin & vatten (M)
• 1 vinprovning med tilltugg
• Fri tillgång till termalbad på hotellet
• Utfärd Amalfikusten med Ravello
• Guidad rundtur Neapel
• Utfärd Pompeiji
• Örundtur Ischia med Ponte & kastellet
• Strövtåg på Maronistranden
• En ansiktbehandling på hotellet på Ischia
• Bussresor & transfers enligt program
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG:

Enkelrumstillägg:
2 500 kr
Utfärd la Mortella ikl. lunch
60 euro
Bokas och betalas direkt till reseledare
Avresa oktober:
Ord pris 16 450 kr - Gruppris 15 950 kr

Amalfikusten

Anna Rudh Meo

- med Sorrento & Capri

Endast ett par mil söder om Neapel skjuter den underbart vackra Sorrentohalvön ut i Medelhavet. Här slingrar sig vägen mellan pittoreska små bergsbyar med vidunderlig utsikt över havet. Vi bor på den romantiska ön Capri och i Sorrento som är en av de äldsta och
förnämsta semesterorterna i Italien. Vår reseledare Anna Rudh Meo är auktoriserad lokalguide och bor sedan många år på ön Ischia
med sin italienska man och barn. I år erbjuds en frivillig utfärd till den vulkaniska ön Ischia - med välgörande termalkällor.
Dag 1: Rom - Capri

Efter ankomst till Roms flygplats fortsätter vi
mot Neapels hamn. Vi tar båt till den mytomspunna och romantiska ön Capri, Axel Munthes paradis, där han byggde den romerskinspirerade Villa San Michele. När vi checkat in
på vårt hotell väntar middag med dryck. (M)

Dag 2: Capri-Sorrento

Vår lokala svensktalande guide möter oss på
hotellet, vi promenerar den korta promenaden till Axel Munthes villa för en guidad visning. På eftermiddagen finns egen tid att ta
linbanan för att se den häpnadsväckande utsikten eller kanske ta en stärkande vandring
längs klipporna och avsluta med avkoppling
vid poolen. Ön är en av de mest romantiska
ställena i världen. Vi utnyttjar tiden på Capri
och åker en senare båt tillbaka till Sorrento
och vårt hotell. Gemensam middag. (F, M)

Dag 3: Amalfikusten

Heldagsutflykt på Amalfikusten med Positano sett från ovan, Amalfi och Ravello, tillsammans med vår reseledare Anna. I Ravello
besöker vi Villa Rufolo, för att beundra den
klassiska och fantastiska utsikten. Åter Sorrento sen eftermiddag. (F, L)

Dag 4: Fri dag / båttur ISchia

En dag att koppla av i Sorrento. Denna dag
erbjuds också en utflykt till ön Ischia mot til�lägg. Middag på hotellet. (F, M)
TIPS
Denna resa kan utökas till 8 dagar med besök till Neapel, en buffelgård i Flavia för at t
smala på buffelmozarella samt de grekiska
templen i Paestum.

Dag 5: Pompeji

Idag får vi uppleva det sägenomspunna,
vackra och fantastiskt välbevarade Pompeji. Efter en kort tågresa möter vår svensktalande guide upp och vi vandrar genom
gränder, ser målningar och känner gladiatorstämningen på amfiteatern precis som om vi
levde år 79 efter Kristus. Hela tiden med den
respektingivande Vesuvius i bakgrunden vilket gör vårt besök till en stark och omtumlande upplevelse. Under eftermiddagen har
ni lite egen tid för att smälta det mäktiga och
intressanta besöket. På kvällen färdas vi med
buss längs Sorrentos kullar och kommer
fram någonstans mellan himmel och hav i
hjärtat av landet där Odysseus lockades av
sirenernas ljuva sång. Just här i detta ljuvliga
landskap ligger gården som serverar verkliga läckerheter. Här arbetar man enligt ”Slow
Food”-traditionen. Vi avnjuter en riklig måltid baserad på färska hemodlade produkter
med underbart goda viner från Sorrento. (F,
M)

Dag 6: hemresa

Vi lämnar Sorrento, för en bussresa till Roms
flygplats. Efter vår resa till Amalfikusten får
strofen ”det var på Capri vi mötte varandra”
en helt ny innebörd. (F)

Capri

FAKTA
ca gruppRIS:
ca ORD PRIS:
RESLÄNGD:
I priset ingår:

11 500 kr
12 500 kr
6 DAGAR

• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• En lunch
• Fyra middagar varav en på bondgård
• Svensktalande lokalguide i Pompeji
• Lokaltåg till Pompeji t/r
• Båtresa Sorrento - Capri - Neapel
• Besök och entréer enligt program
• Svensk reseledare
• Transporter enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg:

Enkelrum: 1000 kr
Utfärd Ischia med lunch: 1 200 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se - www.reseskaparna.se

