
Res med oss till; 
Capri- Sorrento- Amalfi- Neapel- Pompeji- Vesuvius 
- KANSKE VÄRLDENS VACKRASTE OMRÅDE - 

13 april – 19 april 2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måndag 13 april 
Avresa från Arlanda till Fiumicino (den större flygplatsen i Rom). Transfer till Sorrento med 
buss. Incheckning på Hotell Flora i Sorrento. Middag på hotellet. Hotellet ligger i hjärtat av 
den vackra staden Sorrento med 500 m till den gamla staden.  
 
Tisdag 14 april- Pompeji och Neapel  
Frukost på hotellet. Avresa mot 
Pompeji med buss och vår guide. 
Pompeji ligger ca 27 km från Neapel 
och är en av de största arkeologiska 
områdena i Italien. Guidad tur bland 
ruinerna under ca 2 timmar.  
 

 
 
 
Lunch på en restaurant i Neapel. Vår guide följer med i bussen till 
Neapel. Besök på Neapels Arkeologiska Museum där vi beser 
lämningar från bl.a. Pompeji och Stabbia. En “city Tour” med buss, 
fotostopp och en kort guidad vandring.  
 
Åter till Sorrento med middag på hotellet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Onsdag 15 april 2014  - Paestum 
Frukost på hotellet. Vår guide följer med i bussen till Paestum.  
 

Paestum är en antik stad och världsarv vid 
Salernobukten. Paestum grundades av 
greker omkring 600 f.Kr och nådde sin 
blomstring som handels- och hamnstad 
kring 500-talet f.Kr. Från denna tid 
härstammar de tre berömda doriska 
templen. Efter att romarna hade besegrat 
Pyrrhos blev Paestum en romersk koloni. 
Inbäddat i trädgårdar var Paestum känd för 
sin sundhet till dess omgivningen 
försumpades och malarian gjorde sitt intåg.. 
Vi besöker en mozzarella fabrik där vi också 
intar vår lunch. På eftermiddagen guidade 
besök i templen och på museeet. 

 
Torsdag 16 april  - Capri 
Frukost på hotellet. Transfer med minibuss och vår 
guide till Sorrentos hamn. Till Capri med båt. 
Guidad tur runt ön där vi besöker Villa San Michele, 
Capris centrum med Augustus trädgårdar och det 
fantastiska hotellet Punta Tragara. Lunch. 
Åter till Sorrentos hamn med båt. Transfer till 
hotellet, Middag på hotellet.  
 
 
 
 

Fredag 17 april - Amalfikusten  
Frukost på hotellet. Bussresa med vår guide till 
Amalfikusten.  
Fotostopp vid Positano för att njuta av den 
fantastiska utsikten. 
Guidad tur i Amaflikatedralen och de typiska trånga 
gränderna. Vidare till Ravello / Scala där vi också 
intar vår lunch. På eftermiddagen besök i Villa 
Cimbrones trädgårdar i Ravello. Åter till Sorrento 
med middag på hotellet.  
 
 

Lördag 18 april -  Sorrento  
Frukost på hotellet. Guidad tur i 
Sorrentios historiska centrum. 
Lunch. Eftermiddag fri. 
Middag på hotellet.  
 
Söndag 19 april – Avresa 
Frukost på hotellet. Förmidagen 
fri. Avresa till Rom med buss.  
Återresa till Arlanda 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingår: FLYG Arlanda – Rom t.o.r, ”HELPENSION”; 6 övernattningar i dubbelrum, 6 frukost, 5 
luncher, 6 middagar, måltidsdrycker vin och vatten. Svensktalande guide, Busstransporter. 
Alla utflykter. Vår guide kommer att ha en ljudanläggning med hörsnäckor så att alla kan 
höra vad som sägs. 
 
Ingår ej: Entréavgifter ca 40 Euro (vissa entréer gratis om man är över 65 år) Medtag pass 
eller id-handling vid utflykterna. Dricks till chaufför, guider, hotell, etc. 
 
PRIS: 12 800:-/person i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 2 000:- 
Anmälningsavgift 3 800:-. Vi tillämpar ”Allmänna villkor för paketresor”. ’ 
Slutbetalning 9 000:- (+ enkelrumstillägg) senast 28 februari 2015.  
Vid avbokning mindre än en vecka innan resans start, kan tyvärr ej återbetalning göras.  
 
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Vi reserverar oss för ev. justeringar i 
programmet 
 
 

För närmare information: 
 www.kulturresa.se eller kontakta; Björn Malmberg 0708 890790, 

bjorn.malmberg@kulturresa.se 
 

 
 


