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ITALIENS HJÄRTA
ROM - SORRENTO - CAPRI
MED FLYG & BUSS 13-20/9 2018

Rom, Forum Romanum© Italienska Statens Turistbyrå ENIT

På denna resa besöker vi välkända
platser som Rom med sina sevärdheter och storstadspuls, intressanta
Pompeji, den vackra Sorrentobukten
samt natursköna Capri.
I Rom finns ett fantastiskt utbud av
historia, kultur och shopping. Vandra
runt i miljön som blandar gammal
historia med modern nutid. Kika in i
affärerna på Via del Corso, sitt på en
servering nära Piazza Navona med
Emanuelsmonumentet eller studera
det vackra folket över en kopp kaffe på
Via Veneto.
Sorrento är en av de äldsta och förnämsta semesterorterna i Italien. Vi
gör en utflykt längs Italiens vackraste
kuststräcka, Amalfikusten. Vi besöker
Capri och den svenske läkaren Axel
Munthes otroligt vackert belägna villa
San Michele.
I Pompeji vandrar vi runt och låter fantasin spela. Staden begravdes under
aska från vulkanen Vesuvius år 79 e
Kr och återupptäcktes först 1748 då
utgrävningar påbörjades. Arkeologer
har frilagt gator, hus och tempel.
Har du en gång varit i Italien kommer
du alltid att längta tillbaka.
Reseledaren hjälper dig gärna till rätta
och tipsar under resan.
Dag 1
Örebro - Arlanda - Rom Vico Equense, Neapel
Avresa från Örebro kl 08.30 mot Arlanda.
Vi flyger kl 13.05 med Norwegian (D8
1001). Incheckningen öppnar ca två timmar innan avgång och stänger 45 minuter
före aviserad avgångstid.
Vi landar i Rom kl 16.15. På flygplatsen
väntar vår buss som kör oss till Aequa
Hotel i Vico Equense, Neapel (ca 25 mil)
där vi ska bo fyra nätter. Gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Vico Equense
Utflykt Amalfikusten

På kvällen träffas vi som vanligt till vår gemensamma middag.

Vi tar oss på slingrande, ofta underbart
vackra vägar längs kusten via Positano,
en av flera pärlor. Detta var från början
en liten fiskeby men är numera en stor
turistort med vackra hus som klättrar på
sluttningen.

Dag 4 Vico Equense
Utflykt Capri

Vi fortsätter till Amalfi där vi gör ett uppehåll. Staden klättrar med sina kyrkor, torn
och hus på bergssidan och längst ner ligger en liten hamn. De vita husen stöder
sig delvis på varandra i sluttningen. Ett
nöje är att bara vandra i gränderna och
kanske sitta ned på ett trevligt café.
På kvällen när vi är tillbaka vid vårt hotell
äter vi en god middag tillsammans.
Dag 3 Vico Equense
Ledig dag
Vi har en hel dag till att bara njuta av. Varför inte ta bussen in till Sorrento och se
vad staden har att erbjuda. Flanera och
titta i affärer, sitta på ett café och äta en
god lunch, se vackra byggnader och piazzor kantade av vackra blommor. Katedralen och även St Francescoklostret och
Correalemuseet är värda att lägga några
timmar på.

Om vädret är lämpligt kanske vi känner
för att bada.

Idag ska vi besöka Capri – ett namn som
ger många trevliga associationer. Vi tar
oss till hamnen där båten avgår till Capri. Från hamnen på Capri åker vi upp
till Anacapri där vi besöker den svenske
läkaren Axel Munthes otroligt vackert
belägna villa San Michele. Ett mycket
spännande besök!
Vi åker tillbaka till huvudorten Capri där
vi gör en rundvandring och naturligtvis får
se Capris symbol – de bägge klipporna i
havet. Vi tar sedan båten tillbaka till Sorrento.
Väl tillbaks på vårt hotell väntar en gemensam middag.
Dag 5 Vico Equense - Rom
Pompeji
Efter frukost på morgon påbörjar vi vår
resa mot Rom – ”den eviga staden”. Vi
reser via kuperad mark och vackra vyer.
I Pompeji gör vi ett uppehåll och här visar vår lokala guide oss runt i denna
ruinstad som begravdes i aska år 79
och återupptäcktes först 1748 då utgrävningar påbörjades. Arkeologer har frilagt
gator, hus och tempel.

Amalfikusten

Därefter fortsätter resan längs Via Latina mot Rom. Väl framme vid Smooth
Hotel Termini avslutar vi dagen med en
gemensam middag på Ristorante La
Famiglia.
Dag 6 Rom
Stadsrundtur i Rom
Efter frukost väntar en stadsrundtur i
”den eviga staden”. En del av rundturen
görs till fots så bekväma promenadskor
är att rekommendera. Vi får en inblick i
Roms tretusenåriga historia.
Vi ser kända platser som Fontana di Trevi,
Colosseum, Spanska trappan och Vatikanen med Peterskyrkan mm.
Kvällen är fri för egna upplevelser och
restaurangbesök. I en stor stad som
Rom finns det förstås mycket att se och
göra även på kvällen.
Dag 7 Rom
Dagen fri att disponera efter eget tycke
och smak.
Varför inte titta mer på Roms alla sevärdheter. Härligt är också att slå sig ner vid
en av Roms många och ståtliga piazzor
samtidigt som vi njuter av en enkel eller
dubbel, varm eller kall cappuccino. Dessutom kanske det blir lite tid över för shopping.

Våra hotell
Vico Equense
Aequa Hotel ***
Corso Filangieri 46
80069 Vico Equense NA, Italien
Tel: +39 081 801 5331
www.aequahotel.net/
Antal rum: 60 - med dusch, toalett, TV
Hotellet ligger centralt i orten med pool
och trädgård. Boendet ligger 3 min promenad från stranden. Vico Equense ligger nära Sorrento och det går lokalbussar som stannar nära hotellet. På hotellet
finns utomhuspool, restaurang och bar.
Rom
Smooth Hotel Termini ****
Via Palestro 13, 00185 Rome
Italien
Tel. +39 06 81153633
www.smoothhotelrometermini.com
Antal rum: 74 - med dusch, toalett, TV
Hiss: Ja
Hotellet ligger i centrala Rom, en kvarts
promenad från Porta Pia och Teatro
dell’Opera di Roma. Borghese-galleriet
och Basilica di Santa Maria Maggiore ligger också 2 km härifrån. På hotellet finns
restaurang och bar.

På eftermiddagen är vi hemma igen efter
en upplevelserik resa med många trevliga minnen.
OBS! Resan bör bokas tidigt!
Med reservation för ändrade flygtider
som kan påverka programmet.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

Avresedatum: 		
Resdagar:
Pris per person
Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd

Peterskyrkan

13/9
8
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I resans pris ingår:
• Flyg Arlanda-Rom i ekonomiklass, t/r
inkl nuvarande flygskatter (måltider ingår
ej)
• Busstransfer t/r Arlanda
• Bussresor inkl skatter & tullar
• 7 övernattningar med del i dubbelrum
inkl frukost
• Turistskatt i Vico Equense & Rom
• 5 middagar
• Utflykter enligt program
• Heldagsutflykt längs Amalfikusten
• Utflykt Capri
• Entré till Villa San Michele
• Utflykt till Pompeji
• Entré och guidning (eng.talande) i Pompeji inkl whispers
• Stadsrundtur i Rom med lokalguide inkl
whispers
• Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Läs mer om våra påstigningsplatser på
hemsidan eller ring för information.

I Rom finns tusentals matställen värda att
pröva. Ikväll kan du upptäcka det italienska köket på egen hand.
Dag 8 Rom - Arlanda - Örebro
Vi säger Grazie e addio Itala!
Tidig morgon packar vi in i bussen och
åker till flygplatsen. Vårt flyg med Norwegian (D8 1000) avgår kl 08.55. Vi beräknas landa på Arlanda kl 12.05.

Sorrento

Tips:
www.sorrentotourism.com
www.capri.com
www.italiantouristoffice.se
www.in-italia.se
www.rome.info
www.romulus.nu
www.rom-turist.se
www.geografi.nu
www.ud.se/resklar

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

Pass:
Pass eller nationellt ID-kort skall medföras. Glöm inte EU-sjukförsäkringskortet.
Kontrollera att alla namn är korrekt stavade enligt pass.
Valuta:
Euro
Speciellt:
Maxvikt per person är en resväska á 20
kg samt 10 kg handbagage.

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

