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ROMA - CAPRI - AMALFI
SORRENTO
Avreise 14.oktober - 8 dager kr. 16 990,-

Sorrento:
Like over bukten fra Napoli
ligger den Sorrentinske halvøy,
kanskje den mest fantastiske
kyststrekningen hvor som
helst i verden. Med sin vakre
beliggenhet på halvøya på
nordsiden, ligger det lille
samfunnet Sorrento perfekt ut
mot Napoli, Vesuvius og Isle
of Capri. Det er vanskelig å
forestille seg noe mer perfekt
enn dette. Mange kjente
norske forfattere har besøkt
denne byen ettersom den på
17-1800-tallet inngikk i
kunstnernes turistvei.

Roma:
Roma tjente tidligere som sete
for det romerske riket og var
den rikeste og mektigste byen
i verden i nesten 1000 år. Selv
om det romerske imperiet
lenge har falt, skinner fortsatt
Romas ære. Det er umulig å
oppleve Roma uavhengig av
byens fantastiske historie.
Kunst, kultur og religion gir et
variert landskap av
attraksjoner å oppleve. En
rusletur i byen vil alltid vise
deg nye sider av Roma, selv
om du har vært her tidligere

MYE INKLUDERT!

Dag for dag program:
Dag 1: Gardermoen - Roma - Sorrento
Vi møtes på Gardermoen for å sjekke inn på SAS sin direkte
rute til Roma. På italiensk jord tar vi plass i bussen og kjører
til vårt herlige hotell sentralt i Sorrento med gangavstand til
stranden. Felles middag på hotellet.

Dag 2 - 4: Sorrento med utflukter
3 fantastiske dager ligger foran oss, valgfritt om du vil benytte
dagene til egne aktiviteter eller om du vil være med Kjetils
Bussreiser på noen uforglemmelige utflukter.
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*En heldagsutflukt til Capri hvor vi har med oss en lokalguide
som vil være med oss hele dagen, både til lands og til vanns og
ikke aller minst når vi besøker Villa San Michele.
* Hel dag til egen disposisjon, alternativt; bli med reiselederen
på andre opplevelser
*Heldagsutflukt med buss langs den vakre Amalfikysten

Reisefakta:
• Flyreise oslo - Roma t/r med

SAS
• Transfer fra flyplass til hotellet i

Sorrento
• 4 hotellovernattinger på

Majestic Palace med plass i
dobbeltrom
• Capriutflukt inkludert

lokalguide, transfer , båt,
minibuss og entre til Villa San
Michele
• Heldagsutflukt på Amalfikysten
• Lokalguide til Pompeji
• Leie av buss til Pompeii
• Busstransfer fra Sorrento til

Roma
• 3 hotellovernattinger på

Smooth Hotel Termini med
plass i dobbeltrom
• Guidet heldagsutflukt i Roma

inkl leie av buss
• 7 frokost
• 5 middag
• Busstransfer fra hotell til

flyplass i Roma
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 2590,Turistskatt pålydende 18 euro pr
pers betales kontant til hotellene

Frokost om middag inkludert hver dag på hotellet i Sorrento.

Dag 5: Sorrento - Pompeii - Roma
Vi må dessverre sjekke ut etter frokost, men eventyret
fortsetter. På vår vei til Italias hovedstad så gjør vi en lengre
stopp i Pompeii som er en oldtidsby med romerske ruiner.
Her vil det bli guidet rundtur med lokalguide samt tid på
egenhånd for lunsj, shopping mm før vi fortsetter frem til
Roma og Smooth Hotel Termini hvor vi skal bo i 3 netter.
Smooth Hotel Termini er ett design hotell midt i sentrum av
byen med gangavstand til det meste. Felles middag om
kvelden.

Dag 6 - 7: Roma
Imponerende og historisk by hvor vi har ytterligere 2 hele
dager til rådighet. Mye å se, mye å oppleve. Den ene dagen vil
det være mulighet for guidet rundtur her i Roma, både til fots
og med buss. Vet du ikke hva du skal finne på den andre
dagen? Da er det bare å henge seg på reiselederen hva han/hun
har funnet på.

Dag 8: Roma -Gardermoen
Dette er nok en tur vi sent vil glemme, men i dag å vi
dessverre vende snuten hjem mot høstværet i Norge. Vi lander
på Gardermoen tar farvel med våre medreisende selv om vi
liker på gjensyn bedre!! Hvem vet, kanskje treﬀes vi på neste
tur?

