
WWW.DAGAASBO.NO       37 15 70 31

Det å besøke Napolibukten er en perfekt blanding av opplevelser. Her får vi oppleve noe av det beste Italia har 
å by på. Bli med til jetsetterøya Capri, de utrolige landsbyene som klamrer seg fast til Amalfikysten, antikke 
Pompei og Sorrentokysten. Dette er kyststrekningen som inneholder det meste. Napoli har oppfostret det 
ekstreme - fra det beste (fødested til pizza og Sophia Loren) og til det verste; hjemmet til Camorra - Napolis 
tidligere mafiafamilie.

Tirsdag: Hjem - Sorrentokysten Bussen starter i Østfold om 
formiddagen, og tar med seg deltagere frem til Oslo Gardermoen. Her går 
vi om bord i flyet til Frankfurt, avgang kl.16,10.  Etter 2 timer lander vi, 
og går videre til Napoliflyet. Etter nye 1,5 time lander vi i Napoli kl.22,50 
og tar plass i bussen som tar oss de siste milene frem til Sorrentokysten 
og den lille byen Massa Lubrense beliggende litte lengre sør for Sorrento 
like ved Middelhavet. Her skal vi bo på Hotel Piccolo Paradiso. Hotellet 
ligger i gangavstand til havet, har svømmebasseng og har uteplass med 
panoramautsikt over Sorrentokysten.

Onsdag-søndag: Sorrentokysten Vi har frokost inkludert hver dag, 
og middag seks kvelder (en kveld ute på byen). Den ene dagen drar vi 
på utflukt til Amalfikysten som gir oss en fantastisk opplevelse når vi 
kjører på de svingete veiene, med hoteller og villaer som klamrer seg 
fast til fjellsidene. Vakre bukter med sandstrender lokker langt nede 
utenfor rekkevidde. Vi besøker også de koselige byene Amalfi og Ravello 
underveis. En annen dag drar vi med båt til Capri. Her skal vi besøke Villa 
San Michele, som er kjent fra Axel Munthe. Denne villaen er nå en svensk 
kulturinstitusjon og består av et museum samt at det huser svenske 
borgere  som er engasjert i kulturarbeid og forskning. Capris legendariske 
skjønnhet lokker til seg turister som alle forsøker å snuse inn litt av øyas 
sagnomsuste atmosfære – med dovne spaserturer, flott utsikt og sitte 
henslengt med et glass vin på en blomstrende terrasse. Vi returnerer til 
fastlandet utpå ettermiddagen. Den siste utfluktsdagen skal vi besøke 
ruinbyen Pompeii. Her oppdager vi den antikke byen som ble dekket av 
vulkanstøv fra Vesuv i år 79. Vi får se de utrolige utgravningene og restene 
av Forum og Therme-badene som ble begravd for nesten 2000 år siden. Vi 
får også 2 hele dager til avslapning og hygge.
Mandag: Sorrentokysten - Hjem Vi spiser frokost på hotellet før vi 
kjører til Napoli. Her får vi med oss guide som viser oss rundt i byen. Etter 
guidingen kan vi spise lunsj på egenhånd før vi kjører til flyplassen i Napoli. 
vi om bord i flyet til Frankfurt avgang kl.18,25. Etter nesten 2 timer lander 
vi i Tyskland og går direkte til Osloflyet. Etter nye 2 timer lander vi i Oslo 
kl.23,10 og tar plass i bussen som tar oss med tilbake til Østfold. 

FSF Sorrento, Amalfi og Capri

7 dager_______
9 995,-

“...Capris legendariske skjønnhet lokker til seg turister 
som alle forsøker å snuse inn litt av øyas sagnomsuste..”

  Dato: 21. - 27. mai 2019
Avreise: Gardermoen (Østfold)

Prisen inkluderer:
*All buss- og flytransport *6 overnattinger i delt dobbeltrom *6 frokoster 
*5 middager *Alle utflukter som beskrevet *Reiseleder med på hele turen
Tillegg:
*Enkeltrom kr. 1 200,-


