
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

Fly direkte til Napoli - med dansk rejseleder og lokal guide bosat  i området 
 
 

 
 

  
 
 

AMALFIKYSTEN, CAPRI, POMPEI & VESUV 

Afgang 30. august og 18. oktober 2008 

Flyv direkte fra København til Napoli og oplev området ved Sorrento og Amalfikysten – regnet for verdens smukkeste 
kyststrækning. Syditalien er både overraskende og overdådigt og har et dejligt klima. Hele kysten byder på charmerende og 
karakteristiske landsbyer, citronplantager, farverige bjergskrænter der går helt ned til vandet.  Oplev drømmeøen Capri med 
sejltur langs kysten og klassikerne Pompei og Vesuv.  
Vi bor med en fantastisk smuk udsigt ud over Napoli bugten, i den hyggelige landsby Vico Equense, 10 km fra  Sorrento 
bymidte. Hotellet byder på en dejlig swimmingpool og terrasse med en smuk udsigt over Napolifgolfen.  
Byen har hyggelige pladser,  hvor man kan nyde solen, tage en drink eller bare slappe af og se det lokale liv. Der er blot 10 
minutters gang fra hotellet til stationen i Vico Equense, hvorfra man på egen hånd kan komme med lokal toget kaldet 
Circumvesuviana til de nærliggende byer bla til Sorrento (15 minutter) og til f.eks Hercolaneum og  Napoli. Der er afgange 
hver halve time gennem hele dagen.  
-  Som gæst kan man ikke andet end at overgive sig til den eventyrlige atmosfære og gæstfriheden – En rejse med mulighed 
for mange oplevelser! 

 

888   dddaaagggeeesss   ooopppllleeevvveeelllssseeerrr 
Afrejse 30. august 2008  
Pris pr person i delt dobbeltværelse m/ havudsigt Kr. 7.650 
Pris pr person i enkeltværelse (havudsigt kan ikke garanteres) Kr. 8.700 
Afrejse 18. oktober 2008  
Pris pr person i delt dobbeltværelse  Kr. 7.650 
Tillæg for havudsigt pr person i delt dobbeltværelse Kr. 250 
Pris pr person i enkeltværelse (havudsigt kan ikke garanteres) Kr. 8.700  

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM    
 

1 Dag - AFREJSE  

Flyve med Sterling kl. 08.30 fra København til Napoli. Ved forventet ankomst kl. 11.15 til Napoli lufthavn 
bliver I mødt af den erfarne dansktalende rejseleder, som er bosat i området og derfra køres der med bus til 
hotellet, der ligger i byen Vico Equense på Sorrentokysten.  I Napoli mødes den erfarne dansktalende 
rejseleder og lokal guide, som er bosat hele året i området. Ankomst på hotellet og indkvartering på 
værelserne. Velkomst og middag på hotellet. 

2 Dag – FRIDAG 

Fridag til individuelle besøg. Middag på hotellet 

3 Dag - POMPEI OG VESUV 

Om formiddagen rundvisning med den danske lokal guide i Pompeis arkæologiske område,  som blev begravet 
under Vesuvs udbrud i år 79 efter Kristus. Gennem byen fås et helheds inddtryk af historie og dagligt liv i en 
romersk by, gennem en tur i dets mange offentlige bygninger og pragfulde private boliger.  Frokosten kan 
nydes på egen hånd i Pompei. 
De lokale har altid æret og frygtet vulkanen Vesuv,  der i romertiden stod 3 kilometer høj.  Med tiden har den 
ændret form og udseende mange gange, sidst i 1944.  De sidste 15 minutter spadseres der til selve krateret, 
hvorfra man kan nyde en fantastiske udsigt over Napolibugten.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkluderet i prisen: 
* 7 nætter i dobbeltværelser på Hotel 

Acquae*** i Vico Equense, Sorrentokysten 
* Morgenmadsbuffet x 7 
* Middag på hotellet x 7 
* Transfer med bus fra Napolis lufthavn til 

hotellet i Vico Equense og viceversa 
* Udflugt med bus – Pompei/Vesuv (1 dag) 
* Udflugt med bus Amalfikysten (1 dag) 
* Rundvisning med dansktalende guide på 

Capri/Amalfikysten/ Pompei/ Vesuv  
* Transfer med bus Vico/Sorrento/Vico 
* Jet-færge overfart Sorrento/Capri/Sorrento 
* Busrundtur på Capri med privat bus 
* Udflugt med båd langs kysten ved Capri. 
* Entre til Smaradgrønne Grotte, Amalfi. 
* Dansk Rejseleder fra ankomst til afgang. 

* Informationsmateriale og brochurer over området 
* Rejseleder træffetid dag 2, 4 og 7 – tidspunkter 
oplyses ved ankomst 

Ikke inkluderet i prisen: 
* Afbestillingsforsikring 
* Rejseforsikring – vær opmærksom på at Det Gule 
* Sygesikringsbevis ikke længere dækker sygdom og 
hjemtransport. 
* Entreer: Disse betales direkte af gæsterne. 

Entreer: 
Under 18 år/Over 65 år Beregn ca. kr. 102 pr. Person 
Under 65 år Beregn ca. kr. 184 pr. Person **Alle EU-
borgere over 65 år og under 18 år har gratis adgang 
på alle offentlige museer i Italien. 

Praktiske informationer: 
• Turen er ikke velegnet for stærkt gangbesværede. 

• Det er en god ide at medbringe gode behagelige 
sko. 
• Turen gennemføres ved minimum 20 deltagere. 
Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til turen, 
vil den kunne blive aflyst op til 14 dage før afrejse. 

Annulleringsbetingelser: 

Indtil 65 dage før afrejse 1500 Dkr per person 
Fra 65 dage indtil 40 dage 
før afrejse 

2500 Dkr per person 
går tabt 

40 dage før afrejse til 
afrejsedatoen til 17 dage 
før afrejse  

50% af rejsens pris går 
tabt 

17 dage før afrejse til 
afrejsedatoen 

Hele rejsens pris er 
tabt 

 

4 Dag – FRIDAG 

Fridag til individuelle besøg. Middag på hotellet. 

5 Dag – CAPRI 

Efter morgenmaden kørsel med bus til havnen, hvorfra der er afgang med - Jetfærge direkte til Capri. 
Ankomst og tur langs kysten ved Capri til Faraglioni klipperne, der er symbol på øen. Rundtur med bus 
og besøg i den svenske læge og forfatter Axel Munthes villa i Anacapri. Villaen og dens frodige have, 
hvorfra der er en fantastisk udsigt over øen, er begge indrettede med fund fra de romerske kejseres 
villaer på Capri. Frokost på egen hånd. Om eftermiddagen går turen den stemningsfulde by Capri. Midt 
på eftermiddagen tager vi tilbage til Sorrentokysten. Middag på hotellet. 

6  Dag - AMALFIKYSTEN 

Efter morgenmaden kørsel med bus over Sorrentohalvøen til den smukke kyst ved Amalfi. Ophold for et 
besøg i den Smagradgrønne Grotte med drypsten og  fantastiske farver. Videre langs kysten til den 
hyggelige by Amalfi. Tid på egen hånd til at gå på opdagelse og nyde livet ved Domkirkepladsen. Frokost 
på egen hånd.  Tidligt på eftermiddagen går turen videre til Ravello som ligger i bjergene ovenover 
Amalfi: En lille bjerglandsby, hvor mange forskellige berømtheder har sat deres præg. Senere beses Villa 
Cimbrone, som tilhørte en af Ravellos vigtigste adelige familier; Gåtur i den vidunderlige frodige have, 
berømt for “Il Belvedere del Paradiso” - en panormaterrasse med udsigt over hele Amalfikysten. Hjemtur 
til Vico Equense og middag på hotellet. 

7 Dag – FRIDAG 

Fridag til individuelle besøg. Middag på hotellet 
 

8 Dag - HJEMREJSE 

Morgenmadsbuffet på hotellet og derefter begiver vi os til lufthavnen i Napoli.  
Afgang fra Napoli lufthavn kl. 11.45 med Sterling med forventet ankomst til København’s lufthavn kl. 
14.30 
 

 
Hotel Aequa, Vico Equense  

www.aequahotel.it 
 
Et dejligt tre stjernet hotel, beliggende ved Napolibugten midt i centrum af den hyggelige 
kystby Vico Equense.  En del af dobbeltværelserne  har en dejlig udsigt over Napoli 
bugten.  Værelserne er forskellige i stil og møblement, men har alle privat bad og TV, air  
condition, telefon, minibar og hårtørrer.   
  
Byen Vico Equense er en mindre landsby beliggende i begyndelsen af Sorrentokysten kun 
15 min. kørsel inde langs kysten. Hotel Aequa er et hyggeligt familiedrevet  3-stjernet 
hotel med en god beliggenhed i centrum af byen. Vico Equense har flere gode 
restauranter, pizzerier og caffèer at byde på,  nærved hotellet. 
Hotellet har en flot panorama terrasse med udsigt samt stor swimming pool  ( 29 mt x 9 
mt). Deruodver byder det på restaurant, have med pavilion samt bar service. Hotellet 
har elevator. 
 
Morgenmaden serveres som buffet i den dertil indrettede sal eller, så snart vejret tillader 
det på terrassen, hvorfra man kan nyde den flotte udsigt.  


