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Roma, Sorrento 
og Capri
BESØK «DEN EVIGE STAD» OG BUKTEN VED VESUVS FOT 

Italia er en sterk miks av europeisk historie, kultur, vakre byer 
og landskap, og et yndet feriemål for nordmenn! Vi besøker 
Roma og den storslåtte Napolibukta der opplevelsene står i kø. 

Første halvdel av vårt opphold legger vi til Roma, italienernes 
fantastiske hovedstad. Og vi skal virkelig «gjøre byen» og over 
to dager besøker vi Vatikanet, Colosseum, Spanske-trappen og 
Panteon, Trevi-fontenen og Piazza Navona. Vår felles historie 
passerer i revy og inntrykkene er mange. 

Vi følger så kysten sørover mot Napolibukta der vi finner 
sjarmerende Sorrento, en klassisk, romantisk by med intime 
gatemiljø som hentet ut fra la Dolce Vita – det søte liv! 
Engang en kunstnermagnet som både Ibsen og Bjørnson 
besøkte og i dag et populært reisemål for alle. Med Sorrento 
som utgangspunkt besøker vi vakre Capri, øya sør i Napolibukta 
som er like populær i dag som den var i romertiden! Napoli-
bukta overvåkes av den sagnomsuste vulkanen Vesuv. Vi skal 
besøke Pompeii, byen som i år 79 f.Kr. ble begravd under 
tykke lag av aske fra vulkanen. 

Men skal selvsagt slappe av og hygge oss i utvalgte, gode 
hoteller, dele utsøkte måltid og varme kvelder under nattsvart 
himmel.

Les mer på side 4

TURFAKTA – ROMA, SORRENTO OG CAPRI

AVREISE: 14. juni 2017 – Varighet: 7 dager

Avreise fra: Melhus, Trondheim, Verdal, Levanger og 
Stjørdal. 

TURPRISEN INKLUDERER:
• Busstransport til/fra Værnes 
• Flyreise Trondheim – Oslo – Roma t/r 
 med Norwegian inkl. skatter og avgifter
• Busstransport i Italia 
• 3 overnattinger på Hotel H10 Roma Cittá (4*) i Roma
• 3 netter på Hotel La Residenza (4*) i Sorrento
• 6 frokoster, 5 lunsjer og 5 middager
• Utflukt med skandinavisk talende guide til Vatikanet 
 og inngang til Peterskirken og Det Sixtinske kapell
• Sightseeing i Roma med skandinavisk talende guide 
 og inngang til Colosseum
• Besøk i Pompeii
• Båtutflukt til Capri med besøk i Villa San Michele 
• Folklore (Tarantella) i Sorrento
• Reiseleder fra Orklareiser
 
Medlemstilbud pr. person kr. 14.900,-  
Tillegg for enkeltrom kr. 2.450,- 
Avbestillingsbeskyttelse pr. person kr. 750,- 

VALUTA: Euro

REISEFORSIKRING: Reiseforsikring er påkrevd. 
 
Reisen krever pass!

Reiseruten er relativt krevende og forutsetter at del-
takeren kan bevege seg over lengre avstander i ulendt 
terreng/trapper etc. uten personlig/teknisk assistanse.

Først til mølla – begrenset antall plasser! 

Nærmere informasjon og påmelding ved henvendelse til Orklareiser, telefon 72 49 57 50 eller på www.orklareiser.no 
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Peer Gynt Spelet 2017
JUBILERENDE PEER GYNT MED FAR OG SØNN OFTEBRO I 
HOVEDROLLEN 
 
Peer Gynt Spelet ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen trekker skue-
lystne i tusentall hvert år. Norges nasjonalepos har sin naturlige 
plass i verdenslitteraturen og Henrik Ibsens historie om fattig-
gutten og storskryteren Peer har begeistret og tatt tak i 
publikum verden over. 

I år er det 150 år siden Ibsen skrev mesterverket, og i amfiet 
ved Gålåvatnet får vi oppleve en oppsetning med ny regi, 
der far og sønn Nils Ole og Jakob Oftebro – for første gang på 
scenen sammen – begge spiller rollen som Peer Gynt!

Naturen spiller en sentral rolle i forestillingen der Gålåvatnet 
er både bakteppe og en del av scenerommet. Profesjonelle 
skuespillere i samspill med over hundre lokale aktører, til Edvard 
Griegs scenemusikk, gjør Peer Gynt ved Gålåvatnet til noe av 
det beste norsk teater kan framvise. Musikalsk ansvarlig Kjetil 
Bjerkestrand har skapt et spennende musikalsk uttrykk, der han 
har brakt Edvard Grieg inn i det 21. århundre, fra det klassiske 
til folkemusikk og moderne arrangementer. 

Vi har valgt tradisjonsrike Wadahl Høyfjellshotell som bosted, og 
er sikre på at de vil ta vare på oss etter alle kunstens regler!

  Les mer på side 4 

Nærmere informasjon og påmelding ved henvendelse til Orklareiser, telefon 72 49 57 50 eller på www.orklareiser.no

TURFAKTA – PEER GYNT SPELET 2017 

AVREISE: 4. august 2017 – Varighet: 3 dager

Avreise fra: Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim og 
Melhus

TURPRISEN INKLUDERER:
• Bussreise i henhold til kjørerute
• 2 overnattinger på Wadahl Høyfjellshotell,
• 2 frokoster, 2 middager, 3 lunsjer, 1 nattmat, 
 kaffeservering under Spelet
• Billetter til «Peer Gynt Spelet»
• Reiseleder fra Orklareiser
 

Medlemstilbud pr. person kr. 5.300,-
Tillegg for enkeltrom kr. 430,- 
Avbestillingsbeskyttelse pr. person kr. 250,- 
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 REISERUTE – Roma, Sorrento og Capri 
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Dag 1: Buss til Værnes, Norwegian til Roma   
Busstransport fra Melhus, Trondheim, Verdal, Levanger og Stjørdal til 
Værnes. Avreise med Norwegian kl. 15:00 til Oslo og videre fra Oslo kl. 
17:55 til Roma. Ankomst kl. 21:10. Kjøretiden inn til Hotel H10 Roma Cittá 
er ca. 30 minutter. Hotellet ligger i Marconi distriktet, på vestsiden av 
elva Tibern og sør for middelalderbydelen Trastevere. Det er klassifisert 
med 4 stjerner og byr på velutstyrte rom med aircondition, restaurant, 
lobby bar, jacuzzi og utendørs svømmebasseng.

Dag 2: Sightseeing i Roma 
Vi besøker noen av byens 
vakreste og mest stemnings-
fulle plasser og gater, hvor 
fargerike markeder ligger i 
skjønn forening med elegante 
butikker: Campo de’ Fiori med 
blomster- og grønnsaksmar-
kedet, Piazza Navona med de 
vakre fontenene og elegante 
caféer og Pantheon med 
suset fra Romas storhetstid. 
Vi får også se Spansketrappen 
og Trevifontenen med dens 
forfriskende kaskader. Og sist 
men ikke minst; Colosseum – 
amfiteateret som regnes som 
et av de mest kjente og imponerende byggverkene i hele verden. Lunsj 
på en restaurant i byen og middag på hotellet om kvelden.

Dag 3: Vatikanet med Peterskirken og Det Sixtinske Kapell
Avreise fra hotellet med buss til Vatikanet. Vi starter besøket med 
omvisning i Peterskirken. Omvisningen fortsetter i det eventyrlig 
vakre Sixtinske Kapell, der veggene prydes av fresker med historier 
fra det Gamle og Nye Testamentet. Mest berømt er taket og den store 

dommedagsfresken, som 
er Michelangelos verk. 
Etter besøket er det lunsj 
på en restaurant i nær-
heten og buss tilbake til 
hotellet. Resten av dagen 
er til fri disposisjon enten 
man ønsker å slappe av 
på hotellet eller utforske 
byen på egen hånd. Om 
kvelden er det middag på 
hotellet.

Dag 4: Roma – Pompeii – Sorrento 
Kjøreturen fra Roma til Sorrento tar ca. 3,5 timer. Underveis skal vi 
besøke Pompeii ved Napolibukta. Sammen med en lokalguide får vi se 
byen som i år 79 ble begravd av aske fra vulkanen Vesuv for så å bli 
gjenoppdaget i 1748. Utgravningene som senere er gjort viser oss en by 
som er et enestående eksempel på livet i Romerriket. 
Vi spiser felles lunsj og fortsetter videre til Sorrento og Hotel Residenza.  
Hotellet ligger ved den botaniske hagen Parco dei Principi. Avstand til 
sentrum er 1 – 2 kilometer. For å komme ned til stranden er det kun 
en kort spasertur. Hotellet byr på utendørsbasseng med solterrasse. Alle 
rommene har klimaanlegg, minibar og satellitt-TV. Om kvelden er det 
middag på hotellet.

Dag 5: Utflukt til Capri  
Båtturen fra Sorrento til Capri tar ca. 30 minutter. Transporten på øya 
besørges av spesialbygde minibusser. På vår rundtur besøker vi utsikt-
spunktet Anacapri og den svenske lege og forfatter Axel Munthes «Villa 
San Michele». Vi spiser felles lunsj og får anledning til å rusle litt rundt 
på egen hånd. For de som ønsker det blir det også mulighet til å besøke 
Den Blå Grotten. Om kvelden er det middag på hotellet.

Dag 6: Sorrento – fritid og folklore
Sorrentos beliggenhet på kalksteinsklipper i den sørlige enden av 
Napolibukta har gjort 
byen til et av Sør-Italias 
mest kjente reisemål. Den 
vakre solnedgangen over 
øyene Ischia og Procida 
er alene grunn god nok til 
et besøk. På 1800- tallet 
inngikk Sorrento i kunst-
nernes turistrute (Grand 
Tour). Av de mange kjente forfatterne som besøkte byen var vår egen 
Henrik Ibsen. Over inngangsdøren til pensjonatet La Rosa Magra er det 
satt opp en  marmorplate til minne om hans besøk i 1867. Sorrento er 
i dag en godt utbygd turistby med et stort utvalg av restauranter, spen-
nende butikker og museer. Midt på dagen samles vi til lunsj på en av 
restaurantene. Om kvelden spiser vi middag på hotellet før vi skal hygge 
oss med folklore, eller «Tarantella» som er den lokale betegnelsen.

Dag 7: Sorrento – Roma flyplass – hjemreise   
Etter en tidlig frokost tar vi farvel med Sorrento og kjører nordover til 
flyplassen i Roma. Avreise med Norwegian kl. 13:50. Ankomst Oslo kl. 
17:00. Avreise fra Oslo kl. 19:00 og ankomst Værnes kl. 19:55. 
Vi tar forbehold om at flytidene kan bli endret. Informasjon om dette vil 
i så fall bli utsendt i god tid før avreise.

 REISERUTE – Peer Gynt  Spelet 2017

Dag 1: Til Wadahl Høyfjellshotell 
Avreise fra Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim og Melhus om morgenen. 
Vi tar en pause på Dombås og får servert pilegrimssuppe ved Frichs Kafete-
ria før vi starter på Gudbrandsdalen. Vi passerer Sel, Otta og Kvam og ved 
Vintra svinger vi vestover og kommer snart inn på Peer Gyntvegen som vi 
følger til Gålå og Wadahl Høyfjellshotell. Her skal vi hygge oss sammen i 
hotellets peisestue og salonger og nyte måltider fra et kjøkken som er 
viden kjent for å lage god mat.

Dag 2: Opphold på Wadahl og Peer Gynt ved Gålåvatnet 
Wadahl Høyfjellshotell ligger midt i et av Norges fineste fjellområder, 
933 meter over havet og med storslått utsyn over Gålåvatnet og Jotun-
heimens topper. Hotellet ligger bare noen hundre meter fra Gålåvatnet 
og arenaen for Peer Gynt Spelet.  
De som ønsker å trimme litt under oppholdet kan velge mellom en tur 
i svømmebassenget eller en gåtur langs merkede stier i variert terreng. 
Om kvelden kjører vi ned til Gå låvatnet og finner våre plasser i amfiet. 
I pausen får vi servert kaffe og kringle og etter forestillingens slutt er 
det nattmat på hotellet. 

Dag 3: Wadahl – hjem 
Formiddagen er til fri disposisjon. Vi samles til lunsj og setter etter hvert 
kursen nordover. Vi kjører sørover til Ringebu og fortsetter over Venabygds-
fjellet til Enden og videre til Folldal og Hjerkinn. Denne turen byr på flott 
utsikt til de majestetiske toppene i Rondane. Siste etappe går via Oppdal 
og Støren tilbake til Trondheim og videre til Stjørdal, Levanger og Verdal.
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