
ROMA, AMALFIKYSTEN OG CAPRI
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Roma, Amalfikysten og Capri

Nærmere informasjon og påmelding: Orklareiser, Sandenveien 5, 7300 Orkanger, telefon 72 49 57 50 eller www.orklareiser.no 

BESØK “DEN EVIGE STAD” OG BUKTEN VED FOTEN AV VESUV
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! Napolibukta 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 vi skal selvsagt slappe av og hygge oss i utvalgte, gode hoteller, dele utsøkte måltid 
og varme kvelder under nattsvart himmel.
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TURFAKTA

AVREISE: 19.september 2018 – Varighet: 7 dager

Avreise fra: Orkanger, Kristiansund, Molde og Ålesund

TURPRISEN INKLUDERER:
• Busstransport til/fra Værnes
• Flyreise Trondheim/Kristiansund/Molde/Ålesund 
 - Roma t/r med SAS
• Busstransport i Italia
• 3 overnattinger på Smooth Hotel Rome West (4*) 
 i Roma
• 3 overnattinger på Hotel Punta Campanella Resort (4*) 
 i Marina del Cantone
• 6 frokoster
• 4 lunsjer
• 6 middager
• 2 x utflukter med skandinavisktalende guide i Roma 
 inkl. inngang og besøk i Vatikanet – Peterskirken – 
 Det Sixtinske kapell – Colosseum
• Inngang og besøk i Pompeii med lokalguide
• Båtutflukt til Capri med besøk i Villa San Michele
• Folklore (Tarantella) i Sorrento
• Reiseleder fra Orklareiser
 
Medlemstilbud pr. person kr. 17.400,-  
Tillegg for enkeltrom kr. 2.350,- 

VALUTA: Euro
 
Reisen krever gyldig pass. 

Onsdag 19. september: Til Roma
Avreise med SAS fra Værnes kl. 06:00 via København til Roma kl. 12:35. Fra 
Ålesund kl. 06:10 via Oslo og København til Roma kl. 12:35. Fra Molde kl. 
06:45 via Oslo og Stockholm til Roma kl. 13:30. Fra Kristiansund kl. 06:35 via 
Oslo og Stockholm til Roma kl. 13:30.
Tilslutningsbuss fra Orkanger til Værnes. Med alle vel fremme på flyplassen 
i Roma blir det busstransport til hotellet vårt. Kjøretiden inn til Smooth Hotel 
Rome West er ca. 30 minutter. Hotellet er klassifisert med 4 stjerner og byr 
på velutstyrte rom med aircondition, restaurant og lobby bar. Middag på hotellet 
om kvelden.
 
Torsdag 20. september: Sightseeing i Roma
Vi besøker noen av byens vakreste og mest stemningsfulle plasser og gater, 
hvor fargerike markeder ligger i skjønn forening med elegante butikker: Campo 
de’ Fiori med blomster- og grønnsaksmarkedet, Piazza Navona med vakre 
fontener 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 og middag på 
restaurant i byen. 
 
Fredag 21. september: 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 nærheten 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. 

   Les mer på side 4 

Nærmere informasjon og påmelding: Orklareiser, Sandenveien 5, 7300 Orkanger, telefon 72 49 57 50 eller www.orklareiser.no 

  Reiserute  
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Lørdag 22. september: Roma – Pompeii – Marina del Cantone
Kjøreturen fra Roma til Marina del Cantone 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 Punta Campanella Resort & Spa. Hotellet ligger i 
den vakre badebyen Marina del Cantone, ved Amalfikysten mellom 
feriestedene Sorrento og Positano. Stranden ligger bare noen meter 
nedenfor hotellet. Hotellet byr på spa-avdeling og innendørs 
basseng. Alle rommene har klimaanlegg, minibar og satellitt-TV. 
Om kvelden er det middag på hotellet.

Søndag 23. september: Utflukt til Capri
I dag reiser vi med båt til Capri. Transporten på øya besørges av 
spesialbygde minibusser. På vår rundtur besøker vi utsiktspunktet 
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 blir det middag på hotellet.  

Mandag 24. september:  Marina del Cantone – fritid og folklore
Marina del Cantone er ikke en typisk turistby, her trives lokalbe-
folkningen, men der er minst like vakkert og glamorøst som noe 
annet sted i Italia. Vannet er fantastisk, du kan ta vanndrosjer til 
mange andre steder, alle restaurantene er gode, og atmosfæren 
er perfekt! Det er virkelig en skjult perle. Det er også mulig med en 
utflukt på egenhånd til Sorrento, hvis beliggenhet på kalksteins-
klipper 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 kunstnernes turistrute (Grand 
Tour). Av de mange kjente forfatterne som besøkte byen var vår 
egen Henrik Ibsen. Sorrento er i dag en godt utbygd turistby med 
et stort utvalg av restauranter, spennende butikker og museer. 
Om kvelden spiser vi middag på hotellet før vi skal hygge oss 
med folklore, eller «Tarantella» som er den lokale betegnelsen.  

Tirsdag 25. september: 
Marina del Cantone – Roma flyplass – hjemreise
Etter en tidlig frokost tar vi farvel med Marina del Cantone og 
kjører nordover til flyplassen i Roma. Avreise med SAS kl. 13:25. 
Ankomst København kl. 16:00. 
Fra København kl. 18:45 til Værnes kl. 20:20. Fra København kl. 
17:05 via Oslo til Ålesund kl. 20:05. Fra København kl. 17:05 
via Oslo til Molde kl. 20:45. Fra København kl. 17:05 via Oslo til 
Kristiansund kl. 22:40.

Vi tar forbehold om at flytidene kan bli endret. Informasjon 
om dette vil i så fall bli utsendt i god tid før avreise.  

  Reiserute forts.
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Ring of Brodgar Orknøyene


