
Romresan 2016 
I den årliga långresan, har den här hösten 49 reslystna pensionärer rest åtta dagar till Italien. 
Avresa från Piteå busstation till Luleå Airport, därifrån till Arlanda och sedan vidare till Rom. Där 
mötte bussen, som skulle föra deltagarna till Sorrento och inkvartering på hotell. Den bussresan 
på c:a 25 mil tog drygt 4 timmar på grund av tät trafik. 
Dag två var det överskeppning till ön Capri med besök på Axel Muthes Villa San Michele. I den 
finns ett omfattande museum, där man får inblick i hur man bodde i den magnifika villan. Axel 
Munthe fyllde villan och trädgården med olika antika föremål. Där finns också ett gästhem, där 
utövare av olika verksamheter såsom bildkonstnärer, författare, musiker m.m. kan vistas någon 
tid. Det fanns tillfälle att Delta i en rundvandring i huvudorten bland souvenirstånd och många 
exklusiva butiker med välkända varumärken. 
På tredje dagen gjordes en bussresa till den vackra Amalfikusten, som räknas till världens 
vackraste kuststräckor. I Amalfi gavs tillfälle att gå runt i de smala gränderna eller att sitta på en 
uteservering. Katedralen är en av stadens främsta sevärdheter. Den är tillägnad S:t Andreas. Det 
sägs att han blev korsfäst på ett X-format kors, som därför kallas Andreaskors. På kvällen skulle 
det packas för att under fjärde dagen ställa färden mot Rom. Först gick färden söderut till 
Salernoaprovinsen. Där ligger Taverna Penta, en gård med eget mejeri och buffelgård med c:a 
600 vattenbufflar. Vid det tillfället var det 190 djur, som man mjölkade. Buffelmjölken håller en 
fetthalt mellan 7 – 9 %. Det gör den speciellt lämplig till att tillverka "la mozzarella di bufala". 
Gården ägs av Flavia Bergman och hennes man Philip Morese den har varit i familjens ägo sedan 
1694. Hela sällskapet inbjöds till lunch i familjens villa. Givetvis var Mozzarella det som serverades 
bl.a. 
Efter lunchen gick färden mot Pompeji, den stad som vid det katastrofala vulkanutbrottet år 79 
e.Kr. begravdes under aska och grus. Pompeji har med början 1748 till stora delar gävts ut. Flavia 
Bergman, som är certifierad guide där, visade en del av den antika bebyggelsen innan färden gick 
vidare mot "Den eviga staden". 
På femte dagen gjordes ett besök på vingården Casal Pilozzo, där man förutom vin, odlar och 
framställer olivolja. Detta gör att Casal Pilozzo, ett familjeägt företag visar hur den höga kvaliteten 
på produkterna kan förenas med en djup respekt för miljön. Lunchen som serverades där i 
tavernan bestod av smårätter av italienska specialiteter och provsmakning av gårdens vin. 
Sjätte dagen användes för en rundtur i Rom under ledning av guiden Ing-Mari, en svenska som är 
bosatt i Rom. Det är en stor mångfald av byggnadsverk och sevärdheter, som kommit och gått 
under det romerska riket. I dag kan man besöka Kolosseum, eller vad som finns kvar av den 
enorma amfiteater, byggandet av den inleddes år 76 e.Kr. Den omges av byggnader och ruiner 
efter märkliga verk. Givetvis skulle även Spanska trappan och Fontana di Trevi besökas. 
Petersplatsen besöktes också, men tillträde till Vatikanmuseet och Peterskyrkan försvårades av 
långa köer. I stället gavs tillfälle till det påföljande dag, som var fri för egna strövtåg. Sista kvällen 
hade man gemensam middag på restaurang Aroma Osteria där man bjöds på utsökt mat och vin, 
varvat med lokal musikalisk underhållning. Det blev en kväll, som nog lever kvar i minnet från 
"sista kvällen med gänget". 
Åttonde dagen var hemresedag. Buss till flygplatsen, incheckning och avresa. Vid återkomsten till 
Luleå, väntade bussen, som återbördade de trötta men nöjda resenärerna till hemorten. 
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