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SPF Seniorerna Håbos Italienresa 2018 

Lördagen den 15 september lämnade 48 glada men lite trötta medlemmar Bålsta i 

tidig morgongryning för att flyga till Rom. 

Efter dryga tre timmar landade vi i Rom där vår buss väntade på att få ta oss ner till 

Sorrento där vi bodde i tre dagar. Vi passerade Neapel och på avstånd kunde vi se 

vulkanen Vesuvius. 

Längs vägen såg vi grönsaks-och nejlikeodlingar. Så småningom var vi framme vid 

vårt fina hotell La Residenza som var omringat av en fantastiskt vacker park med 

tillhörande pool. Vi checkade in och bar upp vårt bagage till rummen. Innan middagen 

samlades vi för en välkomstdrink, vilket kändes trevligt. 
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Nästa dag som var söndag åkte vi på en heldagsutflykt på slingrande vägar längs 

fantastiskt vackra Amalfikusten, via Positano en av kustens pittoreska och vackra 

småstäder.  Det var ett under att vi kom fram överallt med så otroligt smala gator, 

bilar stod parkerade hur som helst längs gatorna. Dessa busschaufförer är fantastiskt 

skickliga, så de fixade det galant! 

 

På måndagen var det så äntligen dags att åka ut med båten till Capri, det hade vi alla 

sett fram emot. Från hamnen i Capri åkte vi med minibussar upp till Anacapri, där vi 

besökte den kände svenske läkaren Axel Munthes otroligt vackert belägna villa San 

Michele. 
 

Den uppfördes 

under 1890-

talet och 

överlämnades 

på 1940-talet 

till svenska 

staten för att 

främja de 

kulturella kon-

takterna 

mellan Sverige 

och Italien. 

 

 

Axel Munthe hade även en bostad inne i Rom vid Spanska trappan. 
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Efter tre dagar i Sorrento så var det dags att ge oss iväg till Rom, när vi åkt en stund 

med bussen så gjorde vi uppehåll i Pompeji. Vi gör en rundvandring med lokalguide 

i denna ruinstad som begravdes i aska år 79. Staden återupptäcktes inte förrän på 

1500-talet. En omtumlande upplevelse att se resterna av hus och samhälle väl 

bevarat i asklager i 2000 år. 
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Den här dagen var det väldigt soligt och varmt, de flesta av oss var utrustade med 

solhattar och några hade även paraply. Alla ”knatade” tappert på och även vi som 

hade jobbigt med diverse krämpor, bra jobbat!  

Nästa dag var vår sista dag i vackra Italien och vi gjorde en stadsrundtur i buss med 

lokalguide i Rom. Vi passerade bland annat Colosseum och det pampiga Viktor 

Emanuel-monumentet. 

 

 

 

 

Vi gick naturligtvis av bussen för att besöka Fontana di Trevi, den världskända 

fontänen i Rom där Anita Ekberg badade i filmen ”Det ljuva livet”. Spanska trappan 

var också sevärt likaså Petersplatsen och Peterskyrkan. 
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Denna sista kväll avslutades med en fantastisk middag på restaurang Aroma Osteria, 
det var verkligen supergod mat och gott vin, vi hade väldigt trevligt och stämningen 
var på topp. 

 

Morgonen därpå var det så dags att resa hem till Sverige och vår hemort Bålsta igen. 

Nu har vi många fina minnen med vackra platser och sevärdheter med oss hem att 

tänka på nu när hösten närmar sig och även att vi har umgåtts med varandra och haft 

väldigt trevligt. 

Vi hade turen att få ha tre svenska guider som lokalguider och de var både trevliga 

och väldigt kunniga, men bäst var förstås vår egen guide och reseledare Raija. 

En eloge till dig Raija som på bästa sätt tog så väl hand om oss och ledsagade oss 

genom alla sevärdheter och förmedlade dina enorma kunskaper till oss alla. 

Stort Tack till er alla som var med på denna resa och gjorde den ännu trevligare och 

mer minnesrik. 

 

Hälsningar, Lisbeth Nilsson 

Bilder, Stanley Nilsson 

Avslutning på Restaurang Aroma Osteria 

 


