
I Sorrento kommer vi att ha en utflykt längs Amalifkusten med lokalguide. Vi tar oss på slingrande, ofta under-
bart vackra vägar längs kustens pittoreska och vackra småstäder till Amalfi där vi gör ett uppehåll. Staden klätt-
rar med sina kyrkor, torn och hus på bergssidan och längst ner ligger en liten hamn. De vita husen stöder sig 
delvis på varandra i sluttningen. Sevärt är den storartade St Andreaskatedralen och Paradisklostret. 
Det kommer även att finnas möjlighet att boka utflykt till Capri. Tidig avresa. Vi tar oss ned till hamnen där 
båten avgår till Capri. På Capri åker vi upp till Anacapri där vi besöker svenske läkaren och författaren Axel 
Munthes otroligt vackert belägna villa San Michele. (Denna utflykt är tillval och kostar 380 kr)
Efter dagarna i Sorrento åker vi med buss till Rom via 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. I Rom kommer det att vara en 
stadsrundtur med både buss och till fots.
Avresa:  lördag 15 september        Resdagar:  6  Pris: 11 290 kr inklusive: 

• busstransfer Bålsta-Arlanda t.o.r • flygresa SAS Rom - Stockholm Arlanda • fem övernattningar i 2-b rum d/wc • fem frukostar •     
fem middagar • Heldagsutflykt till Amalfikusten med lokalguide • transfer Sorrento-Rom med uppehåll i Pompeji 
• besök utgrävningarna i Pompeji, lokalguide inkl whispers • stadsrundtur Rom med lokalguide, buss och till fots
• transfer ankomst- och avresedag - flygplats Rom /hotell  • turistskatt Sorrento och Rom • reseledare
Frivilliga tillägg:
Enkelrum  2100 kr .  Utflykter: • Capri inkl transfer t/r, lokal guide, minibuss på Capri samt Anacapri  380 kr

Arrangör enl Resegarantilagen
NORD SYD Flyg OCH  BUSS AB

Anmälan från onsdag 7 Februari kl 09.00 till 19 Februari, gäller även via E-mail
till Lisbeth Nilsson tel: 073 9290661 alt E-mail: lisbeth.nilsson@Lisy.se

OBS! Uppge ert mobilnummer vid anmälan samt eventuella allergier eller dylikt.

En underbar resa. Vi upplever såväl Rom som den ljuvliga Sorrentohalvön. Rom med sina 
många sevärdheter och myllrande folkliv. Endast ett par mil söder om Neapel skjuter den vackra 
Sorrentohalvön ut i Medelhavet. Halvön är bergig och har ett subtropiskt klimat med odlingar av 
citrusfrukter. Runt halvön ligger en rad semesterort er som Sorrento, Amalfi,  Positano och Maiori. 
Vi bor i Sorrento och gör utflykter till Capri, den spännande Amalfikusten och  Pompeji.  Resan av-
slutas med två övernattningar och stadsrundtur i Rom. 

Färdledare för resan blir:
Raija Valtonen

Flyg SAS
Avresa 15/9 med Sk1841 kl 07.10 och landar i Rom kl 10.20 
Hemresa den 20/9 med SK1842 kl 12.45 som landar på Arlanda 
Terminal 5 kl 15.55

Våra hotell:
natt 1-3:Hotel La Residenza**** Sorrento         
natt 4-5: Grand Hotel Fleming*** Rom

När anmälningstiden gått ut fakturerar Nord Syd Flyg och buss AB anmälningsavgift på 1000 kr per person.  

OBS. Flygresa. Ange namnet så som det står i passet.

Åker till
 Rom-Sorrento

 Amalfi och Capri

HÅBO
Bålsta


