Inbjudan till

Neapel & Capri
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14-18 mars 2019 / 31 okt-4 nov 2019

”Napule è ‘nu paese curioso: è ‘nu
teatro antico, sempre apierto.”
”Neapel är en märklig stad: som en
gammal teater som alltid är öppen.”

”Mitt hem ska vara öppet för sol och vind
och havets röster – liksom ett grekiskt
tempel – och ljus, ljus, ljus överallt!”
Citat från Axel Munthes bok om Villa San Michele

Eduardo de Filippo

Res med oss till italien!
Ett möte med Kristina Kappelin i Villa San Michele, guidade
turer i staden med Elena Ferrantes-inslag och i Pompei,
napolitanska specialiteter och egen tid för upplevelser!
Res med oss till Neapel och Capri och upplev Neapel och Capri på ett
unikt sätt med våra två italienska experter som kan sitt Italien efter 30 år.
Guidade turer, men också en chans att få uppleva saker på egen hand!

Kristina
Kappelin

vårt PROGRAM
Dag 1

Bokning:

• Ankomst, gemensam information,
presentation och kort promenad från
hotellet till en napoletansk pizzeria

Kontakta Stefan Jonsson,
SAJ, stefan@saj.se alt 0705 – 177 046

• Fri tid på eftermiddagen

I priset ingår:

• 19.00 Samling för aperitivo följt av
välkomstmiddag

• Fyra nätter på Exe Majestic eller motsvarande
4-stjärnigt hotell (del i dubbelrum med
frukost)

Dag 2

• Turistskatt

• Guidad stadstur med inslag från
Elena Ferrantes miljöer med vår guide
Anna Rudh följt av lättare lunch

• Guidad stadstur i Neapel

• Kvällen fri

• Guidad tur till Pompeji
• Transfer Neapel flygplats-hotellet t/r
• Tre luncher inklusive dryck

Dag 3

• Två middagar inklusive dryck

• Heldag på Capri med rundvandring
och föredrag med Kristina Kappelin
i Villa San Michele inklusive lunch

• Heldag på Capri inklusive entré på
Villa San Michele

• Kvällen fri

Vi har resegaranti!
Tillkommer:

Dag 4

• Övriga måltider

• Pompeji på förmiddagen med vår
guide Anna Rudh

• Enkelrumstillägg 3.000 kr

• Eftermiddagen fri
• Gemensam avslutningsmiddag
Dag 5
• Frukost och avresa till flygplatsen
Pris
• 13.900 kr (baserat på minst
18 betalande resenärer)

• Flyg ca 4.500 kr
Alla resenärer tecknar en egen reseförsäkring.
Med reservation för ändringar av flygpriser
och skatter.
ARRANGÖR: SAJ
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