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Inbjudan till

trädgårds- och
vandringsresa
capri 9-13 maj 2019

Res med oss till Italien!
Upplev Capri och bli guidad i Villa San Micheles trädgård
tillsammans deras trädgårdsmästare och Kristina Kappelin. Vi vandrar till
Barbarossaberget och gör ett besök hos ornitologerna, vandrar vidare till Monte Solaro,
och upptäcker öns vegetation, grönska och blomsterprakt. Det blir vinprovning på
vingården Scala Fenicia och du får uppleva La Piazzetta i Capri, lära känna Anacapri,
njuta av egen tid och utforska denna underbara ö.

vårt PROGRAM
Torsdag 9 maj
•
•
•
•
•
•

Ankomst Neapel flygplats
Reseledare Catherine möter upp, transfer till Neapels hamn
Båttur över till Capri
Transfer till Anacapri och hotel San Michele
Litet ”välkomstmellanmål” och information
Välkomstmiddag

Fredag 10 maj

• Frukost
• Trekkingtur med Catherine och en lokal trekking-guide, upp
till Monte Solaro varifrån man har en fantastisk utsikt och
samtidigt ser en del av öns speciella vegetation
• Kaffe/dryckesstopp på baren ”Canzone del Cielo” på toppen
• Färd med den historiska stolliften ner till Anacapri igen
– fantastisk utsikt även under nerfärden
• Gemensam lunch i Anacapri
• Fri tid på em
• Middag på egen hand

Lördag 11 maj

• Frukost
• Heldagsprogram på Villa San Michele med Kristina Kappelin
• Guidad tur i trädgården på Villa San Michele med trädgårdsmästaren Raffaelle som ensam sköter om Axel Munthes
trädgård
• Luncherbjudande – i Villa San Michele på egen hand
• Vandring och ett besök hos ornitologern på Barbarossa-		
borgen, som ligger på villans mark
• Återsamling i Villa San Michele med Kristina Kappelin och
en överraskning till alla
• Middag på egen hand

Söndag 12 maj

• Frukost
• Samling kl 10.30, kort promenad (ca 10 min) med Catherine
till vinproducenten Scala Fenicia
• Guidad tur på den lilla vinodlingen, själva Cantinan där 		
produktionen sker (som f ö är en gammal romersk vattencistern) och provsmakning av 3 olika årgångar av det enda
DOC-vinet som produceras på Capri, Doc. Scala Fenicia
• Lunch
• 19.00 till Capri centrum

• Aperitif på det kända torget La Piazzetta i Capri, il Piccolo Bar
• Avslutningsmiddag
• Transfer till hotellet

Måndag 13 maj
•
•
•
•
•

Frukost, utcheckning och tidig avresa
Transfer till hamnen
Båttur till Neapel
Transfer till flygplatsen
Ankomst flygplatsen senast 11.30

Bokning: Kontakta Stefan Jonsson SAJ, stefan@saj.se
alt 0705 – 17 70 46

Pris: 14.900:I priset ingår:

• 4 övernattningar på Hotel San Michele i delat twinrum inkl
frukost
• Svensktalande reseledare hela vistelsen (5 dagar totalt)
• Alla transporter (bussar, båt, minibuss, stollift)
• Ett ”välkomstmellanmål” på hotellet, dag 1
• Välkomstmiddag inkl dryck, dag 1
• Kaffestopp på Monte Solaro
• Gemensam lunch i Anacapri inkl dryck, dag 2
• Besök hos vinproducent med provsmakning av 3 viner, dag 4
• Lunch dag 4 (på vingården)
• Aperitif på torget i Capri, dag 4
• Avslutningsmiddag i Capri inkl dryck, dag 4
SAJ har resegaranti!

Tillkommer:
• Övriga måltider

• Enkelrumstillägg 2.000:• Flyg ca 4.500:Med reservation för valutaförändringar och skatter
Alla resenärer tecknar en egen reseförsäkring
Arrangör: SAJ

www.saj.se

