7-11 maj 2020

upplev capri
och neapel!
Upptäck Capri med Kristina Kappelin och
bli guidad av Anna Rudh på Capri och i Neapel
Jacques
Adelswärd
Fersens Villa
Lysis

Vad sägs om att upptäcka Capri under tre dygn med vår
personliga guide Kristina Kappelin och vår reseledare
Anna Rudh? Vi avslutar vår specialkomponerade resa
med ett dygn i Neapels fantastiska och historiska miljöer
innan vi återvänder hem.

Elena
Ferrantes kvarter
där flickorna
växte upp och
de gamla
kvarteren

www
.saj.se

Axel Munthes
Villa San
Micheles
miljöer
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vårt PROGRAM
7 MAJ
• Ankomst Neapel – vår reseledare Anna Rudh
möter oss
Transfer till hamnen i Neapel och båt till Capri
• Transfer och incheckning Hotel Biancamaria
Anacapri, på Capri
• Promenad i kvarteret Le Boffe innan middagen
• Välkomstmiddag Le Arcate
8 MAJ
• Frukost
• Villa San Michele med Kristina Kappelin
– personlig guidning och föredrag
• Lunch på Villa San Micheles terrass
• Guidad tur i Villa San Michele trädgård och trädgårdsmästare Raffaelle som ensam sköter om
Axel Munthes trädgård, med Kristina
• Vandring och ett besök hos ornitologerna på
Barbarossaberget med Kristina
• Middag på egen hand
9 MAJ
• Frukost
• Capri utanför turiststråken
Promenad (ca 45 min) till Villa Lysis, som byggdes
upp av Jacques Adelswärd Fersen. Villan ligger 		
på en magisk plats och Anna guidar och berättar
historien om Jacques (släkting på långt håll till
Axel von Fersen)
• Lunch
• Em - fri tid
Tips: En båttur runt Capri, linbanan upp till Monte
Solaro eller en promenad till den naturliga arken
Arco Naturale, som ligger på Capris östsida därefter ner via småvägar till kejsar Augustus trädgårdar och tillbaka till piazzettan
• Middag på egen hand

BOKNING:
Stefan Jonsson på SAJ, 0705 – 177 046
stefan@saj.se • www.saj.se

10 MAJ
• Frukost och tidig avresa till Neapel
• Rundtur med buss till La Panoramica med panoramautsikt över Neapel och till Elena Ferrantes kvarter
där flickorna växte upp
• Promenad i de gamla kvarteren, Centro Storico
• Lunch - pizza
• Fri tid innan middag
• Avslutningsmiddag La locanda del Cerriglio
11 MAJ
• Frukost
• Avresa – transfer till flygplats
PRIS
• Pris: 15 900:I PRISET INGÅR:
• 3 nätter på Hotel Biancomaria Anacapri
(www.hotelbiancomaria.com ) och 1 natt på 		
Palazzo Salgar, Neapel (www.palazzosalgar.com)
inklusive frukost
• Turistskatt
• Alla guidade turer
• Entré Villa San Michele och Villa Lysis
• Tre luncher, två middagar
• Transfer till och från flygplatsen
• Båtbiljett till och från Capri
• Vi har resegaranti
I PRISET INGÅR EJ:
• Övriga måltider
• Enkelrumstillägg 3 000:• Flyg från Kastrup, Landvetter alt Arlanda ca 4 500:• Alla resenärer tecknar en egen reseförsäkring
• Med reservation för ändringar av flygpriser, skatter
och valuta

