4-8 juni 2020

upplev capri
- med våra italienska experter Kristina Kappelin och
Anna Rudh, som kan sitt Italien efter 30 år.

Guidad tur och föredrag samt lunch i Villa San Michele med Kristina.
Unika upplevelser och guidade turer på Capri i Anacapri, till Monte Solare, Kejsar Augustus
trädgårdar och vi tar oss bakom turiststråken samt en tur till Sorrento med vår
reseledare och guide Anna. Vi bor på Capri under fyra dygn och alla får chansen att
upptäcka Capri under våra guidade turer men också på egen hand!

» Sorrento hamn

”Skulle välja SAJ framför andra med samma utbud. Och med Anna
Rudh som reseledare och Kristina Kappelin som personlig guide
och föreläsare är ni överlägsna vid ett val”.
Citat från resenär 2019

www
.saj.se

”Mitt hem ska vara öppet för sol och vind och havets röster
– liksom ett grekiskt tempel – och ljus, ljus, ljus överallt”.
Citat från Axel Munthe i boken om Villa San Michele
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vårt PROGRAM
TORSDAG 4 MAJ
• Ankomst till Neapel, transfer till hamnen och 		
snabbåt till Capri, inkl tilltugg
• Transfer till Hotel Biancamaria, Anacapri och
incheckning
• Promenad i Le Boffekvarteret och egen tid
• Välkomstmiddag på Le Arcate
FREDAG 5 MAJ
• Frukost
• Promenad till Villa San Michele
• Privat guidad tur och föredrag med Kristina Kappelin
• Lätt lunch på terrassen på Villa San Michele
• Efter lunch linbanan upp till Monte Solare.
• Gemensam resa upp
• Gemensam promenad ner till Anacapri för de
som önskar
• Fri kväll

LÖRDAG 6 MAJ
• Frukost
• Buss till Capri stad och gemensam promenad
i gränderna
• Vi tar oss bakom turiststråken och gör ett stopp
vid Kejsar Augustus trädgårdar för att beskåda 		
Faraglioniklipporna
• Gemensam lunch
• Fri em/kväll
SÖNDAG 7 MAJ
• Frukost
• Båt till Sorrento
• Gemensam stadspromenad och tid för shopping
• Aperitivo på terrass på ett hotell innan lunch
• Egen lunch
• Båt tillbaka till Capri under eftermiddagen

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

• Promenad till filosofiska parken som grundats
av Gunnar Adler -Karlsson
• Avslutningsmiddag på La Gelsomina
MÅNDAG 8 MAJ
• Frukost
• Transfer till hamnen, snabbåt till Neapel och
transfer till flygplatsen
PRIS:
15 900:I PRISET INGÅR:
• 4 nätter på Hotel Biancamaria, Anacapri (del i 		
dubbelrum m frukost) http://hotelbiancamaria.com/
• Turistskatt
• Guidade turer på Capri och i Sorrento

• Privat guidning och föredrag med Kristina Kappelin
i Villa San Michele
• Entré på Villa San Michele
• Transfer Neapel – hamnen t/r
• Snabbåt Capri t/r
• Båt Sorrento t/r
• 2 luncher inkl dryck
• 2 middagar inkl dryck
• 1 glas aperitivo
Alla resenärer tecknar en
egen reseförsäkring.
• Biljett till linbanan
Med reservation för valuta• Matsäck dag 1
förändringar, ändringar av
på snabbåten
flygpriser och skatter
TILLKOMMER:
• Övriga måltider
• Enkelrumstillägg 3 000:• Flyg ca 5 000:-

Vi har resegaranti!

