
Sorrento & Capri 2022 
 
Här väntar privat guidning av Kristina Kappelin i Villa San Michele och oslagbara vyer av  
Neapelbuktens kristallklara vatten från skyarna. Vi utforskar många spännande områden på 
Capri och i Sorrento med arkeologiska kulturarv och historiska sevärdheter. Det ges tid till att 
på egen hand upptäcka städernas pittoreska gator och torg, ta del av deras sensationella 
kontraster. Vi besöker även Vesuvius nationalpark och Pompeji där vi lär oss mer om dess 
fascinerande historia. 
 
Dag 1 Välkommen till Italien!         onsdag 14 september   
Vid landning på Naeples flygplats möter vår svenska guide oss med öppna armar. Vi får 
transport till vårt hotell i Sorrento där vi checkar in och gör oss klara för eftermiddagens 
spännande utflykt. Här ger vi oss ut och utforskar denna pittoreska hamnstad. Vi promenerar 
genom vackra gator och torg och passerar många ikoniska byggnader och statyer. Vid ett 
besök på en citronlund passar vi på att provsmaka den kända likören limoncello. Vi avslutar 
dagen med middag på en lokal restaurang där vi introduceras till landets välsmakande kök. 
Hotell: Grand Hotel Flora 
Måltider: Välkomstmiddag 
 
Dag 2 Pompeji & Vesuvius nationalpark                 torsdag 15 september 
Mätta och belåtna efter morgonens frukost åker vi i väg på dagens äventyr. Vi åker med 
privat transfer till staden Pompeji och väl där väntar en 2 timmar lång guidad tur runt den 
fantastiska staden och dess arkeologiska kulturarv. Efter rundvandringen besöker vi Piazzo 
Tasso, Sorrentos huvudtorg och San Francesco klostret där vi möts av vacker natur, 
prydnadsväxter och ett valvspel med minst sagt speciell karaktär, helt enkelt en upplevelse 
utöver de vanliga. Vi äter lunch på en lokal restaurang med unika viner och smaker som 
serveras tillsammans med enkla italienska rätter. Därefter tar vi oss en rundtur kring den 
spektakulära vingården och tar del av dess historia. Dagens sista utflykt gör vi till Vesuvius 
nationalpark, där kan den äventyrslystne få möjligheten att bestiga den 1000m höga 
vulkanen. Vid eftermiddagens slut avslutar vi dagen med transfer tillbaka till Sorrento samt 
avlämning på hotellet.  
Hotell: Grand Hotel Flora 
Måltider: Frukost, lunch 
 
Dag 3 Vykortsön Capri           fredag 16 september 
Med en spännande dag framför oss möter vi upp vår guide på hotellet och åker till Sorrento 
hamn. Här tar vi färjan till Capri för vidare transport till vårt hotell. Efter incheckning ger vi 
oss ut på en rundtur kring idylliska Anacapri. Staden omges av härliga barer, spännande 
restauranger och mysiga butiker för oss att ta del av. Vi stannar till vid San Micheles kyrka 
som är känd för sitt specialgjorda golv skapat av Leonardo Chaiaiese på 1800-talet. Vi passar 
även på att besöka den närliggande kyrkan Santa Sofia. Dagen avslutas med middag på en 
lokal restaurang i italiensk anda.  
Hotell: Hotel San Michele 
Måltider: Frukost, middag 
 
 
 



Dag 4 Villa San Michele & Monte Solaro                       lördag 17 september 
Efter frukost på hotellet möter vi upp vår guide för att promenera till Villa San Michele. En 
gammal trappa som heter Scala Fenicia med 800 trappsteg ansluter Capri med Anacapri. 
Namnet Fenicia kommer från ursprungsbefolkningen på ön. Den svenska läkaren Axel 
Munthe älskade ön Capri och brukade själv klättra uppför trapporna när han bodde i Villa 
San Michele. Han var drottning Victorias privata läkare och byggde villan menad som hans 
dröm hem. Kristina Kappelin, Italienkännare och Villa San Micheles intendent tar emot oss 
för en privat guidning och rundtur i villan och i trädgården. Kristina berättar om Axel 
Munthes gärning, om verksamheten och håller ett föredrag i kapellet innan vi beger oss 
vidare äter vi lunch på villans terrass med alldeles spektakulär utsikt. Vi fortsätter dagen 
utflykt och åker vidare mot Monte Solaro. Det enklaste sättet att ta sig dit är via en 12 
minuter lång sittlift där vi får uppleva magisk panoramautsikt på riktigt. Väl uppe på toppen 
väntar svårslagen utsikt över Neapelbuktens fantastiska vatten med Vesuvius i bakgrunden. 
Därefter avslutas dagen och vi åker tillbaka till hotellet.  
Hotell: Hotel San Michele 
Måltider: Frukost, lunch 
 
Dag 5 Hemresa           söndag 18 september 
Efter en fantastisk resa har vi nu börjat närma oss dess slut. Efter frukost checkar vi ut och 
åker tillbaka till hamnen på ön, på fastlandet igen fortsätter vi tillbaka till flygplatsen i 
Naeples. På flygplatsen tackar vi för denna gång och fullpackade med nya minnen och 
upplevelser påbörjar vi vår resa hem igen.  
Hotell:  - 
Måltider: Frukost 
 
 
 
 

Resefakta 
 
Avresa:  
14 september 2022 
 
Antal dagar:  
5 
 
Höjdpunkter:  
Kristina Kappelin, Capri med Villa San Michele, Sorrento, Pompeji, Vesuvius nationalpark och 
pittoreska byar 
 
Tilläggsresor:  
Vid förfrågan. 
 

 
 
 



 
 

Prisuppgifter 
 

Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum 

14 september 2022 18 september 2022 5  16 950 kr 19 950 kr 

 
Priset är baserat på minst 25 resenärer. 
 
I priset ingår: 

• Transporter, utflykter och inträdesavgifter enligt program, 

• 2 nätter på Grand Hotel Flora med frukost, 

• 2 nätter på Hotel San Michele med frukost, 

• Svensktalande lokalguide, 

• 2 luncher och 2 middagar, 

• 4 nätters turistskatt. 
 
I priset ingår ej: 

• Flyg och flygskatter, 

• Övriga måltider, 

• Dryck, 

• Dricks. 
 
Frivilligt pristillägg, cirka 4 000 kr per person: 
Tur och retur flyg till Neapel från Stockholm/Göteborg enligt dagens flygskatter, med en 
mellanlandning längs vägen. 
 
Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett 
högre belopp. Se vår hemsida www.thabelatravel.com   
 
Avbeställningsskydd 
Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället.  Vi erbjuder ERV 
avbeställningsskydd som kostar 6,25 procent av försäkrat belopp. 
 
Resefösäkring 
Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med 
tillval bagageskydd som är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 5 
dagar är 332 kr per person. 
 
Valutakurs 
Resans pris är baserat på dagens valutakurs (februari 2022), vi reserverar oss för 
prisjustering om denna ändras innan avresa. 
 
Resegaranti 
Vänligen, ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan. Se vår hemsida. Thabela 

http://www.thabelatravel.com/


Travel betalar en statlig resegaranti till Kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer 
aldrig kan bli strandsatta. 
 
Bokning 
Vid bokning behöver vi nedan uppgifter för samtliga resenärer samt en 2 500 kr anmälningsavgift 

inom 10 dagar. Slutbetalning sker 40 dagar innan avresa. 

• Namn enligt pass 

• Personnummer 

• Hemadress 

• Telefonnummer 

• Passnummer och utgångsdatum 

• Mejladress 

• Eventuella tillägg?  

• Flyg, avreseort?  

• Specialkost? 

• Andra speciella önskemål? 

• Enkelrum 

Bokning sker via stefan@saj.se  
Vid bokningsförfrågan skickar SAJ alla uppgifter till Thabela Travel som är teknisk researrangör som i 
sin tur skickar bokningsbekräftelse och faktura till resenär. 

Arrangör 
Thabela Travel är tekniskt researrangör för resan och nås på beda@thabelatravel.com.  
I samarbete med SAJ och NWT Media AB. 
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