
Italien

Amalfikysten 
Pris pr. person i db. vær. m/skrå havudsigt

kr. 10.395

Amalfikysten er en af verdens smukkeste kyststrækninger - italienerne selv 
kalder Amalfikysten for Den Guddommelige Kyst. Kyststrækningen har en 
fornem placering på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Og det er med 
god grund, for Amalfikysten er en fantastisk kyststrækning. Her skifter land-
skabet mellem smukke frodige bjergformationer med skøn Middelhavsvege-
tation – bougainvillea, hibiscus og nerier samt duftende appelsin- og citron-
plantager – forrevne kyststrækninger og et turkisblåt Middelhav.

Maleriske byer ligger majestætisk på klipperne, direkte ud mod Middelhavet, 
som perler på en snor langs kysten. Fra de små byer er der en betagende udsigt 
ud over det turkisblå hav og i de smalle stræder er der skønne gamle bygnin-
ger og et væld af små forretninger og hyggelige cafeer. På udflugterne tager 
vores rejseleder os med til populære seværdigheder som Vesuv og Pompei, 
den smukke by Amalfi og skønne Ravello som har inspireret såvel komponisten 
Wagner som guldaldermaleren P.S. Krøyer. Alt dette - og mere til - er der mu-
lighed for at opleve på denne fantastiske rejse, som kombinerer kunst og kultur 
med storslåede naturoplevelser og afslapning.

Hotel Sole Splendid i Maiori
Et godt hotel med en skøn beliggenhed direkte på strandpromenaden med 
udsigt over Middelhavet og Amalfikysten. I modsætning til de andre hoteller i 
byen slynger vejen sig bagom hotellet, så man ikke skal passere over vejen for 
at komme ned på stranden. Hotellet disponerer over morgenmadsrestaurant, 
opholdsstue og bar. Der er elevator på hotellet.

Værelserne er alle pæne, enkelt indrettede værelser med bad, toilet, hårtørrer, 
værdiboks samt minikøleskab. Standard-eneværelser vender mod bjerget og 
har ikke balkon. 

Hotellet er i Italien officielt klassificeret som et 4-stjernet hotel. Best Travel vur-
derer dog hotellet som et godt 3+ stjernet hotel.

REJSEDATO
20. september - 27. september 2023

FLYINFORMATION MED SAS
Aalborg-København  kl. 06.20-07.05
København-Napoli  kl. 08.25-11.05

Napoli-København  kl. 11.55-14.35
København-Aalborg  kl. 16.30-17.15

TILMELDING
Ved informationsmøde på Kulturhu-
set Trekanten i Aalborg den 24/1-23 
kl. 15 og herefter hos Best Travel på
tlf. 70 20 98 99. 
Oplys, at du er medlem af  
Lærernes Pensionistforening.

KONTAKTPERSON HOS LP
Doris Stengaard Villumsen
dorisvillumsen@gmail.com
Tlf: 61 26 29 01

BETALING
Depositum kr. 2.000 pr. person  
senest 21 dage efter bestilling.
Restbeløb senest 22/7-23.

LÆRERNES PENSIONISTFORENING

Afrejse 20. sept. 2023

ARRANGØR
Best Travel A/S
Stena Line Terminalen
Færgehavnsvej 10
DK-9900 Frederikshavn

Tel.  +45 70 20 98 99
info@besttravel.dk
www.besttravel.dk

Fremragende



LÆRERNES PENSIONISTFORENING

DAG 1 • ANKOMST TIL AMALFIKYSTEN
Ankomst til Napoli lufthavn allerede først på eftermiddagen. Efter 
ankomsten begynder vores syditalienske eventyr med en interes-
sant rundtur i vores egen bus i den spændende syditalienske by 
Napoli. Vi ser en række af byens berømte seværdigheder og under 
opholdet bliver der også tid på egen hånd til at opleve stemningen 
byen og spise en god frokost - måske på havnepromenaden med 
udsigt til Vesuv og Capri.

Mætte af indtryk sætter vi kurs mod Amalfikysten og vores hotel i 
byen Maiori, med ankomst sidst på eftermiddagen. 

DAG 2 • BYVANDRING I MAIORI
Om formiddagen tager vores rejseleder os rundt på en byvandring 
i Maiori - resten af dagen er til egne oplevelser i den maleriske by.

DAG 3 • AMALFI BY OG SEJLTUR
Dagens udflugt går langs Amalfikysten med besøg i den maleriske 
by Amalfi. Vi kører med bus* langs ”Den Guddommelige Kyst” frem 
mod byen Amalfi. Under opholdet i Amalfi arrangeres en skøn sejl-
tur til den fascinerende Smaragdgrotte (entre inkl.). Efter besøget i 
grotten bliver der mulighed for på egen hånd at opleve byens skøn-
ne domkirke, som er en af Italiens smukkeste og mest interessante 
kirker.

Der bliver også tid til at nyde en god frokost og opleve byens skønne 
atmosfære – og sande de vise ord skrevet af en lokal digter – ”Dom-
medag er for de Amalfitanere, som skal i Paradis, en dag som alle 
andre…”

*Grundet indkørselsrestriktioner vil dagens udflugt muligvis foregå 
med båd, således at der sejles til/fra byen Amalfi.

DAG 4 • VANDRETUR LANGS CITRONSTIEN
Vi finder de gode travesko frem og tager på en skøn vandretur langs 
Citronstien. Vi betages af flotte udsigter og passerer terrasserne 
med citrontræer - den karakteristiske Amalfi-citron.
Amalfi-citronerne anvendes bl.a. til fremstilling af den lokale citron-
likør Limoncello, som vi smager på undervejs på turen. Herudover 
er dagen til oplevelser på egen hånd.

DAG 5 • VESUV OG POMPEI
Turen går op ad Vesuvs frugtbare skrænter. Undervejs på panora-
maturen arrangeres et ophold i en højde af ca. 700 meter, hvor vi 
kan beundre udsigten over Napoli og Napoli-bugten med øerne 
Capri, Procida og Ischia og måske en lille spadseretur frem mod 
lavastrømmen fra det sidste store udbrud i 1944 og dermed få et 
indtryk af naturens enorme kræfter. Efter opholdet sætter vi kurs 
mod Pompei. Inden besøget i Pompei serveres en typisk napoli-
tansk frokost. Et af rejsens højdepunkter er besøget i de enestående 
udgravninger i Pompei (inkl. entre).

Byen blev i løbet af ganske kort tid begravet under et tykt lag af aske 
ved vulkanen Vesuvs udbrud i år 79. Takket være udgravningerne 
kan man næsten fornemme, hvordan dagligdagen var for ca. 2.000 
år siden ved det skæbnesvangre vulkanudbrud, når vi i dag går rundt 
i Pompeis gader og ser velbevarede huse, templer og bygningsvær-
ker ofte bemalet med flotte farvestrålende malerier.

DAG 6 • UDFLUGT TIL RAVELLO
Turen går i dag op mod den skønne by Ravello, som har en fanta-
stisk beliggenhed på bjergskråningen.

Ravello er en af Amalfikystens smukkeste og mest romantiske byer. 
Her blev eksempelvis komponisten Wagner inspireret til operaen 
Parsifal, og guldaldermaleren P.S. Krøyer fandt smukke motiver i 
byen. Der er mulighed for på egen hånd at besøge Villa Cimbrone 
og Villa Rufolo med de skønne parkanlæg og de betagende udsigter 
over havet og kysten – en af de mest fotograferede udsigter i hele 
Italien.

DAG 7 • FRI TIL AFSLAPNING ELLER EGNE OPLEVELSER
Dagen er til oplevelser på egen hånd.

DAG 8 • HJEMREJSE
Efter morgenmaden tager vi afsked med Amalfikysten og sætter 
kurs mod Napolis lufthavn for at starte vores hjemrejse til Danmark. 

NB! Rækkefølgen i dagsprogrammet kan ændres uden varsel

Inkluderet i prisen

Fly Aalborg-København-Napoli t/r inkl. bagage

Bustransport i Italien

7 nætter i delt dobbeltværelse med balkon og skrå havudsigt
på Hotel Sole Splendid+

7 x morgenmad

1 x frokost

7 x aftensmad og 1/2 flaske husets vin og mineralvand

Erfaren dansk rejseleder

Udflugter ifølge program

Ikke inkluderet i prisen

Drikkepenge, forsikringer og forplejning ud over det nævnte

Obligatorisk turistskat €4 pr. person pr. nat, som betales kontant 
direkte til hotellet (forbehold for pludselig ændring af beløbet)

Tillæg pr. person

Db. værelse med balkon og direkte havudsigt .............. kr. 450

Enkeltværelse uden balkon ................................................ kr. 350

Dobbelværelse til enebrug m/skrå havudsigt ............ kr. 2.000

Dobbelværelse til enebrug m/direkte havudsigt ........kr. 2.450

Fast plads i bussen........................................................kr. 150-250

Årsafbestillingsforsikring .......................................... fra kr. 315

Årsrejseforsikring u70 år / over70 år .................kr. 443 / 572


