MED NILLES REJSER OG SENIORKLUBBEN TIL
AMALFIKYSTEN 13. – 20. september 2022
Hotel:

Hotel SetteBello
Via Nazionale, 39, 84010 Minori SA, Tlf. +39 089 877619,
www.hotel7bellominori.com
Dejlig familieejet hotel beliggende i hjertet af Minori med kort afstand til
stranden. Hotellet, som gennemgik en omfattende renovering i vinteren 2018,
råder kun over 29 værelser, så her bliver man hurtigt en del af familien, og får den
klassiske italienske gæstfrihed helt ind under huden. Hotellet råder bl.a. over en
hyggelig bar samt en udendørs terrasse. Værelserne, som alle er ny-istandsatte, er
med aircondition, minibar, Wi-Fi, TV, safeboks og flotte klinker fra den berømte
by, Vietra sul Mare. Morgenmadsbuffeten er typisk italiensk, og om aftenen
serveres en menu med både italienske og internationale retter.
OBS: Som udgangspunkt er hele hotellet reserveret til gruppen. Det betyder at alle
værelser tages i brug. Der vil derfor være forskel i udsigt, størrelse mv. fra
værelse til værelse. Alle værelser har vindue, men ikke alle værelser har udsigt.

Værelser:

22 dobbeltværelser og 6 enkeltværelser

Rejseplan:

Tirsdag den 13. september 2022
Kl. 12.20

Mødetid Aalborg lufthavn

kl. 13.50

Afgang fra Aalborg lufthavn

kl. 16.30

Ankomst i Napoli Lufthavn
Hotel SetteBello, middag

Onsdag den 14. september 2022
Hotel SetteBello, morgenbuffet
MINORI OG VANDRETUR PÅ CITRONSTIEN– halvdagstur
Dagen starter med en orienterende byrundtur i Minori. Vi spadserer langs den
skønne strandpromenade, og ser bl.a. det pavevelsignede konditori og oplever
Minori autenticitet og lokalkolorit. Vi ser også byens mest kendte bygning, den
romerske villa, Villa Romana, der er dekoreret med freskoer og mosaikker. Turen
fortsætter med en ca. 90 minutters smuk vandretur til Minoris tvillingeby, Maiori.
De to byer er forbundet af den flotte Citronsti, der tager os højt op over havet,
mens vi er omgivet af bugnende citrontræer. På turen gennem den frodige natur,
hvor den salige og friske duft af citroner er allestedsnærværende, har vi rig
mulighed for at nyde den fantastiske udsigt over Amalfikysten. Inden vi kører
med lokalbussen tilbage til Minori, har vi tid til at se nærmere på Maiori.
Hotel SetteBello, middag
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Torsdag den 15. september 2022
Hotel SetteBello, morgenbuffet
AMALFI SEJLTUR - halvdagsudflugt
Dagen byder på en smuk sejltur til Amalfi. Undervejs kommer vi forbi grotten
Pandora Grotto og passerer ligeledes Ravello, som nærmest hænger på en
klippevæg.Vel ankommet til Amalfi tager vi på sightseeing i den smukke by. Vi
udforsker de krogede gader, som siges at være en del af beskyttelsen mod
sørøvere. For de interesserede vil der være mulighed for at besøge Amalfis
imponerende domkirke. Vi sejler tilbage til Maiori og kan nok engang nyde
verdens smukkeste kyststrækning fra vandsiden.
Hotel SetteBello, middag

Fredag den 16. september 2022
Hotel SetteBello, morgenbuffet
RAVELLO OG SCALA - Halvdagsudflugt
Ravello siges at være Amalfikystens mest romantiske by. Byen ligger højt og
byder på en enestående udsigt ud over Salerno-bugten og store dele af kysten. Vi
spadserer en tur i den charmerende by og kommer bl.a. forbi domkirken, inden vi
når frem til Ravellos helt store seværdigheder, de imponerende pragtvillaer Villa
Rufolo fra år 1270 og Villa Cimbrone. Fra Ravello fortsætter vi til Scala, som er
delvis bilfri, og efter en byrundtur vil der være tid til frokost, inden vi vender
tilbage til vores hotel.
Hotel SetteBello, middag

Lørdag den 17. september 2022
Hotel SetteBello, morgenbuffet
POMPEJI OG VESUV - Heldagsudflugt
I år 79 blev livet i en hel by fastfrosset og bevaret for eftertiden, da vulkanen
Vesuv gik i udbrud og begravede hele Pompeji under syv meter aske og pimpsten.
Siden er store dele af denne typiske romerske by blevet udgravet, og vi får indblik
i, hvordan de forskellige samfundsklasser levede i romertiden, lige fra købmanden
og bageren til gladiatoren og den prostituerede på byens bordel.
Efter dette besøg i antikken går turen op på Vesuv. Vi kører med bussen op i
1.000 meters højde, og herfra går vi det sidste stykke op til kraterkanten. Vesuv er
stadig en aktiv vulkan, og vi kan af og til se damp stige op, og lugten af svovl
vidner om det glohede indre. Udsigten ned over Napoli-bugten er hele turen værd.
Hotel SetteBello, middag
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Søndag den 18. september 2022
Hotel SetteBello, morgenbuffet
CAPRI - Heldagsudflugt
Filmstjerner, rigmænd og sågar de romerske kejsere har foretrukket at feriere på
den fashionable ø Capri, som vi skal besøge i dag. Vi går fra borde i Marina
Grande, hvor kæmpe yachter ligger side om side med små joller.
Herfra kører vi til Anacapri, der ligger højt på midten af øen. Her er det muligt at
besøge den svenske læge Axel Munthes berømte villa. Vi besøger også Capri by,
hvor vi oplever det summende liv på Piazza Umberto. I de omkringliggende gader
findes alt fra eksklusive mærkevarebutikker til små lokale butikker. Øens forrevne
klippekyst og Den Blå Grotte kan også opleves fra vandsiden, hvis vejret tillader
det.
Udflugten koster kr. 685,00 pr. person og skal bestilles ved tilmelding.
Hotel SetteBello, middag
Mandag den 19. september 2022
Hotel SetteBello, morgenbuffet
Mulighed for at opleve og udforske på egen hånd.

Tirsdag den 20. september 2022
Hotel SetteBello, morgenbuffet
Afgang fra Napoli Lufthavn kl. 10.25
Hjemkomst Aalborg lufthavn kl. 13.05

Forbehold for program- og prisændringer
Bus:

Priser/person:

På mange rejsemål med fly benytter vi lokale busfirmaer. Bussens indretning og
standard kan variere og forekomme lavere end på øvrige rejsemål.

Arrangement ved min 45 betalende personer: Kr.
Arrangement ved min 40 betalende personer: Kr.
Arrangement ved min 30 betalende personer: Kr.
Tillæg enkeltværelse: Kr.

680,00

Årsafbestillingsforsikring: 2022 kr.

272,00

9.495,00
9.695,00
9.995,00
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Årsrejseforsikring: 0-69 år KR. 278,00,

70+ kr.

389,00

Fly Aalborg – Napoli tur/retur
Transfer lufthavn – hotel tur/retur
7 overnatninger på Hotel SetteBello
7 x morgenmad
7 x aftensmad
Sejltur langs Amalfikysten
Turistskat (ca. DKK 105)
Udflugter ekskl. entréer.
Lokalguide i Pompeji
Dansk rejseleder
Administrationsgebyr
Fri pladsreservation

Inkluderet:

Ikke inkluderet: Øvrige entréer
Capri udflugt DKK 685,00
Personlige udgifter
Drikkevarer.
Valuta:

Euro

Deltagerantal:

90 dage før afrejse, tages der stilling til om rejsen skal gennemføres.
60 dage før afrejse meldes antal deltagere fordelt på værelsestype.

Betaling:

Depositum 20 % pr. person ved tilmelding,
Rest 36 dage før afrejse.
NILLES REJSER fremsender opkrævning i form af rejsebeviser.

Afbestilling:

Rejsearrangementet
Hele rejsearrangementet kan uden omkostninger afbestilles 90 dage før afrejse.

Afbestillingsforsikring:
Afbestillingsforsikring kan kun tegnes ved tilmelding

