
ITALIË  
Amalfikust met Napels, Pompeï en Capri 
6-daagse vlieg- en busreis 
19 t/m 24 april 2020

Deze reis gaat naar wellicht het mooiste gebied in 
Bella Italia. Onder het motto “Eerst Napels zien en dan 
sterven” brengen wij u naar deze prachtige kuststreek. 
U maakt interessante excursies: een hele dag per bus 
langs de Amalfikust, een dagtocht naar Pompeï en 
de Vesuvius, een bezoek aan Napels met gids en een 
hele dagexcursie naar het veelbezongen Capri. 
De reis staat onder eigen S&S-reisbegeleiding en u 
logeert op basis van halfpension. Qua klimaat is het 
voorjaar  verrukkelijk, want door de zuidelijke ligging 
geniet u hier vrijwel het hele jaar van mooi weer. 
Zó ontspannen kan uw vakantie zijn! 

REISFEITEN
Reiscode: R11-1/V      
Bestemming: Italië / Amalfikust
Reisdata: 19 t/m 24 april  2020  
Reisduur: 6 dagen
Reissom: € 1075,-    
Toeslag 1 persoonskamer: € 150,-  
Deelnemers min / max: 15 / 18 personen
• 4* Grand Hotel Flora in Sorrento 
   
INBEGREPEN Vliegreis Napels vv incl. alle toeslagen. 
Overnachting in 2-persoonskamers voorzien van bad 
of douche en toilet. Verzorging op basis van halfpension
(ontbijt & diner). Wijnproeverij met lunch op dag 2. 
Lokaal vervoer, alle excursies, Duits sprekende gidsen. 
S&S-reisleiding en informatiebijeenkomst. 
NIET INBEGREPEN Luchthaven transfer. Lunches 
en drank. Entreegelden (ca. € 40). Bijdrage garantiefonds 
GGTO en Calamiteitenfonds (€ 17,50 per boeking). 
Verzekeringen. Uitgaven van persoonlijke aard. 

BELEVEN
Dag 1. Limburg - Napels  
We vliegen naar Napels. Na aankomst op de luchthaven 
worden we naar ons hotel gebracht. Ons uitstekende hotel, 
Grand Hotel Flora, ligt in het hart van Sorrento. U kunt 
dus gemakkelijk het hotel uitlopen voor een eerste 
kennismaking met het gezellige en levendige centrum. 
Diner in het hotel.

Dag 2. Pompeï & Vesuvius
We gaan terug in de tijd want vandaag is het antieke 
Pompeï het doel. De ooit zo bloeiende provinciehoofdstad 
met circa 20.000 inwoners werd waarschijnlijk al 300 jaar 
v. Christus gesticht. Door een enorme vulkaanuitbarsting 
(Vesuvius) in het jaar 79 n. Christus werd de gehele stad 
bedolven onder een meters dikke aslaag. We krijgen een 
drie uur durende rondleiding over de ruïnes van Pompeï. 
Na de bezichtiging brengt de bus ons tot op 1000 m 
hoogte in het Vesuvius gebergte waar wij u een lunch met 
wijnproeverij aanbieden. Diner in ons hotel.



Dag 5. Capri 
Vandaag een dagexcursie naar Capri. We worden van 
ons hotel naar de haven gebracht, waar we op een 
draagvleugelboot stappen. Hiermee maken we de overtocht 
naar Capri. Op Capri maken we onder begeleiding van 
een gids een rondrit over het eiland en we bezoeken 
het centrum van Capri stad en Anacapri. Na de lunch 
brengen we nog een bezoek aan de Augustus tuinen. 
Aan het einde van de dag varen we terug naar het 
vasteland. Diner in het hotel.

Dag 6. Napels - Limburg 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor 
onze terugvlucht.

Dag 3. Napels                                                                                                                          
We treffen onze gids in de lobby van het hotel en 
rijden naar het centrum van Napels. We bezoeken 
het mooie Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste en Trento, 
de Umberto Gallery en het koninklijk paleis. Hierna krijgt 
u wat vrije tijd om zelf een wandeling te maken of een 
espresso te drinken in het wereldberoemde Cafe 
Gambrinus. Na de lunch volgt er een panoramische 
tour door Napels met de bus. Diner in het hotel. 

Dag 4. Amalfikust
Na het ontbijt een dagexcursie langs de Amalfikust. 
Deze schitterende kustweg wordt aangeprezen als 
de mooiste ter wereld! Geniet van het mooie contrast 
van de witte huisjes en de diepblauwe zee. U begint 
in Positano schitterend gelegen tegen een berghelling 
aan. In Amalfi is de dom de trekpleister en Ravello, een 
dorp dat tegen de rotsen aan lijkt te hangen, is met zijn 
pittoreske centrum een van de parels aan de Amalfikust. 
Diner in het hotel.


