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Italiens guddommelige kyst
Det kan virke en anelse pompøst at kalde en kyst for ”guddommelig”, men når det  
gælder Amalfikysten, så har italienerne faktisk ret. Her er fantastiske udsigter,  
forførende skønhed og en afslappet livsstil. På rejsen udforsker vi de billedskønne  
byer langs verdens smukkeste kyststrækning, mærker historiens vingesus og nyder  
”La Dolce Vita” – det søde liv. 

UDREJSE
Udrejse med Great Dane Airlines direkte fra Aalborg 
til Napoli. Der er ca. 1 times kørsel fra lufthavnen til 
hotellet.

MAIORI
Maiori er en charmerende kystby med ca. 6000 
fastboende. Her er Amalfikystens længste strand, en 
hyggelig strandpromenade, mange caféer, restauran-
ter og butikker. Maiori er forbundet med tvillingebyen 
Minori via den berømte Citronsti, Sentiero dei Limoni.

UDFLUGTER 
Maiori og vandretur på Citronstien 
– halvdagstur
Dagen starter med en byrundtur i Maiori, som var 
beboet i etruskertiden og kan bl.a. bryste sig af at 
have nogle af Amalfikystens bedste strande. Vi for-
nemmer den sydlandske stemning i de charmerende, 
krogede gader og fortsætter med en ca. 90 minutters 
smuk vandretur til Maioris tvillingeby Minori. De to 
byer er forbundet af den flotte Citronsti, der tager os 
højt op over havet, mens vi er omgivet af bugnende 
citrontræer og en frisk duft af citroner. Herfra er 

der en fantastisk udsigt over Maiori og Minori. Vi ser 
nærmere på Minori, inden vi kører med lokalbussen 
tilbage til Maiori.

Amalfi sejltur – halvdagstur
Dagen byder på en smuk sejltur til Amalfi. Undervejs 
kommer vi forbi grotten Pandora Grotto og passerer 
ligeledes Ravello, som nærmest hænger på en klippe-
væg. Vel ankommet til Amalfi tager vi på sightseeing 
i den smukke by. Vi udforsker de krogede gader, som 
siges at have haft til formål at beskytte mod sørøvere. 
Det vil være muligt at besøge Amalfis imponeren-
de domkirke. Vi sejler tilbage til Maiori og kan nok 
engang nyde verdens smukkeste kyststrækning fra 
vandsiden.

Ravello og Scala – halvdagstur
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 pragtvil-
laer 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.

Pompeji og Vesuv – heldagstur
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 ro-
merske 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.

Capri – heldagstur
Filmstjerner, rigmænd og sågar de romerske kejsere 
har foretrukket at feriere på den fashionable ø Capri. 
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 i 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 omkringlig-
gende gader findes alt fra eksklusive mærkevarebutik-
ker til små lokale butikker. Øens forrevne klippekyst 
og Den Blå Grotte kan også opleves fra vandsiden, hvis 
vejret tillader det. Udflugten koster DKK 625  
pr. person og skal bestilles ved tilmelding.

HJEMREJSE
Vi tager afsked med den smukke Amalfikyst og kører 
til Napoli. Hjemrejse med Great Dane Airlines direkte 
fra Napoli til Aalborg

OM HOTELLET
Hotel Pietra di Luna ligger på promenaden i by Maiori 
kun adskilt fra stranden af kystvejen. På hotellet er 
der en afslappet og uformel stemning. Hotellet har 
en dejlig pool, solsenge, restaurant, hyggelig bar og 
elevator. Alle dobbeltværelser har bad, toilet, TV, 
telefon og safeboks og balkon med delvis havudsigt. 
Værelser med fuld havudsigt mod tillæg. Der findes 
et begrænset antal mindre eneværelser, som er 
uden garanti for balkon og uden eneværelsestillæg. 
Morgenmadsbuffeten er typisk italiensk og om afte-
nen serveres en valgfri menu med både italienske og 
internationale retter. www.pietradilunahotel.it

Amalfikysten 
– Maiori 

 8 DAGE FRA 7.795

Den enestående udsigt 
fra Ravello

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

2. maj* Aalborg 7.795
9. maj Aalborg 8.195

16. maj Aalborg 8.195
23. maj Aalborg 8.295
30. maj Aalborg 8.295

6. juni Aalborg 8.395
13. juni Aalborg 8.395
20 juni** Aalborg 8.395
29. august* Aalborg 8.295

5. september Aalborg 8.695
12. september Aalborg 8.695
26 september Aalborg 8.595
3. oktober Aalborg 8.595

10. oktober Efterårsferie Aalborg 8.495
17. oktober** Aalborg 7.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

*) Udrejse med SAS til Napoli via København. 
**) Hjemrejse med SAS fra Napoli via København. 
Tillæg for enkeltværelse gratis
Tillæg for havudsigt 750
Tillæg for mad på fly tur/retur 160

INKLUDERET I PRISEN
• Direkte fly Aalborg – Napoli tur/retur
• 7 overnatninger på Amalfikysten
• 7 x morgenmad
• 5 x aftensmad
• Sejltur langs Amalfikysten
• Turistskat (ca. DKK 65)
• Udflugter ekskl. entréer
• Lokalguide i Pompeji
• Dansk rejseleder

ENTRÉER udgør ca. EUR 50

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Maiori (gns.): maj - juni 24°-28°,  
aug. – okt. 25°-28°

ØVRIGT Turen kan være krævende for gang-
besværede.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/AMA


