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Hotel Galles er et pænt turistklasseho-
tel centralt i Rom med kort gåafstand 
til Roms hovedbanegård Termini, 
hvorfra byens seværdigheder hurtigt 
nås med offentlig transport. Hotellet 
er indrettet i en bygning fra det 19. år-
hundrede og råder bl.a. over elevator og 
restaurant. Alle værelserne er udstyret 
med bad og toilet, hårtørrer, TV og 
safeboks. Morgenmadsbuffet med bl.a. 
æg og bacon er inkluderet i opholdet. 
Værelser i to plan kan forekomme. 
www.galleshotelrome.com

Hotel Delle Palme er et hyggeligt 
hotel indrettet i en villa fra 1800-tallet. 
Allerede i hotellets reception fornem-
mer man den afslappede atmosfære. 
Hotellet råder over flere indendørs og 
udendørs hyggekroge, hvor man kan 
slappe af med en god bog. Der er des-
uden en lille bar, en restaurant og ele-
vator. I den bagvedliggende have findes 
et dejligt poolområde med liggestole 
og parasoller. Værelserne er alle med 
bad, toilet og hårtørrer, aircondition, 
TV og safeboks. Uensartede værelser 
kan forekomme. Morgenmaden er 
typisk syditaliensk med brød, ost, 
skinke, kager, yoghurt mv. Om aftenen 
serveres en 3-retters menu med både 
lokale og internationale retter. Hotel 
Delle Palme ligger i den autentiske 
bjergby Sant’Agata, hvor man finder et 
lille udvalg af butikker og restauranter 
heriblandt Michelin-restauranten Don 
Alfonso. www.albergodellepalme.it

Roms storbycharme 
og verdens smukkeste 
kyststrækning
Italiens største og smukkeste seværdigheder forenes på 
denne fantastiske rundrejse. Rom imponerer med sin 
forunderlige blanding af storslået arkitektur og moderne 
metropol. Overalt fornemmes byens storhed, og man forføres 
af historiens vingesus. I Syditalien falder tempoet i takt med, 
at man fascineres af de enestående landskaber med forrevne 
klipper, velduftende appelsin- og citronlunde og fortryllende 
udsigter. Glæd dig bl.a. til verdens smukkeste kyststrækning 
Amalfikysten og den verdensberømte ø Capri. 

DAG 1 
Velkommen til Rom
Udrejse med Great Dane Airlines direk-
te fra Aalborg til Napoli. Efter ankomst 
kører vi i bus til Rom, hvor vi ankommer 
om eftermiddagen og indlogeres i hjer-
tet af byen. Efter indkvartering viser 
rejselederen rundt i nærområdet. Om 
aftenen er der velkomstmiddag.

DAG 2 
Rom – Trevi – Peterskirken 
– heldagstur
Vi spadserer til Diocletians Termer, 
som var de største kejserbade i Rom 
og i dag rummer den imponerende 
S. Maria degli Angeli-kirke skabt af 
Michelangelo. Herfra tager vi metroen 
til Den Spanske Trappe, hvorfra vi 
spadserer gennem det centrale Rom 

ad den fornemme handelsgade Via 
Condotti med Café Greco, som gennem 
tiden er besøgt af mange italienske og 
udenlandske kulturpersonligheder, bl.a. 
H.C. Andersen. Vi når til Trevifontænen 
og til Pantheon, der er Roms bedst 
bevarede oldtidsbygning. Herfra via 
Piazza Navona til Roms farvestrålende 
og sprudlende markedsplads Campo 
De’ Fiori. Efter frokost fortsætter vi 
til Vatikanstaten og Peterskirken. Vi 
studerer først den smukke plads foran 
kirken, der er omkranset af Berninis 
enestående søjlearkade udsmykket 
med utallige helgenstatuer. Dernæst er 
der mulighed for at besøge selve kirken, 
der bl.a. rummer Michelangelos Pietà, 
Berninis bronzebaldakin og utallige 
pavegrave. Der bliver eventuelt mulig-
hed for et besøg både i krypten med 
pavegravene og i kuplen, hvorfra der er 
en enestående udsigt over Rom.

DAG 3 
Antikkens Rom – Colosseum 
– halvdagstur
Vi kører med metro til antikkens Rom. 
Vi ser Colosseum, Mussolinis pragt- 
gade Via dei Fori Imperiali, Kejser 
Trajans forum med de antikke handels-

boder og de mange nye udgravninger. 
På Capitol opleves stemningen ved 
Roms Rådhus, og vi nyder en flot udsigt 
ud over Forum Romanum. Herefter er 
der tid til at nyde Rom på egen hånd.

DAG 4 
Pompeji og Vesuv – heldagstur 
Fra morgenstunden tager vi afsked 
med Rom. Vi kører til Pompeji, byen 
som blev begravet under aske og 
pimpsten fra Vesuv i år 79 e.Kr. Intet 
andet sted i verden kan man som her 
leve sig ind i fortiden og få et indblik 
i, hvordan dagligdagen i den antikke 
romerske verden udspillede sig. Teatre, 
badeanlæg, udskænkningssteder, 
butikker og rigmandsvillaer står stadig, 
som de gjorde for 2000 år siden. Vi 
fortsætter i bus så langt op på Vesuv-
vulkanen som muligt, hvorefter vi tilba-
gelægger de sidste par hundrede meter 
til fods. Vi når efterfølgende krateret 
(entré ej inkluderet). Vesuv-vulkanen er 
stadig aktiv, hvilket den skarpe lugt af 

svovl bevidner. Vi fortsætter herefter 
til vores hotel på Sorrentohalvøen hvor 
vi indkvarteres i 4 nætter og spiser 
middag.

DAG 5 
Sorrento – halvdagstur
Vi kører i bus til den verdensberømte 
by Sorrento. Her skal vi på en herlig 
spadseretur i centrum, hvor vi bl.a. 
oplever den centrale plads Piazza 
Tasso og de hyggelige indkøbsgader, 
som byder på alt fra lokale specialiteter 
til souvenirboder og kendte mærkeva-
rebutikker. Sorrento blev brugt som 
kulisse til Susanne Biers mesterværk, 
”Den Skaldede Frisør”, og det er ikke 
svært at forstå, hvorfor Susanne Bier 
forelskede sig i denne smukke by. Om 
eftermiddagen og aftenen er der tid 
på egen hånd. Bemærk at transport 
tilbage til hotellet ikke er inkluderet  
(ca. EUR 2). Rejselederen anviser lokal-
bus tilbage til hotellet.

DAG 6 
Capri – heldagstur
Vi sejler fra Sorrento til 
Capri, der er en smuk lille 
klippeø, som måler 6 km. i længden 
og 3 km. i bredden. I alt findes her ca. 
17 km. kystlinje ud til det lune, blå 
Middelhav. De lækre strande og beta-
gende omgivelser har i årevis tiltrukket 
ferietrængende skuespillere, musikere 
og sportsstjerner. Vi går i land i Marina 
Grande, hvor store yachter ligger side 
om side med små joller, og besøger den 
højtbeliggende by Anacapri med den 
svenske læge Axel Munthes villa. Øens 
specielle kystlinje med de mange grot-
ter kan også opleves fra vandsiden, hvis 
vejret tillader det. Udflugten koster 
DKK 625 pr. person og skal bestilles 
ved tilmelding. Aftensmad på hotellet.

DAG 7 
Amalfikysten – heldagstur
Vi skal i dag udforske Amalfikysten. Vi 
kører i bus langs panoramavejen, som 

er hugget ud i bjergsiden, og følger 
kysten i en højde af 100-300 m.o.h. Der 
er en fantastisk udsigt til bl.a. Positano, 
som smyger sig op ad klippesiden. 
Første stop er den maleriske by Amalfi. 
Vi tager på sightseeing i de hyggelige 
gader, og der vil der være tid til et 
besøg i byens smukke domkirke. Vi 
fortsætter til byen Ravello, hvor vi skal 
opleve den imponerende Villa Rufolo 
fra år 1270, inden vi vender tilbage til 
hotellet. Aftensmad på hotellet.

DAG 8 
Hjemrejse
Vi tager afsked med det smukke 
Syditalien og kører de ca. 55 km. til 
lufthavnen i Napoli. Hjemrejse med 
Great Dane Airlines direkte fra Napoli 
til Aalborg.

 Positano

Colesseum i Rom

KLASSISK 
RUNDREJSE 
MED MEGET 

INDHOLDRom – Sorrento – Amalfi 
 8 DAGE FRA 7.795

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

2. maj* Aalborg 7.995
9. maj Aalborg 8.295

16. maj Aalborg 8.395
23. maj Aalborg 8.395
30. maj Aalborg 8.395

6. juni Aalborg 8.295
13. juni Aalborg 8.295
20. juni** Aalborg 7.895
29. august* Aalborg 7.895

5. september Aalborg 8.295
12. september Aalborg 8.295
19. september Aalborg 8.295
26. september Aalborg 8.295

3. oktober Aalborg 8.195
10. oktober Efterårsferie Aalborg 8.295
17. oktober** Aalborg 7.795

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.500
Tillæg for mad på fly tur/retur 160

* Udrejse via København til Rom
** Hjemrejse fra Rom via København. Rejsen 
starter med 4 nætter på Sorrentohalvøen 
efterfulgt af 3 nætter i Rom.

INKLUDERET I PRISEN
• Direkte fly Aalborg – Napoli tur/retur
• 3 overnatninger centralt i Rom
• 4 overnatninger på Sorrentohalvøen
• 7 x morgenmad
• 1 x aftensmad i Rom
• 3 x aftensmad på Sorrentohalvøen
• Wispers på udflugter i Rom
• Metrobilletter i Rom jf. program
• Turistskatter (ca. DKK 190)
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder
• Lokalguider

ENTRÉER Entréer udgør ca. EUR 75.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Sorrento (gns.): maj-juni 23°-26°, aug.-okt. 
25°-27°.

ØVRIGT Turen kan være krævende for gangbe-
sværede. Rækkefølgen af udflugterne kan variere. 
Wispers er høretelefoner, som har kontakt til 
rejselederens mikrofon.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/SOR

OM
HOTELLERNE


