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Dag 1 – Torsdag den 23. april 2020: 

Straks efter ankomst til Rom mødes I af jeres dansktalende guide og bussen, som straks 

sætter kurs mod Napoli. Frokosten kan arrangeres undervejs. 

Undervejs gøres stop i Reggia di Caserta, som er et kongeligt palads, med en kæmpe park. 

Det er den største kongelige bolig i verden. De historiske ejere var Bourbonne i Napoli, ud over 

en kort periode, da den blev beboet af Murat. Entré inkluderet. 

http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it  

Ankomst til Napoli og indkvartering på Starhotel Terminus. 

Resten af dagen er til fri disposition. 

Dag 2 – Fredag den 24. april 2020: 

Vi starter dagen med en byrundtur til fods i Napolis historiske centrum, hvor man ser bl.a. 

Rådhuspladsen, Galleria Umberto I, som også populært kaldes Napolis paraply. San Carlo 

operaen, Piazza Plebiscito med Palazzo Reale det gamle kongepalads, Castelnuovo, samt 

Napolis eksklusive strandpromenade med det hyggelige gamle fiskerleje Santa Lucia.  

Hvis I ikke ønsker resten af dagen på egen hånd, kan turen mod tillæg forlænges med et 

besøg i Napoli “sotterranea” – dvs. “under jorden”, hvor et net af tunneller og huler er 

udgravet i tuffen under byen.  

http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/
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Dag 3 – Lørdag den 25. april 2020: 

Tidlig busafgang fra hotellet. Der køres til Napolis havn for bådafgang til klippeøen Capri. Capri 

er regnet blandt en af verdens smukkeste øer på grund af den fantastiske flora med et hav af 

blomster og træer. De romerske kejsere Augustus og Tiberius elskede et ophold på Capri, og 

kejser Tiberius byggede en pragtvilla på øen, hvorfra han igennem flere år regerede det store 

romer-rige. I 1800-tallet dannede Capri mode blandt alverdens forfattere, kunstnere og 

politikere der ferierede på øen. Stadig i dag ferierer flere italienske og internationale 

berømtheder på øen, og øens smukke, særprægede og velholdte arkitektur vidner om det rige 

publikum, der har sommervillaer på Capri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved ankomst til Capris havn Marina Grande, tager vi rundt hele øen med bus og svævebane. 

Busserne på Capri er små, så der kan opstå ventetid, når en større gruppe rejser sammen.  

Dernæst fortsættes til Anacapri, hvor vi besøger VILLA SAN MICHELE, som blev bygget i 

slutningen af 1800 tallet af den svenske læge Axel Munthe. Villaen er indrettet med fantastiske 

møbler fra 1700 og 1800-tallet. Endvidere er her kopier og originaler af såvel romerske som 

ægyptiske kunstgenstande anbragt i den enestående have, hvorfra der er en uforglemmelig 

udsigt over Capribugten. Axel Munthes særprægede og spændende liv fortælles der naturligvis 

om på turen. Nogle af gæsterne har uden tvivl et eksemplar af hans bog “Bogen om San 

Michele”, der er oversat til alverdens sprog.  

 

Tilbage til Marina Grande med bus eller svævebane og hen på eftermiddagen forlades Capri 

med flyvebåd, og turen går tilbage til Napoli. 

 

Vi anbefaler ikke Den Blå Grotte, da turen er dyr og usikker på grund af vejrforholdene og 

lange ventetider. Men hvis vejret er godt kan turen eventuelt organiseres med de lokale 

fiskere på stedet. 
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Dag 4 – Søndag den 26. april 2020: 

En lang, men spændende dag venter. Vi slutter i Roms Fiumicino lufthavn, men kører tidligt fra 

Napoli til Pompeii (28 km) - byen der allerede i året 79 e.Kr blev begravet i aske og pimpsten 

under et voldsomt vulkanudbrud fra den endnu aktive vulkan Vesuv, der ligger 10 km i luftlinje 

fra Pompei. Glemt og beskyttet under askelaget i næsten 1700 år blev byen udgravet og er i 

dag en af de mest spændende seværdigheder i verden.   

Rundvisning fører bl.a. til de velbevarede rigmandsvillaer med freskomalerier og mosaikgulve, 

der vidner om velstand i denne førhen så travle havneby og til pragtfulde templer og teatre. 

De mange velbevarede barer og bordeller fortæller sit om nogle af oldtidens yndede former for 

tidsfordriv.  

Over middag fortsættes op på vulkanen med en panoramatur til den ”levende” vulkan Vesuv, 

som havde sit sidste udbrud i 1944. Derfor er Vesuv mere farlig end den har været i flere 

hundrede år, og når det næste udbrud kommer - og det kommer - frygter vulkanologerne, at 

det kan blive ligeså voldsomt som det udbrud, der dræbte og begravede de fleste af 

indbyggerne i Pompeji og Herculaneum i år 79 e.Kr.  

 

Fra parkeringspladsen næsten på toppen af vulkanen kan man, hvis kondien er i orden, 

bestige toppen og komme helt op på kraterets kant, hvor man modtages af engelsktalende 

”vulkan”-guider, som viser rundt og forklarer. Udsigten fra toppen er ubeskrivelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst på dagen ankommer vi til Rom og flyver kl. 22.10 retur til København.  
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Måltider ud over morgenmad er IKKE inkluderet, men vil blive arrangeret efter aftale og i 

henhold til det endelige program. Her er et udvalg af de restauranter vi anbefaler i Napoli:

 
Ristorante ZI TERESA 

Borgo Marinaro, 1, 80123 Napoli NA 

www.ziteresa.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zi Teresa er en af de historiske restauranter i Napoli. Restauranten blev grundlagt i 1890 af 

Teresa Fusco, en kvinde født 1862 i Santa Lucia kvarteret. Hun var fast besluttet på at 

forberede let men velsmagende retter til lokale fiskere. Gennem årene er denne restaurant 

blevet et referencepunkt for alle, der ønsker at nyde de traditionelle napolitanske retter. 

Restauranten er beliggende foran Borgo Marinari og ud med kanten til Napoli bugten med en 

dejlig udsigt over Vesuvio. 

3-retters menu inkl.  ¼ vin og vand fra DKK 490,-  

 

 
Ristorante PALAZZO PETRUCCI  

Piazza San Domenico Maggiore 4 – Napoli 

www.palazzopetrucci.it  

 

Den historiske bygning Palazzo Petrucci ligger på en af de smukkeste pladser i Napoli. Den 

huser en af byens rigtig gode, velrenommerede og fremragende spisesteder. Restauranten er 

beliggende i den del af 1500-tals palæet, der tidligere var stalden og den minimalistisk 

indretning står superflot til det til den originale arkitektur. 

 

 

http://www.ziteresa.it/
http://www.palazzopetrucci.it/
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Ikke uden årsag er er Palazzo Petrucci i 2008 belønnet med en Michelin stjerne og er anbefalet 

af Tripadvisor, de lokale og det bedre napolitanske borgerskab, for her får man en rigtig god 

gastronomisk oplevelse af det lokale napolitanske køkken (i en revideret, udvidet og fornyet 

version).  

3-retters menu fra DKK 840,- uden drikkevarer. 

    

 

Ristorante "Antonio & Antonio" 

Via Partenope 24/27 – NAPOLI 

www.antonioeantonio.com  

 

På strandpromenaden i Napoli ligger restauranten ” Antonio & Antonio”. I over 15 år har 

"Antonio & Antonio" budt sine kunder med god service og dejlig mad. 

Ud over de mest klassiske retter i det napolitansk køkken tilbyder stedet over 40 slags pizzaer, 

alle bagt i stenovn.  

3-retters menu inkl.  ¼ vin og vand fra DKK 490,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antonioeantonio.com/

