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1 – 5 oktober 2019 

                           

 
 
Vi återupprepar förra årets succéresa till Italien med M-magasin! Förläng sommaren och följ med 
till charmiga Sorrento med sin härliga syditalienska atmosfär! Staden ligger med en bedårande ut-
sikt ut över Golfo di Napoli med smala mysiga gränder och blommande torg. 
På sago-ön Capri ska vi träffa Kristina Kappelin som är intendent och VD för Villa San Michele. 
Hon visar oss runt varefter vi äter en god lunch och njuter av den bedårande utsikten. 
Vi ska också besöka Pompeji, antikens bäst bevarade arkeologiska utgrävningsområde.  
En tur längs den vackra Amalfikusten med besök i Positano står också i programmet liksom 
lunch på Eddie Olivas restaurang i Scala.  
Italien bjuder i vanlig ordning på god mat och naturligtvis ska vi prova den kända citron-likören ”li-
moncello” vilken dricks som en ”digestivo” efter en härlig måltid.  
Som vanligt på M-resorna njuter vi av livet och skämmer bort oss tillsammans! 
 
Dag 1, tisdag 1 oktober: 
Sverige – Wien – Neapel - Sorrento 
Avresa från Stockholm via Wien till Neapel med ankomst kl 14.25. Här möter vår privata transfer 
för vidare färd till Sorrento och incheckning på vårt eleganta hotell med pool och fantastisk utsikt.   
På kvällen samlas vi för att bege oss till Excelsior Vittorias terrass och njuta av en fördrink 
innan kvällens middag på Ristorante O’Parruchiano. Restaurangen är utvald av Amelia och är 
en av Sorrentos absolut bästa! Den är omnämnd i flera italienska matböcker och räknas till 
Italiens ”Historiska krogar” med sin lummiga innerträdgård och goda syditalienska kök.  
Lättare förtäring på flyget samt middag ingår. 

  
 
Dag 2, onsdag 2 oktober: 
Sorrento 
Frukost på hotellet och därefter avresa till den vackra lilla bilfria byn Positano. Vägen längs 



Amalfikusten är ca 25 km lång och går på smala och slingrande vägar som stupar ner mot havet. 
Här och där säljs nyplockade citroner och pepparfrukter att köpa med sig av om man vill. Vi 
stannar ovanför Positano för att beundra utsikten innan vi hoppar in i små bussar som tar oss ner 
till Positanos lilla stadskärna. Vi strosar runt och i den lilla staden och beger oss därefter med 
privat motorbåt till Amalfi som en gång var en självständig och blomstrande sjörepublik. Idag 
är det en charmig semesterort med små vitkalkade hus, en livlig hamn och en vacker katedral. Här 
ligger Amalfis (och Skottlands) skyddshelgon S. Andrew begravd. Vi besöker katedralen och 
strosa omkring i den vackra lilla staden en stund innan vi beger oss vidare med buss upp till Scala 
för lunch på Eddie Olivas restaurang Il Pinguino. Efter lunch stannar vi för att se 
minnesmärket över de svenska militärer som kraschade i bergen utanför Scala 1947.  
Åter till Sorrento där vi har kvällen fri. I Sorrento finns gott om ”trattorior”, kaféer och gammaldags 
speceriaffärer. I Marina Grande, den gamla fiskehamnen, kan man äta mysiga middagar i en miljö 
där fiskegubbarna fortfarande sitter och reparerar sina fiskenät.  
Frukost och lunch ingår. 
 

 
  

Dag 3, torsdag 3 oktober: 
Sorrento 
Frukost på hotellet. Dagens utflykt går till sago-ön Capri som ligger söder om Neapelbukten och 
nås med flygbåt från Sorrento. Sorrento har två hamnar Marina Piccola och Marina Grande. Det är 
ifrån Marina Piccola som vi ska ta båten över till Capri. Öns omkrets är ca 17 km och den högsta 
punkten är Monte Solaro – 589 möh. På ön finns två städer - Capri stad med ca 8.000 invånare 
och den lite lugnare Anacapri med ca 7.000 invånare. Hamnen, Marina Grande, ligger på öns norra 
sida. Klimatet på Capri är typiskt medelhavsklimat och vår och höst erbjuder ön ett mycket 
behagligt ”lagomklimat” med många soltimmar. Capri bjuder på fantastiska vyer, sköna 
promenader, elegant shopping och högklassiga restauranger.  
 
På Capri välkomnas vi av journalisten Kristina 
Kappelin som är ny intendent och vd för kulturcentret 
Villa San Michele på Capri. Kristina visar oss runt i 
museet som ligger i Anacapri. Villa San Michele 
byggdes på 1890-talet av den svenske läkaren och 
författaren Axel Munthe som skrivit den bästsäljande 
boken "Boken om San Michele". Munthe var även 
drottning Victorias livmedikus. Efter sin död donerade 
Axel Munthe villan till staten. I dag fungerar villan som 
svenskt konsulat och gästhem för svenska 
kulturstipendiater. Vi äter lunch på Villa San Michele och 
därefter blir det lite fri tid innan vi tar båten tillbaka till 
Sorrento ca kl 18.00. Kvällen på egen hand.   
Frukost och lunch ingår. 



Dag 4, fredag 4 oktober: 
Sorrento 
Frukost på hotellet och därefter avfärd till Pompeji, ett av världens mest spännande 
utgrävningsområden! Vesuvius vulkanen är en av de få ännu aktiva vulkanerna i Europa, och dess 
högsta punkt är 1.132 möh. De antika städerna Pompeji och Herkulanum blev begravda av aska 
och pimpsten under ett av Vesuvius våldsamma utbrott år 79 e.Kr. Det sista stora utbrottet ägde 
rum 1944. Staden Pompeji blev helt begravd och återupptäcktes på 1700-talet då man påbörjade 
utgrävningarna.  
Tack vare ”konserveringen” som vulkanutbrottet orsakade är Pompeji otroligt välbevarat och därför 
oerhört spännande att besöka. Man behöver inte mycket fantasi för att kunna föreställa sig 
vardagslivet i den lilla staden för nästan 2.000 år sedan. Bostadshus, torg, offentliga byggnader 
och tempel, badanläggningar där vattenledningar är intakta, teatern och rikemansvillorna med 
fantastiska väggmålningar, ger en klar insikt i vardagslivet för 2.000 år sedan i ett mycket 
välutvecklat samhälle. Det är en av antikens bäst bevarade och mest besökta arkeologiska 
utgrävningsområde.  
Åter till hotellet och resten av eftermiddagen på egen hand att slappa vid poolen eller strosa i 
Sorrentos vackra, smala gränder.  
På kvällen samlas vi för att äta en avskedsmiddag tillsammans denna sista magiska kväll i 
Sorrento! Frukost och middag ingår. 

  
 
Dag 5, lördag 5 oktober: 
Sorrento – Neapel – München - Sverige 
Frukost på hotellet varefter vi har förmiddagen fri att njuta vid poolen eller mysa på något härligt 
kafé i Sorrento. Efter lunch är det dags att bege oss till flygplatsen i Neapel för vår flygavgång  
kl 17.30. Vi flyger via München hem till Sverige. 
Frukost på hotellet och lättare förtäring på flyget ingår. 
 
 

Hotellet 
Hilton Sorrento Palace 4*superior 
Via S. Antonio 13, Sorrento, Italien 
www.hiltonhotels.com  

  
 

http://www.hiltonhotels.com/


 
 
 
Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 22.795 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 23.795 
 
 

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  

 
 
I priserna ingår: 

• Flyg i ekonomiklass med Austrian och Lufthansa Stockholm–Wien–Neapel och Neapel-
München-Stockholm. För andra avreseorter vänligen kontakta Relasian. 

• Flygskatter och bränsletillägg (kan ändras) 
• 4 nätter i delat dubbelrum på Hilton Sorrento inkl frukost 
• Alla i programmet nämnda transfers, utflykter, entréer och aktiviteter 
• 4 frukost, 2 luncher och 2 middagar inkl ett glas vin, vatten & kaffe 
• Kristina Kappelin som guide under dagen på Capri 
• Svensk reseledare under resan i Italien dag 1-4 
• Representant från M-magasin som följer med på resan 
• EU-moms 

  
 

Ingår ej: 

• Enkelrumstillägg Hilton Sorrento 4 nätter     SEK 3.995 
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 
 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (30/1-19). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programändringar.  
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts 
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan 
avresedatum. All betalning sker mot faktura.   
 
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% 
avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
 
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda 
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. 
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat 
försäkringsbolag. Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  

 
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com  
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