PROGRAM: VANDRING PÅ AMALFIKUSTEN
7 frukostar, 5 luncher och 6 middagar inkluderad

Dag 1

Maiori
Middag
Efter att vi landat på flygplatsen åker vi buss till Maiori och vårt fina hotell. Kanske ett dopp
innan middagen?

Dag 2

Vandring till Tramonti
Frukost, lunch, middag
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Första vandringen börjar i Maiori och går inåt dalen till Tramonti, en pittoresk samling
småbyar omgivna av citron- och vinodlingar. Här äter vi en genuin lunch på en lantgård och
smakar på traktens vin. Vi tar sedan bussen tillbaka till hotellet igen för lite avkoppling och
bad.

Dag 3

Vandring till Ravello
Frukost, lunch, middag
Dagens vandring börjar i Atrani strax innan huvudorten Amalfi. Vi vandrar upp till Ravello,
som ligger på 360 möh med strålande utsikt över Amalfikusten och är känd för sina vackra
trädgårdar. Ravello har lockat många kända författare och konstnärer, liksom vår egna
Greta Garbo. Det är lätt att förstå varför!

Dag 4

Vandring till Amalfi
Frukost, lunch, middag
Idag går vi i järnsmedernas dal, Valle delle Ferriere. Nu är området ett naturreservat med
leder som bjuder på fina vyer. Vårt mål är Amalfi där vi får tid att strosa runt och njuta av
folkvimlet och den välbevarade stadskärnan. Den kakelprydda Domkyrkan är väl värd ett
besök.

Dag 5

Vilodag
Frukost
Med vårt fina strandläge kanske man drar sig för att åka någonstans. Om upptäckarlusten
blir för svår kan man åka till de välbevarade lämningarna i Pompeji eller Herculaneum. Tänk
att strosa runt på samma gator som de gamla romarna! Även Neapel är ett intressant
kulturresmål. Alla tre finns med på UNESCOs världsarvslista. Man kan också ta bussen till
Positano eller någon annan av de trevliga byarna längs kusten.

Dag 6

Vandring på Capri
Frukost, lunch, middag
En av resans höjdpunkter blir vårt besök på Capri. Vi tar båten ut till denna omsjungna ö och
upptäcker dess alla vrår till fots, bland vackra trädgårdar, klassiska strandpromenader, villor
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och dramatiska havsklippor. Den bästa vandringen går runt östra Capri medan den som vill
besöka Anacapri och Villa San Michele kan göra detta på egen hand istället för att gå med på
turen.

Dag 7

Vandring Gudarnas stig
Frukost, lunch, middag
Vi har sparat det bästa till sist. Vi börjar denna kända led i Bomerano och går sedan en
spektakulär vandring utmed bergssidan med fina vyer över Positano och Capri ute till havs.
På vägen avnjuter vi vår lunch. Vi avslutar med en välförtjänt espresso och kanske ett bad i
Positano innan vi återvänder nöjda till Maiori.

Dag 8

Farväl till vandringsresan på Amalfikusten
Frukost
Upprymda av det klassiska Italien återvänder vi hemåt. Arrivederci!
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