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Amalfikysten er vanvittig charmerende, smuk, storslået, ja nærmest »guddommelig« påstår
italienerne selv. 
En rejse langs kyststrækningen her er virkelig noget, alle bør unde sig selv mindst én gang i
livet. På sydsiden af halvøen ligger Amalfikysten med pastelfarvede huse og maleriske byer,
som nærmest klamrer sig fast til de stejle klippevægge. Nord for Sorrento troner vulkanen
Vesuv, og ved dens fod hviler byen Pompeji, som får antikkens civilisation til at føles
nærværende.  
Kunstnere og livsnydere
Området er begunstiget med en enorm skønhed, hvilket gennem tiden naturligt har tiltrukket
mange kreative og kunstneriske sjæle, så både inden for mad, kultur, kunst og mode er
Amalfikysten helt med. Flere nordiske malere har fundet inspiration i stedets underskønne
natur og antikke bygninger, og gode gamle H.C. Andersens valfartede da også hertil på flere af
sine rejser.
På denne læserrejse, hvor Panter Rejser er teknisk arrangør, tilbringer vi størstedelen af ugen
på den dejlige Sorrento-halvø, som ligger strategisk godt for alt, hvad vi synes man absolut skal
se. Vi har booket værelser på det firestjernede Hotel Admiral, der ligger fantastisk med udsigt
over havet i Sorrentos Marina Grande.
Dag 1: (flyrejse og ankomst til charmerende Marina Grande)
Med Lufthansa flyver vi omkring middagstid fra Billund via Frankfurt til Napoli, hvorfra vi tager
med bus til Sorrento, som oser af syditaliensk stemning. 
Indkvartering på vores hotel (Admiralen), der ligger skønt i den stemningsfulde Marina Grande
-  og sen middag på hotellet.
Dag 2: (Pasta er nærmest en italiensk religion - byvandring i Sorrento)
 Vi bruger formiddagen i den lille by Gragnano, som er berømt for sine pastafabrikker. For 100
år siden lå der ca. 200 pastafabrikker i byen - det er ikke tilfældet længere.  Vi oplever det
gamle Gragnano og byens gamle traditioner med pastafremstilling, der gøres på en meget
eksklusiv måde. 
Under et besøg på Ducato d’Amalfi pastafabrik – et helt nymoderne anlæg lærer vi mere om
selve fremstillingen på en virtuel realitytour. Efter rundvisningen skal vi nyde tre forskellige
pastaretter inkl. vin – superlækkert! 
Retur til Sorrento hvor vi skal på en orienterende byrundtur efterfulgt af et besøg hos en lokal
likørproducent for at prøvesmage en af områdets specialiteter, den berømte og vidunderlige
Limoncello. Middag på hotellet. 
Dag 3: (Den guddommelige kyst)
skal vi udforske den sydlige del af halvøen, og I kan godt have kameraerne klar. 
Via en meget snoet vej kører vi gennem den pittoreske by Positano, hvor smukke
pastelfarvede huse med tilhørende små haver og terrasser er placeret utroligt dekorativt op
ad de stejle klipper. Det ligner i den grad en lille modelby, hvor der er kælet for detaljerne. 
Vi kommer til Amalfi, som har givet navn til hele den spektakulære kyststrækning og tidligere
var en søfarts republik. En af byens store seværdigheder er den store domkirke på byens torv. 
Næste by er Ravello, som også er virkelig fin. Vi besøger her Villa Rudolfo - en sand oase, som
byder på fantastiske panoramaer. Denne park er et yndet sted for brudepar at blive foreviget,
og det var også her, at Wagner fandt sin inspiration til operaen Parsifal. 
Efter en indholdsrig dag kører vi tilbage til hotellet.
Dag 4:(Pompeji og vin på vulkanen)
delvist helliget udgravningerne i Pompeji. Her får vi et godt indblik i timerne, før byen blev
dækket af den flydende lava i år 79., da vulkanen Vesuv gik i udbrud. Pimpsten og aske
dækkede byen i et 6 meter tykt lag - og det var først i 1500-tallet, at man opdagede byen og i
1748, at man begyndte seriøse udgravninger. 
Det er et utroligt spændende besøg - og vildt, at man så mange år efter fandt en by, som var
»frosset« i tiden.  Man fandt velbevarede bygninger med bemalinger og skulpturer, templer,
teatre, bad og meget andet., som giver os et godt indblik i folkets liv og lyster for 2000 år siden. 

Program:



Fly med Lufthansa Billund-Frankurt-Napoli t/r
Bagage og lufthavnsafgifter
Dansk erfaren rejseleder på hele turen
Transfer lufthavn-hotel t/r
Udflugtsbus
Syv overnatninger på Hotel Admiral i Sorrento
Syv gange morgenmad
Syv gange middag
Nævnte udflugter (undtagen Capri, som er tilkøb)
Fire gange let frokost

 Om eftermiddagen kører vi mod Vesuv for at besøge en vingård, hvis druer dyrkes og høstes
på vulkanens bjergsider. Den vulkanske jord har været værdsat i mange år, og på gården
Lacryma Christi del Vesuvia skal vi smage på deres skønne vine. Efter rundvisning, let frokost
og vinsmagning returnerer vi til hotellet.
Dag 5: (Det var på Capri.......)
: tilbyder vi en tilkøbsudflugt til den verdenskendte ø Capri. Denne livsnyder-ø har gennem
tiden fristet romerske kejsere og andre velhavere, været klostersæde og taget imod
landsforviste. 
Trods sin lille størrelse på knap 10 kvadratkilometer er Capri nok den mest kendte af de
italienske småøer, og mange berømtheder har stadig en form for residens på øen. Naturen
veksler mellem blomstrende enge og dramatiske klipper. Vi besøger Villa San Michele i
Anacapri, som er bygget af den svenske forfatter og læge Axel Munthe, som bosatte sig her.
Huset fungerer nu som et museum, og haven er som udsigten helt magisk.
Herefter tager vi minibussen ned til Capri, hvor vi skal på en byvandring, inden vi snupper
hydrofoilbåden retur til Sorrento. 
Udflugten koster 700 kroner.
Vil du ikke med på denne tur, har du dagen til fri disposition i herlige omgivelser. Man kan altid
få tiden til at gå i Sorrento. Det centrale torv i byen er Piazza Tasso, og herfra går de smukke
stræder med indbydende specialforretninger. Gå evt.  en tur ned i den nye marina, hvor du
kan sole dig og spise en dejlig frokost. 
Dag 6: (Napoli - kaos, kultur og pizza)
Står den først på et bekendtskab med Syditaliens hovedstad, Napoli. Her finder vi hurtigt det
sydlandske temperament krydret med et kaotisk gadeliv samt varme og imødekommende
indbyggere. Vi kaster os ud i den energiske og farverige by. 
Det historiske centrum er optaget på Unescos verdensarvliste, og vi kommer da også forbi
flere fantastiske barokkirker og middelalderslotte. Vi afslutter byrundturen med en frokost på
et lokalt pizzeria, hvor vi skal smage på en af de ægte traditionelle pizzaer, som byen er så
kendt for. 
Der vil også være tid på egen hånd, inden vi vender retur til Sorrento. 
Dag 7: (uhm, citroner og mozarella)
Dagens udflugt går til landsbyen Schiazzano, som er placeret på toppen af en klippe. Her skal
vi på rundvisning på den økologiske gård Turuziello citronplantage, og smage gårdens
egenproduceret citrusmarmelader på hjemmebagt brød, serveret med frisk limonade og
limoncello. Vi skal også smage på forskellige olivenolier, som kan have smag af både, chili,
rosmarin eller basilikum og se deres fremstilling af Mozerella. Vi skal selvfølgelig også smage
på de lækre oste akkompagneret af et køligt glas vin.
Dag 8 har vi god tid til at hygge os og få set lidt af det, vi mangler. 
Vi skal med flyet fra Napoli sidst på eftermiddagen og lander i Billund klokken 23.20.

Abonnentpris i dobbeltværelse kr. 10.795,-   (Ikke-abonnenter er velkomne for kr. 10.995,-)
Eneværelsestillæg på kr. 1500,-

Tilmelding til Læserklubben på mail@laeserklubben.dk eller på tlf. 96263757


