PROGRAM: ANTIKKENS ITALIA – POMPEII,
CAPRI OG SALERNO
7 frokoster, 3 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til Salerno
Middag
Formiddagsavgang fra Oslo Lufthavn med Lufthansa via Frankfurt til Napoli hvor vi lander
sent på ettermiddagen. Buss tar oss videre og en times tid senere er vi ved vårt hotell i
Salerno. Hotel Plaza er et pent, familiedrevet, mellomklasse hotell i sentrum av byen, og med
kort vei til den lange, fine strandpromenaden. Promenere kan du også gjøre i Salernos
hovedgate som er full av butikker som dekker de flestes behov for shopping.
Hele 60% av provinsen Salernos territorium er beskyttet av UNESCO. Byen var under
middelalderen kjent for sine medisinske studier hvor latinske, greske og arabiske medisinske
tradisjoner møttes og utviklet seg. I 1980 ble byen skadet av jordskjelv, men har bevart sine
gamle grender og smug hvor det om kvelden er folkeliv i barer og restauranter. Byens
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viktigste monument er domkirken fra den normanniske perioden og som er helliget til byens
skytshelgen San Matteo (Matteus). Om kvelden møtes vi til middag.

Dag 2

Pompeii, antikkens best bevarte by
Frokost
Etter frokost går turen til Pompeii, antikkens best bevarte by (ca. 30 min. kjøring). Vi har
formiddagen til disposisjon for å se restene etter denne byen som ble begravet da vulkanen
Vesuv hadde et utbrudd 79 e.Kr. Gjennom en innholdsrik dag skal vi se på hvordan byen var
styrt, hvordan folk bodde, levde og døde en oktoberdag i 79. e.Kr.
Vi vandrer langs torg og gater, ser bolighus, bad, teatre og amfiteater og forsøker å nå fram
til menneskene som engang befolket denne byen. Retur til Salerno på ettermiddagen,
kvelden har du til egen disposisjon. Prøv en av byens gode restauranter.

Dag 3

Templene i Paestum
Frokost, middag
I dag går turen sørover til Paestum (ca. 1 times kjøring) og vi bruker dagen til å utforske byen.
I denne greske kolonien, grunnlagt på slutten av 600-tallet, bygde man mellom år 550–450
tre store templer som alle er blant verdens best bevarte greske templer. Vi gjør oss kjent
med den greske kulturen og arkitekturen i Sør-Italia og ser også hvordan byen gradvis
forandret karakter gjennom sin lange historie, særlig etter romernes erobring på 200-tallet
f.Kr. Retur til Salerno tidlig ettermiddag. Vi spiser felles middag om kvelden.

Dag 4

Herculaneum som delte skjebne med Pompeii
Frokost
Pompeii var ikke den eneste byen som ble begravet av Vesuvs utbrudd. Noe lenger nord og
nærmere Napoli ligger Herculaneum (ca. 40 min. kjøring), der de romerske privathusene er
enda bedre bevart enn i Pompeii, blant annet med forkullede rester av tak og treverk. Og vi
får se at selv nabobyer kunne være ganske forskjellige fra hverandre også i antikken. Tidlig
ettermiddag returnerer vi til Salerno. Du vil kanskje nyte en kaffe og en limoncello på en kafe
og se på folkelivet.
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Dag 5

Med hydrofoil til vakre Capri
Frokost, lunsj
Etter frokost og utsjekking blir vi hentet og fraktet til havnen*. Med hydrofoil tar vi oss ut til
Capri, og tar den kjente kabelbanen opp til Capri by. Vi sjekker inn på Hotel Gatto Bianco, et
4 stjerners hotell midt i sentrum, bare en kort spasertur fra La Piazzetta, byens hovedtorg.
Etter lunsj går vi den vakre veien opp til keiser Tiberius’ villa (Villa Jovis) og ser hvordan
keiseren bygde opp sin residens med et utrolig rundskue på Napoligulfen. Det var herfra, på
toppen av Capri, keiser Tiberius i lange perioder styrte det største imperium som vår
verdensdel har sett. Om kvelden kan du utforske gatene i Capri by. Når dagsturistene har
forlatt øya, og de rike og berømte stiger i land fra yachtene sine, er serveringsstedene på La
Piazzetta et populært sted å se og bli sett sted.
* Hydrofoil fra Salerno eller Napoli. Per 17.nov22 er ikke sommerrutene klare for 2023.

Dag 6

Capri a la carte
Frokost, middag
Dagen er din til å fylle med egne opplevelser. Nyt den dramatiske naturen, ta en liten utflukt
og kanskje en titt i øyas fasjonable butikker. Noe avkjølende å drikke på en liten fortauskafe
eller ta kabelbanen ned til havnen for en dukkert. Spør gjerne Knut om tips. Felles middag på
en lokal restaurant om kvelden.

Dag 7

Fra Capri til Napoli
Frokost, lunsj, middag
Turen går tilbake til fastlandet når vi tar hydrofoilen inn til Napoli. Her venter buss og guide
som tar oss på en sightseeing i byen før vi sjekker inn på Chiaja Hotel de Charme, et lite
mellomklassehotell hvor en adelsfamilie i sin tid hadde sin leilighet. Hotellet ligger på en
gågate, så bagasjen må medbringes et lite stykke til fots. Vi spiser en enkel lunsj, kanskje
pizza, så kan du bruke ettermiddagen til å rusle rundt og utforske Napolis gater. Vi møtes til
middag om kvelden.

Dag 8

Arrivederci Italia

Programmet sist oppdatert 01. desember 2022, 13:00
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/salerno-capri-napoli-antikkens-perler/

Frokost, lunsj
Etter frokost og utsjekking, setter vi bagasjen til oppbevaring og begir oss til fots til det
Nasjonale Arkeologiske museet. Med sine veggmalerier, statuer og gjenstander fra
utgravningene i Pompeii og Herculaneum er dette et av verdens viktigste museer for antikk
kunst. Etter besøket i museet spiser vi lunsj før ferden går til flyplassen og vi må si farvel til
Italia for denne gang.
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