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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Genieten aan de Italiaanse Amalfikust
Dé 8-daagse hit uit ons aanbod: Logeren in
top 4* hotel tegenover Capri!

Deze reis naar wellicht het mooiste gebied in Bella Italië, is al enkele
jaren een echte topper in ons aanbod. Onder het motto “Eerst Napels
zien en dan sterven” brengen wij u naar deze prachtige kuststreek. U
logeert in 4* hotel Delfino (waardering 8.4 op Zoover!) schitterend
gelegen aan de Golf van Napels. Bovendien maakt u
interessante excursies: een hele dag langs de Amalfikust, een
dagtocht naar Pompeii & Vesuvius, bezoek aan Napels met gids en
een hele dagexcursie naar het veelbezongen Capri. U vertrekt uit
Limburg per touringcar om vanuit Amsterdam met Transavia naar
Napels te vliegen. De reis staat onder eigen Het Zuiden & Jacobs
reisbegeleiding en u logeert op basis van halfpension. Qua klimaat zit
u ook niet verkeerd want door de zuidelijke ligging geniet u hier
vrijwel het hele jaar van mooi weer. Zó ontspannen kan uw vakantie
zijn!

 

Dag 1

8 dagen vanaf
€ 1.098,- p.p.

Inclusief
Bustransfer Limburg - Amsterdam
v.v.

Vlucht Amsterdam - Napels v.v. met
Transavia

10 kg handbagage per persoon en 15
kg ruimbagage p.p.

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar (geen toilet aan boord)

7 nachten op basis van halfpension in
4* hotel Delfino
(www.hoteldelfino.com) aan de Golf
van Napels

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl
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Limburg – Amsterdam – Napels

Vanuit uw Limburgse opstapplaats reist u samen met uw
reisbegeleiding per luxe touringcar naar de luchthaven van
Amsterdam voor uw vlucht om 13.40 uur (onder voorbehoud) – naar
Napels. Daar aangekomen (ca. 16.00 uur) wacht uw plaatselijke
Duitstalige gids op u en volgt de transfer (ca. 50 km) naar uw 4* hotel
Delfino. Diner.

Dag 2

Amalfikust

Na het ontbijt een dagexcursie langs de Amalfikust. Deze
schitterende kustweg wordt aangeprezen als de mooiste ter wereld!
Geniet van het prachrige contrast van de witte huisjes en de
diepblauwe zee. U begint in Positano. In Amalfi is de dom de
trekpleister en Ravello, een dorp dat tegen de rotsen aan lijkt te
hangen, is met zijn pittoreske centrum een van de parels aan de
Amalfikust. Diner.

 

Dag 3

Pompeii & Vesuvius 

U gaat terug in de tijd want vandaag is o.a. POMPEII het doel. De ooit
zo bloeiende provinciehoofdstad met circa 20.000 inwoners werd
waarschijnlijk al 300 jaar v. Christus gesticht. Door een enorme
vulkaanuitbarsting (Vesuvius) in het jaar 79 n. Christus werd de gehele
stad bedolven onder een dikke lavastroom. In de 18e eeuw werd reeds
begonnen met opgravingen en nu blijkt dat de eeuwenoude stad
vrijwel in zijn geheel bewaard is gebleven en weer compleet
toegankelijk is. Na de bezichtiging brengt de bus u tot op 1000 m
hoogte in het Vesuvius-gebergte. (totale entree voor vandaag is ca. €
23,- p.p). Diner.

 

 

Dag 4

Vrije dag

Vandaag bepaalt u zelf of u lekker uitrust bij het zwembad of u schrijft
in voor een optionele dagexcursie (alleen bij voldoende deelnemers)
naar het eiland Ischia, met zijn vulkanische oorsprong. Ook kunt u

Alle genoemde excursies conform
programma

Ter plaatse Duitssprekende gidsen

Eigen Spauwen Travel
reisbegeleiding gedurende de
gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Genoemde entrees

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent). De prijs is afhankelijk
van het aantal deelnemers

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier

Fooien

Toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n. (ter
plaatse te betalen)

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Vluchttijden met vertrek op 23-10-19
zijn anders dan vertrek op 03-04-19
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kiezen voor de shuttlebus die u naar hartje Sorrento brengt. Diner.

Dag 5

Capri 

Dagexcursie naar het veel bezongen eiland CAPRI. U vaart over de
diepblauwe zee naar het eiland met bonte huisjes, talrijke
vissersbootjes in schilderachtige haventjes en een zeer kleurrijke
vegetatie. Met minibussen maakt u een rondrit over het eiland en
wandelt u o.a. bij de Villa San Michele. Diner.

 

Dag 6

Napels 

In het dichtbebouwde centrum van Napels vindt u talrijke musea,
paleizen, kerken, catacomben en kloosters. U maakt vandaag nader
kennis met deze stad en krijgt hier ook voldoende vrije tijd. Diner.

 

Dag 7

Vrije dag of Paestum

Vandaag is de keus aan u: of u blijft heerlijk relaxen of u kiest voor
een optionele excursie naar Paestum (alleen bij voldoende
deelnemers). Paestum is een klein oord aan de Golf van Salerno. Hier
vindt u de drie best bewaarde Griekse tempels. Deze archeologische
attractie (550-450 v. Chr.) geldt als hét bewijs dat Paestum destijds
een van de belangrijkste handelscentra was (entree ca. € 10,-).  Diner.

 

 

Dag 8

Napels – Amsterdam – Limburg

Na een vroeg ontbijt transfer naar de luchthaven voor de vlucht van
10.20 uur (onder voorbehoud). Bij aankomst in Amsterdam ca. 13.05
uur terugreis naar Limburg.

 

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.
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Hotelinformatie

Delfino ****

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 170,-

Hotel website: https://www.hoteldelfino.com/
Hotel adres: Via Nastro d Oro, 2, 80061 Massa Lubrense, NA, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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