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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Geniet van de zonnige Amalfikust
Een 8-daagse rondreis langs de mooiste
kust van Italië
De Amalfikust ligt net boven de wreef van de laars die Italië vormt, ten
zuiden van Napels. Diepblauwe zee, kleurrijke dorpjes en weelderig
groene natuur zorgen hier voor een waar vakantiegevoel. De geuren
van pizza en koffie waaien door de smalle straten. U hoort het rappe
Italiaans van de locals of het breken van de golven. De warme zeebries
waait door uw haren. Al uw zintuigen worden in Bella Italia verwend.
Het is niet voor niets dat dit een van onze populairste reizen is.
Onder begeleiding van een lokale gids maakt u uitstapjes naar de
mooiste plekken in de omgeving. Slinger over een prachtige kustweg
langs de Amalfikust, bezoek de onder lava bedolven stad Pompeï en
bewonder de Vesuvius-vulkaan. U brengt tevens een bezoek aan het
historische centrum van Napels en het jetset eiland Capri.

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.595,- p.p.

Vertrekdata
13 april 2023

€1595

8 juni 2023

€1595

Gegarandeerde reis

14 september
2023

€1595

U logeert tijdens deze reis in het 4-sterrenhotel Sant’Agata in het hart
van het schiereiland Sorrento. Gebruik van het zwembad en heerlijke
Italiaanse diners zitten bij de prijs inbegrepen. U vliegt vanuit
Charleroi en wij vervoeren u met onze luxe touringcar van en naar de

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: zuidenjacobsreizen.com
Versie: 9 January 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel

Pagina 1

Hulp of advies nodig?
085 067 00 15

luchthaven. Kom alvast in de sfeer en bekijk onderstaande video.

Met vertrouwen op reis!

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Charleroi en v.v.
Vlucht van Charleroi naar Napels en
v.v. (incl. luchthavenbelastingen)

Dag 1 - van Limburg naar Napels
Onze comfortabele touringcar haalt u op bij een van de
opstapplaatsen in Limburg. We brengen u naar de luchthaven van
Charleroi. Daar stapt u in het vliegtuig naar Napels. Nog geen drie uur
later zet u voet op Italiaanse bodem. Verzamel al uw bagage en stap
in de touringcar naar het prachtige 4-sterrenhotel vijftig kilometer
verderop. Dit 4-sterrenhotel Sant`Agata is uw thuis voor de duur van
deze reis. Pakt u dus rustig uw koffers uit en gebruik uw vrije tijd om
de omgeving van het hotel te verkennen. ‘s Avonds bereidt de kok
heerlijke Italiaanse gerechten voor u.

Dag 2 - reis terug in de tijd in Pompeï
Nadat u ontspannen ontbeten heeft, stapt u in de bus naar één van
de meest iconische plekken in Italië. U bezoekt Pompeï, de stad uit
het jaar 300 v.Chr. waar ooit zo’n 20.000 mensen woonden. Door een
uitbarsting van de vulkaan Vesuvius, die u vandaag ook te zien krijgt,
werd de stad in 79 n.Chr. bedolven onder een dikke laag lava. Al in de
18e eeuw werden hier de eerste opgravingen gedaan en sindsdien is
gebleken dat de oude stad verbazingwekkend goed bewaard
gebleven is. U stapt terug in de tijd tijdens een bezoek (entree op
onze kosten). De bus brengt u na uw bezoek tot op 1.000 meter
hoogte in Vesuvius-gebergte. Hier kijkt u, na dertig minuten lopen,
over de kraterrand van de vulkaan die het lot van de stad en haar
inwoners compleet veranderde. U kunt al uw indrukken van de dag
verwerken terwijl u door de kok, in het hotel, Italiaans culinair
verwend wordt.

Dag 3 - verken de Amalfikust
Vandaag ontdekt u de bezienswaardigheden aan de Amalfikust. Met
de bus rijdt u over de prachtige kustweg, die bekend staat als één van
de mooiste ter wereld. U geniet vanuit uw comfortabele stoel van
helderblauw water, rotskliffen en pittoreske dorpjes met witte huisjes.
Na elke bocht die de bus maakt, wordt u getrakteerd op een nieuw
uitzicht. Natuurlijk is er ook genoeg tijd voor fotostops en korte
wandelingen naar de hoogtepunten. De gids weet de mooiste
plekken te vinden. Zo bezoekt u de dom van Amalfi, met haar
uitbundige interieur en exterieur. Ook bezoekt u het iconische dorp
Ravello, dat tegen een rots lijkt te plakken. Bij goed weer kunt u voor
ca. € 20,00 per persoon een boottocht langs de Amalfikust boeken.
Aan het eind van de dag dineert u in de sereen witte eetzaal van het
hotel.

Een kleine tas als handbagage en 20
kg ruimbagage
Audiosysteem (oortjes)
Verblijf in 4-sterrenhotel Sant 'Agata
op basis van halfpension
Een dagexcursie langs de Amalfikust
onder leiding van een lokale gids
Een dagexcursie naar Pompeï en
Vesuvius onder leiding van een lokale
gids incl. entrees
Een dagexcursie naar Capri onder
leiding van een lokale gids, incl.
overtocht per boot en rondrit over
het eiland
Een dagexcursie naar Napels onder
leiding van een lokale gids
Toeristenbelasting
Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Eventuele (reis)verzekeringen
Eventuele fooien
Optionele boottochten
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier
Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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Met vertrouwen op reis!

Dag 4 - geniet van een vrije dag
Vandaag mag u helemaal zelf bepalen wat u gaat doen. Blijft u extra
lang in bed liggen en geniet u van een laat ontbijt? Duikt u in het
zwembad en leest u dan in de zon een boekje? Of gaat u vroeg uit de
veren en de omgeving verder ontdekken? U kunt een bezoekje
brengen aan de stad Sorrento. Bezoek fotogenieke historische
panden zoals het Piazzo Tasso, de Basilica di Sant’Antonino en de
Chiostro di San Francesco. Geniet op een terras van een kopje
cappuccino met een brioche of maak een wandeling door de haven of
het park. ‘s Avonds kunt u in het hotelrestaurant dineren.

Dag 5 - bezoek het eiland Capri
Na het ontbijt staat er weer een uitstapje met de gids op de planning.
U bezoekt het jetset eiland Capri. U treedt er in de voetsporen van de
Romeinse keizer Augustus, die er al in 29 v.Chr. vakantie kwam vieren.
Vaar over de diepblauwe zee naar het kleurrijke eiland voor het
ultieme Italiaanse vakantiegevoel. Bootjes dobberen in de
schilderachtige havens van de vissersdorpjes, kleurrijke huizen
grenzen aan zee en in het binnenland liggen groene heuvels. U
verkent het eiland vanuit een minibus. Bij Villa San Michele stapt u uit
voor een wandeling met prachtig uitzicht. U kunt er ook voor kiezen
om een boottocht om het eiland te maken en de beroemde
boogrotsen Blue Grotto en Faraglioni te bezoeken (ca. € 22,00 per
persoon). In de late namiddag verlaat u het eiland weer en wordt het
diner in het hotel geserveerd.

Dag 6 - wandel door Napels
De bus rijdt u vandaag naar Napels, waar u het historische centrum
gaat ontdekken. Hier vindt u zoveel historische panden, oude kerken
en barokke stadspaleizen dat u niet uitgekeken raakt. Het is niet voor
niets dat dit Centro Storico op de UNESCO Werelderfgoedlijst
staat.Wandel door smalle steegjes waar de was boven uw hoofd
hangt te drogen. Snuif de geuren op van pizzeria’s, koffiebarretjes en
delicatessenzaken. Dompelt u zich onder in de op-en-top Italiaanse
sfeer terwijl u luistert naar het snelle praten van de locals. Aan het
eind van de middag brengt de buschauffeur u terug naar het hotel.

Overige info
Maximaal aantal deelnemers: 25
personen
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Dag 7 - trek uw eigen plan
Voordat u morgen weer naar Limburg reist, kunt u vandaag genieten
van een vrije dag. Neem nog een duik in het zwembad, maak een
wandeling met uitzicht op de heuvels of verken nieuwe plekken in de
omgeving. Uw reisleider kan u alles vertellen over de
bezienswaardigheden in de omgeving. Reis bijvoorbeeld richting
Sorrento om op een terrasje van het goede Italiaanse leven te
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Met vertrouwen op reis!

genieten. ‘s Avonds laat u zich nog een laatste keer door de kok
verwennen met een authentieke Italiaanse maaltijd.

Dag 8 - vlucht van Napels naar Charleroi
Na het ontbijt is het tijd om uw koffer in de bus te laten. U reist over
het prachtige schiereiland naar de luchthaven. Het vliegtuig uit
Napels brengt u rechtstreeks naar Charleroi, waar onze chauffeur u op
staat te wachten. Onderweg naar Limburg kunt u vanuit de
comfortabele busstoel nog even nagenieten van uw vakantie.

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie
4-sterrenhotel Sant`Agata
Dit charmante en typisch Italiaanse 4-sterrenhotel Sant’ Agata is
gelegen in het hart van het schiereiland Sorrento, bij het plaatsje
Agata sui due Golfi. Dit goed gewaardeerde hotel beschikt over een
grote tuin met buitenzwembad, zonneterras en ligbedjes. De kamers
zijn comfortabel met een klassieke uitstraling en voorzien van airco. In
het hotel is gratis WiFi aanwezig.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 230,Hotel website: http://www.hotelsantagata.com/
Hotel adres: Via dei Campi, 8A, Massa Lubrense, Napels, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

