Ehdotus Oulun rak.mest. ja ins. AMK ry
SORRENTO JA ROOMA
Lähde kanssamme tutustumaan Italian helmiin! Lentomme laskeuduttua Roomaan siirrymme
Napolin
lahdelle,
kultaisten
sitruunapuiden
ja
uskomattomien
pikkukaupunkien
alueelle. Caprin saari sekä maailman kauneimmaksi kutsuttu Amalfi-rannikko ovat todella
näkemisen arvoiset. Lisäksi vierailemme kuuluisassa, tulivuoren purkauksen alle jääneessä
Pompejin kaupungissa sekä Napolissa. Lopulta tie vie meidät takaisin ikuiseen Roomaan, jossa
koemme kaupunkikävelyn. Finnairin lennot Oulusta ja perillä palvelee kokenut Italia-opas!
Päivä 1 – tiistai 18.10.2022 Oulu-Sorrento
Lennämme Oulusta 05.50-06.50 Helsinkiin ja edelleen Helsingistä klo 07.50. Rooman Fiumicino-kentälle
saavumme 10.15. Vastassa on kuljetus hyvin kokenut suomenkielinen Italia-opas Maarit. Ajamme kohti
Sorrentoa ja pysähdymme lounaalle Castelli Romanin alueelle. Lounaan jälkeen matka jatkuu kohti Napolia.
Voimme nähdä Vesuviuksen tulivuoren horisontissa sekä Napolin lahden, ennen saapumista Sorrenton
niemimaalle. Majoitumme viideksi yöksi hotelliin Gardenia (www.hotelgardenia.com). Ilta on vapaa ja
oppaamme vie halukkaat pienelle iltakävelylle lähiympäristöön. Sorrenton vanhaan keskustaan on n. 1km.

Kuva: Hotel Gardenia

Päivä 2 – keskiviikko 19.10. Amalfin kierros – maailman kaunein rannikko?
Meillä on neljä täyttä päivää aikaa luoda itsellemme mielikuva tästä ihastuttavasta alueesta!
Aloitamme yhteisellä retkellä eteläiselle Sorrenton niemimaalle, Amalfi-rannikolle. Keskiajalla tämä alue oli
oma itsenäinen tasavalta. Amalfi-rannikkoa ei turhaan sanota yhdeksi maailman kauneimmista paikoista. Oli
muuten juuri näillä seuduilla kun Odysseus antautui seireenien laululle... Illaksi palaamme hotelliimme ja
yhteinen illallinen ruokajuomineen on hotellin ravintolassa.

Päivä 3 – torstai 20.10. Tulivuoren purkauksen alle jäänyt Pompeji ja Napoli
Tänään käymme katsomassa yhtä maailman kuuluisinta arkeologista aluetta; Tulivuorenpurkauksen alle
jäänyttä Pompejin kaupunkia. Vesuvius purkaantui 79 eKr ja vasta 1700 luvulla aloitettiin kaupungin
kaivaukset. Kaupunki ja sen asukkaat kirjaimellisesti hautautuivat tuhkaan ja laavaan. Nykytekniikalla

arkeologit ovat työllään saaneet luotua hyvän kuvan silloisesta kaupungista. Iltapäivällä vierailemme Napolin
kaupungissa pienen kävelykierroksen muodossa, ennen paluuta Sorrentoon. Illallinen on hotellin ravintolassa.
Päivä 4 – perjantai 21.10. Vapaa päivä
Tämä päivä on vapaa. Opas Maarit antaa vinkkejä ja voimme hänen johdollaan vaikkapa käydä
tutustumassa Sorrenton vanhaan kapunkiin, aistimassa ja myös maistelemassa paikallisia erikoisuuksia.
Päivä 5 – lauantai 22.10. Caprin saari – lisämaksusta 95 € (min. 20 lähtijää)
Retki lisämaksusta: Caprin saari lumoaa kauneudellaan ja sen kallioiset rannat sekä ympäröivä Välimeri
tekevät jokaiseen lähtemättömän vaikutuksen. Saarelle lähdemme hotellimme tuntumasta vesibussilla ja
oppaamme välityksellä saamme monipuolisen kuvan Caprin pitkästä ja monivaiheisesta historiasta.
Iltapäivällä paluu Sorrentoon ja yhteinen illallinen ruokajuomineen on paikallisravintolassa.
Päivä 6 – sunnuntai 23.10. Ikuinen Rooma ja päätösillallinen Trasteveren korttelissa
Tänään lähdemme takaisin kohti Roomaa. Perillä jäämme
teemme vapaamuotoisen kävelykierroksen oppaamme johdolla
ja
näemme
muutaman
Rooman
tunnetuimmista
nähtävyyksistä. Tämän jälkeen on vapaata aikaa ja myöhemmin
nautimme illallisesta ruokajuomineen paikallisessa Trattoriassa.
Illallisen jälkeen on kuljetus Holiday Inn -hotelliin, kaupungin
ulkopuolella. (www.holidayinn.com/rome-parcoi.com).
Päivä 7 – maanantai 24.10.2022 Paluumatka
Aamiaisen jälkeen siirrymme Rooman lentokentälle. Finnairin lento Roomasta lähtee klo 11.15 ja saapuu
Helsinkiin 15.40. Jatkolento Helsingistä 16.35-17.40 Ouluun.
Matkan hinta/hlö:

1495 € (hintaperuste min. 25 maksavaa henkilöä)

Hintaan sisältyy
• Kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
• Suomalainen ammattiopas Maarit
• Finnairin lennot Oulusta ohjelman mukaan
• Majoitus 6 yötä 3-4 tähden hotelleissa, jaetuissa 2 hengen huoneissa sis. kaupunkiverot
• 6 aamiaista. Lisäksi 1 lounas ja 4 illallista, joista kaikki sis. viini ja vesi
• Pääsymaksut ja retket: Kaupunkikierrokset Roomassa ja Napolissa, Amalfin kierros, Pompeji
Lisämaksusta:
• Caprin retki 95 € (min. 20 lähtijää)
• Yhden hengen huone 225 €
Hintaan EI sisälly:
• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva
Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään. Rokotukset: kts.
www.rokote.fi Matkaehdot: erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot.
Tämän matkan erityisehtoihin perustuvat peruutusmaksut – voimassa myös sairastuessa:
1. Peruutus tapahtuu 61 päivää, tai sitä aikaisemmin ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €
2. Peruutus tapahtuu 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan 50% matkan hinnasta.
3. Peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan kaikki faktiset kulut.
Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva!
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