
Res med Mimosa kulturresa till; 
Capri- Sorrento- Amalfi- Neapel- Pompeji- Paestum 

- VÄRLDENS VACKRASTE OMRÅDE - 
19-25 oktober 2021 

 

 
Tisdag 19 oktober - Resdag 
Avresa från Arlanda till Rom. Direktflyg med SAS. Transfer till Sorrento med buss. Incheckning på Hotell 
Bristol i Sorrento. Middag på hotellet. Hotellet ligger högt (se bild) med utsikt över Vesuvius och 
Neapelbukten. Nedanför ligger den vackra staden Sorrento, cirka 15 minuters promenad till centrum och 
Tassotorget.  
 
Onsdag 20 oktober - Paestum samt besök på Flavias buffelfarm och mozzarellafabrik 

 
Frukost på hotellet. Avresa till 
Paestum.  
Paestums tempelområde är ett 
världsarv vid Salernobukten. 
Poseidonia/ Paestum grundades 
av grekerna ca 600 f.Kr. Från 
denna tid härstammar de tre 
berömda doriska templen. Efter 
att romarna hade besegrat 
Pyrrhos blev Paestum en romersk 
koloni. Inbäddat i trädgårdar var 
Paestum känd för sin sundhet till 
omgivningen försumpades och 

malarian och vattenbufflarna gjorde sitt intåg. Vår guide under hela veckan Flavia Bergman Morese, känd 
från TV-programmet ”Landgång”, guidar oss i templen och på museet. Vi besöker familjen Bergman 
Moreses caseificio (mejeri) och får se hur man tillverkar den berömda buffelmozzarellan. Vi besöker även 
gården med de 600 vattenbufflarna. Lunch hemma hos Flavia med bl.a. mozzarellan. Middag på hotellet 
 
Torsdag 21 oktober - Capri 

Frukost på hotellet. Tidig transfer med små bussar till Sorrentos 
hamn. Till Capri med snabbgående båt 
Vi besöker Anacapri och Villa San Michele (Axel Munthe) där vi tas 
om hand av Kristina Kappelin med en personlig visning av Munthes 

hem. Trerätters lunch på ön. Vi 
besöker Capris stad med 
Piazzettan, Augustus trädgårdar 
mm. Åter till Sorrentos hamn med 
båt. En fullspäckad dag med 
Kristina Kappelin och vår lokala 
guide Flavia. Transfer till hotellet. 
Middag på hotellet. 



 
 

Fredag 22 oktober - Amalfikusten  
Frukost på hotellet. Bussresa med Flavia längs Amalfikusten.  
Fotostopp vid Positano för att njuta av den fantastiska utsikten. 
Guidad tur i Amalfikatedralen, (Andreaskatedralen), och de 
typiska trånga gränderna. Vidare till Scala där vi också intar vår 
lunch. Där tittar vi även på minnesmärket efter de 21 omkomna 
svenska fältflygarna (den sk Salerno olyckan). På eftermiddagen 
besöker vi Villa Cimbrone i Ravello och den fantastiska Terrazza 
dell'Infinito. Villa Cimbrone hyrdes av Greta Garbo och 
hennes ”hemliga” älskare Leopold Stokowski. Tittta gärna på: 
https://www.youtube.com/watch?v=IajU80CyC_Y  
Åter till Sorrento med middag på hotellet. 
 

 
Lördag 23 oktober– Pompeji och Neapel med Arkeologiska museet 

Frukost på hotellet. Avresa mot 
Pompeji med buss och vår guide. 
Pompeji ligger ca 27 km från 
Neapel och är en av de största 
arkeologiska områdena i Italien. 
Flavia guidar bland ruinerna under 
ca 2 timmar. 
Efter besöket i Pompeji åker vi 
buss till Neapel. En kort guidad 
vandring i det vackra Neapel innan 
vi intar vår lunch. Pizza så klart, vi 
är ju i Neapel pizzans födelsestad. 
Efter lunch visar vår guide utvalda 
objekt på det Arkeologiska museet 
med lämningar från Pompeji. 
Buss tillbaka till Sorrento. Middag 
på hotellet. 

 
 
 

Söndag 24 oktober - Sorrento  
Frukost på hotellet. Guidad vandring i 
Sorrentos historiska centrum av Gun, en 
svensk guide som bott i området mycket 
länge. 
Eftermiddag fri för egna aktiviteter 
Lunch på egen hand.  
Middag på hotellet.  
Extra: Sorrento musical- Napoletanska 
sånger på teatro Armida. Rekommenderas! 

 
 

 



 
Måndag 25 oktober – Avresa 
Frukost på hotellet. Avresa till flygplatsen med buss. Återresa till Arlanda. 
 
FLYG Arlanda – Rom tor., direktflyg med SAS, 6 övernattningar i dubbelrum med balkong och utsikt över 
Neapelbukten och Vesuvius. 6 frukost, 4 luncher, 6 middagar, måltidsdrycker vin och vatten. Svensk guide. 
Busstransporter. Alla utflykter. Vår guide kommer att ha en ljudanläggning med hörsnäckor så att alla kan 
höra vad som sägs. Reseledare under hela resan är Björn Malmberg 
 
Pris: 19 500 kr per person i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 2 700:- 
 
Bokning gör du enklast genom att skicka mail till Mimosa kulturresa; bokning@kulturresa.se, ange 
tilltalsnamn samt efternamn (dubbelnamn i förekommande fall) Observera att namnen skall vara stavade 
som det står i passet. Ange även postadress, ev. fast telefon- och mobilnummer, e-postadress.   
Anmälningsavgiften 2 000 kr/ person betalas i samband med den skriftliga anmälan till Mimosas Bg 130-
3049. Ange namn och resa. 
OBS! anmälan blir inte definitiv förrän anmälningsavgiften finns på Mimosa kulturresas konto.  
I de fall arrangören ställer in resan återbetalas anmälningsavgiften. 
 
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Vi reserverar oss för ev. justeringar i programmet och 
eventuella kostnadsökningar vi ej råder över. Mimosa kulturresa ab ställer resegarantier hos 
Kammarkollegiet och är medlem i Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen.  
 
Kontaktuppgifter 
Björn Malmberg, 0708 890 790 eller bjorn.malmberg@kulturresa.se 

 
 

 
 
 
 
 
 
Res med Mimosa Kulturresa - Det vill gärna bli bra! 


