
GRAND HOTEL FLORA ****
Ligging: gelegen in een residentiële wijk van Sorrento, op 10 min. wandelen 
van het historisch centrum 
Uitrusting: modern hotel met receptie, lift, restaurant, snackbar, bar, 
zwembad, tuin, gratis wifi, ruime kamers, badkamer met bad/douche, toilet 
en haardroger, telefoon, tv, kluis, airco 
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu

INBEGREPEN
• Vluchten Napels heen en terug
• Transfers met plaatselijke autocar
• Kamer & ontbijtbuffet
• Alle excursies zoals vermeld in het programma
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

5 dagen / 4 nachten
kamer & ontbijt

Vertrekdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

02 mei 22  € 930 

04 september 22  € 930 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 120

Halfpension (4 avondmalen) € 70

Luchthaventransfer (per traject) € 35

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Napels - Sorrento
We nemen onze vlucht naar Napels. Na aankomst bezoeken we de stad bekend als de poort tot het zuiden van Italië. We gaan op verkenning 
en passeren langs kerken en pleinen en de bekende havenwijk Santa Lucia. Vervolgens rijden we via de kustweg langs de Golf van Napels 
naar Sorrento voor onze overnachting.

Dag 2 • Capri - Anacapri
We varen naar Capri en nemen in de haven busjes naar het hoger gelegen Anacapri. We wandelen naar het uitzichtpunt en bezoeken 
facultatief de Villa San Michele (± € 8 pp). Na een wandeling door de typische straatjes, keren we met minibusjes terug naar Capri. ’s 
Namiddags hebben we vanaf de zuidkant van het eiland uitzicht op de Faraglioni, rotsformaties in zee. We kunnen een facultatieve boottocht 
(± € 18 pp) maken langs de prachtige kalksteenkusten en grotten.

Dag 3 • Amalfitaanse kust
Vandaag verkennen we de adembenemende Amalfitaanse kust. We rijden eerst naar het oude vissersdorp Positano, één van de mondainste 
badplaatsen in Zuid-Italië. Na een panoramische stop rijden we naar Amalfi, waar we de prachtige gevel van de kathedraal St. Andrea 
bewonderen en genieten van vrije tijd. Nadien rijden we naar het liefelijke Ravello en genieten er van prachtige uitzichten. Facultatief bezoeken 
we de Villa Rufolo (± € 6 pp), uit de 13e eeuw met Arabische en Siciliaanse invloeden. Later werden kloostergebouwen en tuinen toegevoegd.

Dag 4 • Pompeii
Vandaag brengen we een bezoek aan Pompeii (± € 22 pp - incl. verplichte plaatselijke gids), dat in het jaar 79 volledig bedolven werd na 
een vulkaanuitbarsting van de Vesuvius. Nu is het één van de belangrijkste archeologische sites ter wereld. In de namiddag kunnen we een 
vrijblijvend bezoek aan Sorrento zelf brengen.

Dag 5 • Sorrento - België
Na een rustig ontbijt hebben we nog wat tijd om te genieten van alle hotel faciliteiten. Vervolgens nemen we onze transfer naar de luchthaven 
voor onze terugvlucht naar België.

Opgelet: het programma kan aangepast worden in functie van de vluchturen.
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