Napels en Zuid-Italië
8.3

9 dagen v.a.

1.398,-

reissom 1-pk v.a. 1.619,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten Transavia
goede toeristenklassehotels
8x ontbijt en 7x diner
e-book 50 tips voor Napels
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
opgravingen Pompeï
trullihuizen in Alberobello
historisch Napels
tocht langs de Amalfikust
archeologisch museum Napels
barokstad Lecce
Castel del Monte
grotwoningen van Matera
tocht langs de Apulische kust
Otranto en Gallipoli

Vertrekdata 2023

• 15 en 29 april • 6, 13, 20 en 27 mei •
10 juni • 2, 9, 16, 23 en 30 september •
7 en 14 oktober

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Reisleidster Leny: “Deze reis combineert de chaotische wereldstad Napels en de trendy Amalfikust met de onbekende regio
Puglia, waar u nog de authentieke Italiaanse sfeer proeft.”

Het échte Italië!
Voor veel toeristen houdt de kennismaking met Italië op bij Rome. En dat
is zonde, want in het zuiden van de Italiaanse laars ligt een onontdekt
en ongerept paradijs! Mooie natuurgebieden, ruige kusten, authentieke
dorpjes, levendige steden, veel zon en een verrukkelijke keuken. Dat zijn de
ingrediënten voor een heerlijke vakantie in Zuid-Italië.
Uw Italiaanse avontuur start in het mondaine Campanië, zo bekend door de
schilderachtige Amalfikust. Vanuit de kleurrijke dorpjes, die tegen de bergen
liggen aangeplakt, geniet u van prachtige vergezichten over de Tyrreense Zee.
Aan de voet van de Vesuvius vragen de restanten van het antieke Pompeï uw
aandacht. Maar vergeet ook niet het levendige Napels. In deze heerlijke stad
maakt u kennis met het passionele Italiaanse leven.
Vervolgens reist u door naar het authentieke Apulië. Hier, in de hak van de
welbekende laars, kunt u ontelbaar veel cultuurschatten bewonderen. Bezoek
de fascinerende grotwoningen in Matera, struin langs de sprookjesachtige
trullihuizen in Alberobello en laat u verrassen door de barokke pracht in het
sfeervolle Lecce. De schitterende kustlijn met kliffen en rotspartijen, een
azuurblauwe zee en de uitgestrekte heuvels met olijfboomgaarden dienen als
decor voor deze cultuurpracht. En vergeet de lokale keuken niet! Zuid-Italië
staat bekend om de heerlijke wijnen en de eenvoudige maar voortreffelijke
streekgerechten. Gaat u mee naar het échte Italië?

Exclusief
• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • entreegelden •
lokale gidsen • fooien

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9

Vlucht Amsterdam – Napels
Napels: Spaccanapoli en archeologisch museum
Vesuvius (als de weersomstandigheden het toelaten) en Pompeï
Tocht langs de schilderachtige Amalfikust
Trani en Castel del Monte
Grotwoningen van Matera en trulli van Alberobello
Historisch Bari en barokstad Lecce
Tocht langs de punt van de hak, bezoek Otranto, Leuca en Gallipoli
Vlucht Bari – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

