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Napoli og Sorrento 
20. - 25. oktober 2018

MELDING FRA TURKOMITEEN 2018                    1. februar 2018
Turkomiteen arrangerer turer for telepensjonistene. Fornebuforeningens medlemmer inkludert ledsager har prior-
itet, men også deltakere fra andre lokalforeninger med eventuell ledsager kan delta. Turene tilbys i samarbeid med 
og etter forespørsel/tilbud/avtale med anerkjente turoperatører og gjennomføres i henhold til operatørens vilkår 
og ansvarsbegrensninger. Turdeltakerne bør ha tilfredsstillende reiseforsikring.
Rutine for påmelding til turene: Påmelding skjer til den av Turkomiteens medlemmer som står oppført som  
turansvarlig i kunngjøringen om hver enkelt tur.
Rutine for innbetaling av turene: Det sendes ikke ut innbetalingsgiro til deltakerne. Deltakerne skal derfor betale 
innen oppgitt frist til Turkomiteens kontonummer: 1450 12 80489, Telepensjonistenes forening Fornebu v/
kasserer Frank Wessel, postboks 214 Sentrum, 0103 Oslo. Hvis størrelsen på deltakeravgiften er avhengig av antall 
deltakere, vil den enkelte bli kontaktet og få oppgitt endelig pris i god tid før betalingsfristen.  Blir turer avlyst, blir 
beskjed gitt i god tid før betalingsfristen.

Tur nr 2 - 2018
Dato:   Lørdag 20. oktober - torsdag 25. oktober 2018
Avreise:  Gardermoen - Frankfurt kl. 16.05 - 18.10 (Lufthansa, LH863)
   Frankfurt - Napoli kl.20.50 - 22.40 (Lufthansa, LH336)
Retur:   Napoli - Frankfurt kl. 13.05 - 15.10 (Lufthansa, LH335)
   Frankfurt - Gardermoen kl. 16.05 - 18.00 (Lufthansa, LH858)
Turoperatør:  Art travel  (tidl. Reiseklubb1)
Påmelding til:  Påmelding til Mette Hummelvold, epost m-joh-hu@online.no, mobilnr 905 14 798
Påmedingsfrist:  12. mars 2018
Pris:   kr 13.990 (ved 30 deltakere)
Tillegg enkeltrom: kr 2.250
Tillegg Pompei:  kr 550 (minst 20 deltakere). Påmeldingsfrist 12. mars 2018
Betalingsfrister: Depositum kr 4.900 betales innen 16. mars 2018. 
   Restbetaling senest 5. september 2018 til turkomiteens kontonr 1450 12 80489

Telepensjonistenes forening
Fornebu

Turkomiteen:   Bjørn Harry Hansen, mob. 906 77 320, e.mail: b-harryh@online.no
                            Eivind Hermansen, mob. 900 97 625, e.mail: eivind.hermansen@online.no
                          Torlaug Olsen,  tel. 64 86 85 23, mob. 952  04 088, e.mail: torlaug@yahoo.no
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Covadonga. 

20.10.18: Sorrento i Ibsens fotspor
• Fly Oslo  - Frankfurt kl. 16.05 - 18.10 

• Fly Frankfurt - Napoli kl. 20.50 - 22.40. 

• En kort kjøretur til Sorrento langs den vakre kysten. 

• Vi bor et fint 4* hotell som ligger i sentrum av 
Sorrento.

21.10.18: Amalfi i Ibsens fotspor
• Etter frokost skal vi, som mange kunstnere og diktere, 
komponister og forfattere gjorde gjennom tidene, la 
oss inspirere av den vakre Amalfi-kysten! Vi kommer til 
å se Syrene-øyene besøkt av Homers Odyssevs, og de 
sjarmerene byene Positano og Amalfi.

• Lunsj på det gamle klosteret som alledere i Ibsens 
tid var bygget om til et hotell. Her kan vi også besøke 
rommet der Ibsen bodde mens han jobbet med “Et 
dukkehjem”. Restauranten er anbefalt av Michelin-
guiden.

• Vi er tilbake i Sorrento ca. kl. 17.

• Resten av dagen er til egen disposisjon. 

22.10.18: Napoli og Herculaneum
• Etter frokost skal vi reise tilbake i tid og oppleve den 

romerske byen Herculaneum som ble begravd under 
lava og aske etter Vesuv-utbruddet i 79 e. Kr. 

Herculaneum var en vakker ferieby der de velstående 
romerne hadde sine flotte sommervillaer. Herculaneum 
er mindre og mer oversiktelig enn den berømte 
Pompei, men mange av husene er bedre bevart takket 
være den vulkaniske massen som dekket byen. Til og 
med tredører og noen tekstiler ble bevart i tillegg til 
flotte skulpturer, mosaikker, keramikk og fresker. 

• Fra Herculaneum kjører vi til Napoli - hjembyen 
til pizza. Antica Pizzeria Port’Alba der vi spiser 
lunsj er ansett som Italias eldste.  Her smaker vi på 
tradisjonelle pizza Margherita som ble for første 
gang tilberedt av napolitanske pizza-bakeren Raffaele 
Esposito for dronning Margherita da hun besøkte 
Napoli i 1889.  

• I Napoli besøker vi Arkeologisk Museum som huser 
arkeologiske funn fra Pompei og Herculaneum. Vi får 
med oss også de andre viktige severdigheter før vi  
reiser tilbake til Sorrento. 

• Middag på hotellet.

23.10.18: Capri i Munthes fortspor
• Etter frokost tar vi båten til Capri som også har vært  
tilholdsted for kjente forfattere i tidens løp, både 
russeren Maxim Gorkij og chilenske Pablo Neruda 
oppholdt seg i lengre perioder på øya.  



• Besøk på Capri starter vi med besøk i Villa San 
Michele - Keiser Tiberius villa fra det første hundreåret 
e.Kr.. Ruinene etter villaen ble kjøpt av den svenske 
legen Axel Munthe på 1890-tallet. Han restaurerte 
restene av villaen og satte den tilbake til det som kan 
ha vært dens fordums prakt. Han bodde der store deler 
av sitt liv. Munthe testamenterte villaen til svenske 
myndigheter og er i dag Det Svenske institutt i Italia 
hvor svenske universitetsstipendiater kan bo under sine 
studier av italienske kunst og kultur.

• Lunsj inntas på det æreverdige hotellet som 
på 1800-tallet var et favoritt sted for europeiske 
adelsfamilier. I begynnelsen av 1900-tallet, forvandlet 
Axel Munthe dette hotellet til en litterær salong og 
samlested for intelligensen. Blant sine gjester, hadde 
hotellet også mange kjente skuespillere bl.a. Liz Taylor 
og Kirk Douglas.  

• Vi tar båten tilbake til Sorrento. 

• Kvelden til egen disposisjon, middag på egenhånd. 

24.10.18: “Torna a Surriento”
• Frokost og tid til egen disposisjon.

• Valgfritt (kr 550,- Minst 20 pers.): Utflukt til Pompei 
som ble ødelagt under Vesuv-utbruddet i 79 e.Kr.  

•  Om kvelden, tar vi en tur gjennom Sorrentos smale, 
stemningsfulle gater til det gamle, æreverdige hotellet 
der både Ibsen, Byron, Goethe, W. Scott, og J. F. Cooper 
bodde i sin tid. 

Fra hotellets terrasse nyter vi med et glass champagne 
i hånden solnedgangen og den vidunderlige utsikten 
som inspirerte De Curtis til den berømte sangen “Torna 
a Surriento”, så blir det nydelig middag på hotellets 
restaurant som er anbefalt av Michelin-guiden.

Vi samler oss til en hyggelig middag før vi avslutter 
turen med musikalen “Torna a Surriento” i Tasso-
teateret. Torquato Tasso født i Sorrento i 1544, er kjent 
som motreformasjonens store dikter. 

Med et glass champagne i hånden får vi nok en gang 
se den vakre solnedgangen over Sorrento-bukten fra 
teaterets terrasse. Museicalen gir oss en fin opplevelse 
av de mest kjente italienske sanger og ikke minst den 
tradisjonelle dansen Tarantella som stammer fra Sør-
Italia og som også er kjent fra Ibsens “Et dukkehjem”. 

25.10.18: Hjemreise
• Frokost og transfer til Napoli.
• Fly Napoli - Frankfurt kl. 13.05  - 15.10.
• Fly Frankfurt - Oslo kl. 16.05  - 18.00.



Prisen inkluderer: 
Transport:
· Fly Oslo - Napoli med Lufthansa via Frankfurt
· Transfer flyplass - hotell ved ankomst og avreise
· Buss på utflukter ifølge programmet
· Båt til/fra Capri
Overnatting:
· Hotel Carlton**** i sentrum av Sorrento 
Kulinariske opplevelser:
· Frokost alle dager, tre lunsjer og avslutnings-

middag på utvalgte historiske restauranter
· Vann, ett glass vin (minst), te eller kaffe
Utflukter og inngangsbilletter:

   · Sightseeing i Sorrento og langs Amalfi-kysten 
    · Omvisning i Herkulaneum 
   · Omvisning i Napoli Arkeologisk museum 
   · Utflukt til Capri 
   · Omvisning i Villa San Michele
  Annet:
    · Billetter til musicalen “Torna a Surriento”  
   · Øretelefoner 
    · Skandinavisk- eller engelsktalende lokal guide  
   · Reisekompendium fra Art Travel
   · Reiseleder fra Art Travel

Prisen er basert på 30 deltakere. 
Vi tar forbehold om eventuelle pris- og programen-
dringer. 
© Programmet er utviklet av Art Travel

Påmeldingsfrist 12.03.18.
 

Pris: kr 13.990,-  
per person i dobbeltrom inkludert flyskatt á kr 820,-

Pristillegg:  
· Enkeltrom: kr 450,- per natt
 · Utflukt til Pompei: kr 550,- (ved minst 20 personer)
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Art Travel / St. Petersburg-spesialisten AS
(medlem av Reisegarantifondet) 
Tlf. 32 20 10 40 • info@ArtTravel.no 
www.ArtTravel.no


