DET UKENDTE SYDITALIEN

Oplev det ægte Syditalien
17.-24. april 2018 | 9.-16. oktober 2018

OPLEV DET ÆGTE SYDITALIEN
8 dages kulturel luksus gennem det ukendte sydlige Italien.

Flyv med på en unik rejse dybt ned i den italienske støvle til det autentiske og charmerende
Syditalien. Her besøger I de dejlige regioner Campania, Calabria, Basilicata og Puglia.
I nyder lokal natur, folklore, kultur, historie og ægte italiensk gastronomi.

Ægte italiensk gæstfrihed

Unikke restauranter og hyggelige hoteller

På jeres vej med egen bus til rådighed hele ugen gennem de
nævnte regioner vil I opleve ægte italiensk gæstfrihed i en
meget smuk del af Italien, hvor der til trods for de mange
muligheder normalt ikke kommer så mange turister. Uretfærdigt for regionerne. Heldigt for jer.

Rejsen er udviklet i samarbejde med rejseleder Peter Kauffeldt, der taler italiensk og har udvalgt alle rejsens unikke
restauranter, vingårde og hyggelige hoteller og sammensat
ugens menuer – alt sammen noget, der gør denne stifinderrejse helt unik.

Rundrejsen starter med morgenfly til Napoli, og går med
egen bus ned gennem det skønne Calabrien, med besøg i
små bjerglandsbyer, arkæologiske seværdigheder og betagende landskaber. Det er hele er krydret med den syditalienske gastronomi og dejlige lokale vine. Vi slutter i Bari
ved Adriaterhavet, hvorfra vi flyver hjem.

Denne smukke ”buket” er bundet af jeres danske rejseleder,
Peter Kauffeldt, der gennem mange år har haft lange ophold
i netop denne del af Italien, hvor han har håndplukket alle
de steder, som kun en rigtig stifinder kan det. Det kommer I
til at nyde godt af på denne usædvanlige rundrejse.

Fortid, nutid, natur og gastronomi

Rejseleder: Peter Kauffeldt

PROGRAM
Dag 1: Fly København - Napoli, besøg
på bøffel-mozzarella landbrug, de imponerende græske templer i Paestum
ved Middelhavet
Tidlig afrejse fra København med forventet ankomst til Napoli omkring middag.
Vi spiser sen frokost på et førende
bøffel-mozzarella landbrug i Paestum
syd for Salerno. Derefter besøger vi med
lokalguide de tre fantastisk velbevarede
templer i Paestum, der oprindelig blev
grundlagt omkring 600 år før vor tidsregning. Templerne for guderne Hera,
Athene og Ceres er med på UNESCOs
liste over verdens kulturarv, og vandreturen omkring i det arkæologiske
områder er en fin oplevelse.
Middag og overnatning på familiedrevet
hotel en kilometer fra templerne.
Frokost og middag (med vin/vand inkluderet).
Dag 2: Smuk bustur sydpå til Calabrien, slowfood frokost i nationalparken Piccola Sila, hotel i byen
Soverato ved Det Ioniske Hav.

Efter morgenmaden på hotellet i Paestum fortsætter vi sydpå til regionen
Calabrien (“tåen”). Vi kører op i den
smukke nationalpark Piccola Sila, hvor
en sen, men helt usædvanlig frokost står
klar: I en lille bjergby ligger Calabriens
førende slowfood restaurant, kendt fra
den svenske TV-serie ”Solens Mad”. Vel
fremme i Soverato sent på eftermiddagen bliver vi indlogeret på et velbeliggende hotel nær byens kendte strandpromenade, hvor vi skal bo de næste tre
nætter. Let middag nær hotellet.
Morgenmad, frokost og middag (med
vin/vand inkluderet).

Dag 3: Udflugt 60 km. sydpå til den
smukke bjergby Stilo, kort vandretur
til forhistorisk hulekirke, byens
UNESCO minitempel, taverna, tid på
egen hånd.
Vi kører sydpå langs havet og op til
bjergbyen Stilo. Derefter besøger vi en
ukendt forhistorisk hulekirke i nærheden, hvor vi kan nyde den flotteste
udsigt ned mod Det Ioniske Hav på en
kort vandretur. Tilbage i Stilo besøges
byens vartegn, det lille byzantinske
minitempel. Vi går lidt ind i den gamle by
og spiser ”frokost surprise”, hvis taverna
værten Pino ellers har ramt rigtigt på
sin jagt i bjergene. Herefter retur til
Soverato og tid på egen hånd. Middag

nær strandpromenaden.

Morgenmad, frokost og middag (med
vin/vand inkluderet).

Dag 4: Marked i Soverato, domkirken i
bjergbyen Squillace, pizza hos verdensmesteren, middag under åben
himmel med intim opera minikoncert
kun for Horisont Rejser!
Om morgenen er Soverato som forvandlet. Byens store og farverige marked
trækker folk til fra hele oplandet. Vi
sætter selvfølgelig tid af til at opleve
denne lokale event. Derefter går turen
til den nærliggende smukt beliggende
bjergby Squillace med et kort besøg i den
specielle lille domkirke. Videre til næste
bjergby, hvor pizza verdensmesteren
Fernando venter på os og gerne fremviser sine pokaler og flyvende pizzaer!
Tilbage i Soverato midt på eftermiddagen, inden vi forhåbentlig kan nyde en
speciel fiskebaseret middag under åben
himmel, med sær-optræden af regionens bedste operasangerpar kun for vores
gruppe!
Morgenmad, frokost og middag (med
vin/vand inkluderet).

Dag 5: Arkæologisk park i Borgia,
frokost på strandrestaurant, Frederik
II borgen Le Castella, nordpå til Policoro i regionen Basilicata.
Vi forlader Soverato for at køre nordpå
langs Det Ioniske Hav helt op til badebyen Policoro i regionen Basilicata.
Undervejs på denne køretur gør vi stop
nogle gange. Først en kort rundtur i en
lille arkæologisk park i Borgia, inklusive deres smukke museumsudstilling.
Dernæst til Catanzaro Lido med frokost
på en velrenommeret restaurant på
stranden. Så går turen via Frederik
II’s nyrenoverede borg ”Fortezza di
le Castella”, indtil vi sen eftermiddag
når det dejlige familiedrevne hotel i
Policoro. Måske tid til en svømmetur i
hotellets pool. Middag i hotellets lokalt
berømmede restaurant.
Morgenmad, frokost og middag (med
vin/vand inkluderet).

Dag 6: Den historiske klippeby Matera
med lokalguide, vingård og økologiske landspecialiteter, en lille overraskelse, tid på egen hånd.
Basilicata er en tyndt befolket, stadig
relativt fattig men meget stolt region
med græske rødder (Magna Graecia).
Vi bruger formiddagen med lokalguide
i den berømte klippehuleby Matera.
Betegnet som et af verdens ældste

bysamfund, nu UNESCO verdenskulturarv, og stedet hvor bl.a. Mel Gibsons film
”The Passion of Christ” blev optaget.
Efter byvandringen kører vi til en nærliggende lille vingård, som rummer en
spændende overraskelse, og derefter
serveres en let vinsmagning med lokale
økologiske specialiteter. Sent på eftermiddagen får vi nogle timers afslapning
ved hotellet i Policoro. Middag i hotelrestauranten, igen med god lokal vin.
Morgenmad, frokost og middag (med
vin/vand inkluderet).

Dag 7: Italiens største underjordiske
grotter i Castellana, trullihuse, overdådig antipasti frokost i Alberobello,
panoramakøretur til Bari ved Adriaterhavet, byvandring og folklore,
middag i Bari’s gamle havnekvarter.
Dagens program er afvekslende og rummer først imponerende grottebesøg i
Castellana med lokalguide, derefter bus
rundtur i Pugliens trullihus-område,
herunder tid på egen hånd efter frokost i
Alberobellos centrum. Trulli husene med
kegleformet tag stammer fra 1600 tallet
og er limstenshytter bygget uden brug
af cement og mørtel, igen en UNESCO
verdenskulturarv. Sen eftermiddag
kører vi til Pugliens ”hovedstad” Bari,
en på samme tid moderne og historisk
smuk og velhavende by med ca. 400.000
indbyggere. Bari er pilgrimsby og kendt
som stedet, hvor de jordiske rester efter
Sankt Nikolaos af Myra (”Santa Claus”)
er begravet i krypten under den gamle
basilica. Byen har været et strategisk og
handelsmæssigt centrum helt tilbage fra
antikken. Vi bor centralt og får mulighed
for en spændende aftenbyvandring
med efterfølgende middag i Baris gamle
centrum.
Morgenmad, frokost og middag (med
vin/vand inkluderet)
Dag 8: Hjemflyvning fra Bari til
København via München.

Vi tjekker roligt ud af hotellet efter morgenmaden og kører til Baris nærliggende
internationale lufthavn, med forventet
afg. 12.10 via München og ankomst
København 17.15.

REJSEOVERSIGT

AFREJSER OG PRISER:

Dag 1: Fly København – Napoli, Paestum ved Middelhavet.

17/4-24/4 2018 (ITA18046)
9/10-16/10 2018 (ITA18045)

Dag 2: Sydpå til Calabrien, slowfood frokost i nationalparken Piccola Sila, hotel i byen Soverato ved Det Ioniske Hav.
Dag 3: Udflugt 60 km. sydpå til den smukke bjergby Stilo,
kort vandretur til forhistorisk hulekirke, byens UNESCO
minitempel, taverna, tid på egen hånd.

Dag 4: Marked i Soverato, domkirken i bjergbyen Squillace,
pizza hos verdensmesteren, middag under åben himmel
med intim opera minikoncert kun for Horisont Rejser!
Dag 5: Arkæologisk park i Borgia, frokost på strandrestaurant, Frederik II borgen Le Castella, nordpå til Policoro i
regionen Basilicata.
Dag 6: Den historiske klippeby Matera med lokalguide,
vingård og økologiske landspecialiteter, en lille overraskelse, tid på egen hånd.

Dag 7: Italiens største underjordiske grotter i Castellana, trullihuse, overdådig antipasti frokost i Alberobello,
panoramakøretur til Bari ved Adriaterhavet, byvandring og
folklore, middag i Bari’s gamle havnekvarter.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr 14.990
Pris i enkeltværelse: kr. 2.500

PRISEN INKLUDERER:
• Flybillet Kbh - Napoli//Bari - København
• Dansk rejseleder
• 7 overnatninger på centralt beliggende hoteller
• Helpension
• Transport, ture, udflugter og entreer

PRISEN INKLUDERER IKKE:
• Sygdom/afbestillingsforsikring og rejseforsikring
• Drikkepenge til chauffør og lokalguider (forvent EUR 35-40 for hele rejsen)

Tlf. 7020 2779
www.HorisontRejser.dk
info@horisontrejser.dk
Rovsingsgade 88
DK-2200 København N
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1933
Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF)

Udgivet septe,ber 2016. Der tages forbehold for trykfejl.

Dag 8: Hjemflyvning fra Bari til København.

