
  

SORRENTO – CAPRI – AMALFIN RANNIKKO - POMPEIJI – ROOMA 

10.4.2019 – 15.4.2019  
 

  
 
 

Matkamme vie meidät Italian kauneimmille alueille, Ikuisesta Roomasta Vesiuvius-vuoren ja Napolin ohi edelleen 

etelään sinisten merimaisemien ikuistamiin rannikkokaupunkeihin Sorrentoon ja Amalfille. Tutustumme matkan 

aikana myös mielenkiintoisiin Pompein arkeologisiin kaivauksiin. Amalfin rannikko ja Caprin saari huumaavat 

matkailijan kauneudellaan. Matkamme huipuksi pääsemme roomalaisten jäljille ja tutustumme Ikuiseen Kaupunkiin 

Roomaan.  

 

 

 

 

Ke 10.4. Helsinki – Rooma (klo 07:50 – 10:15) 

Suomenkielinen opas vastassa.      

Lounas ja tervetulotilaisuus Terracinan läheisyydessä 

sijaitsevalla viehättävällä viinitilalla Villa Giannassa 

  

Saavumme Sorrentoon alkuillaksi ja majoitumme hotelliin.  

Illallinen hotellin ravintolassa.  

 

 

 

 

 

To 11.4. Amalfin retki, n 6h 

 

Amalfin rannikko on häikäisevän kaunis!  

Lähdemme Sorrentosta etelään päin, ajaen  

rantatietä, ohittaen  Positanon, joka oli entinen 

kalastajakylä, nykyisin ylellinen lomakylä . 

Pysähdymme Amalfissa, joka oli keskiajalla yksi Italian 

merkittävimpiä merivaltioita. Amalfin tunnelmallisessa 

keskustassa on kaunis 1000-luvulta peräisin oleva 

kirkko, joka on omistettu apostoli Andrealle. Paluu 

iltapäivällä takaisin Sorrentoon.  

Yhteinen illallinen hotellilla. 

 

 

 

 

 

 



Pe 12.4. Capri ja Axel Munthen huvila, kokopäivän retki 

 

 

Teemme kokopäiväretken ihastuttavalle Caprin saarelle. 

Capri sijaitsee n. 30 min. Laivamatkan päässä Sorrentosta.  

Saavuttuamme Caprin satamaan nousemme pikkubusseilla 

n. 280 metrin korkeudessa sijaitsevaan Anacaprin kylään. 

Anacaprin tunnetuin nähtävyys on ruotsalaisen Axel 

Munthen huvila, jossa vierailemme.  Palaamme 

pikkubusseilla alas Caprin keskustaan, joka ihastuttaa 

pienillä aukioillaan, kapeilla kaduillaan. Kävelemme 

keskustan läpi näköalapaikalle, josta aukeavat mahtavat 

maisemat sinivihreänä kimaltavalle merelle ja Faraglioni-

kallioille! Vapaa-aikaa ja iltapäivällä bussikuljetus Caprin 

satamaan ja paluu Sorrentoon.  

Illallinen hotellin ravintolassa.  

Mahdollisuus ostaa lippuja musiikkiteatteriin, Napolinlahden 

lauluja esitykseen. 

 

 

La 13.4. Pompein retki, n 6h 

 

Lähdemme bussilla Pompein arkeologiselle alueelle. Pompei jäi 

laavavirtojen alle v. 79 jKr Vesuvius-tulivuoren purkautuessa. 

Opastetun kierroksen aikana näemme kaivauksissa esiin tulleita 

yli 2000 vuotta vanhoja temppeleitä, asuinrakennuksia, kauppoja 

jne. Nautimme kevyen lounaan Pompeissa, jonka jälkeen 

palaamme Sorrentoon noin klo 16 maissa. Omaa aikaa.  

Illallinen hotellin ravintolassa.  

 

 

 

Su 14.4. Siirtyminen Sorrentosta Roomaan, kiertoajelu 

 

Aamiaisen jälkeen pakkaamme laukut bussiin ja 

lähdemme kohti Ikuista Kaupunki Roomaa. Ajomatka on 

pitkä, noin 4,5/5 tuntia, pysähdymme matkan varrella. 

Saavuttuamme Roomaan, teemme opastetun 

kaupunkikierroksen bussilla. Kierroksen aikana saamme 

hyvän yleiskuvan Rooman tärkeimmistä nähtävyyksistä, 

näemme bussista käsin mm. Colosseumin, Forum 

Romanumin, liikennejärjestelyjen puitteissa ajamme 

myös Via Veneton alueelle, Tiber-joen rantaa pitkin, jossa 

sijaitsee mm. Castel S'Angelo-linna.Tarkka reitti riippuu 

aina liikennejärjestelyistä.  

 

Majoitumme hotelli Pace Elveziaan noin klo 16.30 maissa. Vapaa-aikaa. 

Yhteinen illallinen. 

 



Ma 15.4. Vatikaani ja Pietarinkirkko 

 

Aamiaisen jälkeen lähdemme Rooman tutustumaan 

Vatikaaniin, näemme museot ja upean Michelangelon 

kaunistaman Sikstuksen kappelin. Kierroksen huipuksi 

maailman suurin uskonnollinen rakennus: Pietarin kirkko 

kultakoristuksineen ja mittaamattoman arvokkaine 

aarteineen! Yhteinen lounas.  

Hieman omaa aikaa ennen kuljetusta lentokentälle.  

 

Rooma – Helsinki klo 19:45 – 00:05  

  

Hinta 1485,00 €/hlö 

 yhden hengen huoneen lisämaksu 180,00€ 

 Huom. ilman huonetoveria matkustavan on varattava yhden hengen huone 

 

Hintaan sisältyy 

• lennot Finnairin reittilennoin ja matkatavaroiden kuljetus 

• matkanjohtaja mukana Helsingistä alkaen 

• suomalaisen oppaan palvelut  

• matkaohjelman mukaiset bussi kuljetukset, tie ja parkkimaksut 

• sisäänpääsymaksut Munthen huvila, Pompeiji ja Vatikaanimuseo 

• laivamatka Sorrento – Capri - Sorrento 

• matkaohjelman mukaiset ateriat ruokajuomineen 

• lento verot ja muut maksut tämän hetkisen tiedon mukaan 

 

Hinta on laskettu 30 matkustajan mukaan 

 

Hotellit 

 

GRAND HOTEL FLORA ****SORRENTO 

Sijaitsee Sorrenton keskustan läpi kulkevan päätien varrella keskustassa, n. 800 m Piazza Tasso-aukiolta.  Corso Italian 

varrella paljon liikkeitä ja pieniä ravintoloita. Hotellissa on valoisa ja iso aula/oleskelutila, kokoussali ja ylimmässä 

kerroksessa ravintola/aamiaissali , josta upea näkymä aina Napoliin ja Vesuviukselle asti.  

 

PACE ELVEZIA**** ROMA.  

Sijaitsee ydinkeskustassa, lähellä Piazza Veneziaa ja Via Nazionalea. Perinteinen roomalaishotelli hyvällä paikalla. 

Hotellissa viihtyisät oleskelutilat, TV-huone, baari, aamiaishuone (buffet-aamiainen), hissi, kattoterassi, jolta upea 

näköala. 

 

Matkaohjelma lyhyesti 
 

• Ke 10.4. klo 10:15 Saapuminen – lounas viinitila - Sorrento  

• To 11.4. Amalfin rannikko, Positano – n. 6 tuntia 

• Pe 12.4. Capri ja Axel Munthen – koko päivän retki 

• La 13.4. Pompein retki, n. 6 tuntia 

• Su 14.4. klo 09:00 – 13.00 siirtyminen Roomaan ja kaupunkikiertoajelu 

• Ma 15.4. klo 09:00 – 14.00 Vatikaani ja Pietarinkirkko, kuljetus kentälle klo 16:00 

Klo 19:50 lento Roomasta 

 

 

 

 

Matkapojat / Ryhmät 

Leena Jokinen 



040 660 4530  leena.jokinen@matkapojat.fi 

 

 


