
Paketresa - Anacapri - en plats för själen. 
18500:- per person  Maxantalet 12 pers. 25-30 september

En själssköljande resa där man hittar sig själv  genom upplevelser för alla sinnen på ön 
Capri, där dofter, färger och naturens egna melodier, det capresiska kökets smaker,
intimiteten av att bo i ett hus på landet på en av världens vackraste öar 
varmt och genuint omhändertagna av en familj från platsen - bidrar till en unik och 
oförglömlig vistelse.

Tillsammans med mina capresiska vänner kan jag nu erbjuda denna mycket unika och 
exklusiva resa som kommer att utgå från Arlanda eller Bromma beroende på flyg.
 
Jag kan garantera en upplevelse utöver det vanliga. Jag är mycket stolt över denna 
möjlighet!

Priset innefattar : flyg, transfer, färja, boende på landet i en mycket smakfull f.d. 
capresisk bondgård 5 nätter med frukost, middag, samt två luncher i form av lunchpaket 
vid utflykter.
Upplevelser speciellt utvalda för mina gäster!
Besök på välkända Villa San Michele med en av Italiens vackraste trädgårdar, 
stadsvandring i Anacapri, gemensam tillagning av pizza i vedeldad ugn på gården, utflykt 
till Monte Solaro och klostret La Cetrella, makalöst vackert beläget där naturen verkligen 
påverkar.
Middagar tillagade enligt lokal tradition av högkalassiska råvaror av familjen.
Besök i den Blå Grottan och möjlighet till örundtur på egen båt!
Besök vid öns fyr ackompanjerade av stjärnorna och havets böljor.
Vi besöker även den nedre byn Capri där vi har möjlighet att ta del av dess sjudande folkliv 
och vackra vyer, prova italiensk glass när den är som bäst!

Priset boende i dubbelrum (vid enkelrum 1100 kr tillägg)
Varje rum har en liten terass, minibar, luftkonditionering TV , litet kassaskåp, telefon.
Wifi ingår.
Omgivning  - en capresisk trädgård där vackra blommor och olika grödor samsas i 
en smakfull harmoni i sluttningen mot den välkända Grotta Azzurra.

Jag är med som italiensktalande ciceron tillsammans med mina vänner.

Erbjudandet varar till mars månads utgång!

                                                    



Anmälan Cissi Jakobsson                                                           Med lång erfarenhet av 

070 39 67 354                                                                               att anordna resor till 
Capri

ceciliajakobsson_250@hotmail.com


