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Kims Amalfi med Klub Nordjyske

Tag med italiensekspert Kim Ferrigno til hans barndomsby Scala, og oplev Amalfikysten
med Ravello og selve Amalfi

På denne specialrejse skal vi med rejseleder og italiensekspert Kim Ferrigno til hans barndomsby Scala, der

ligger i gåafstand til både Ravello og Amalfi. De korte afstande gør det oplagt at udforske området til fods, og vi

skal derfor gå ad de lokale stier og trapper, når vi besøger de verdenskendte nabobyer. Vi får derfor også et

førstehåndsindtryk af, hvordan trafikken og al transport i dette smukke kystområde foregik til fods og på æselryg

i ”gamle dage”. Rejselederen kender alle de små smutveje, de bedste udsigtspunkter og kan fortælle historier og

anekdoter, man kun kan kende, hvis man er opvokset i området. På ekstra udflugter får vi mulighed for at opleve

både Napoli, hvor pizzaen blev opfundet, og det sagnomspundne Pompeji, der i 79 e.kr. blev offer for et

vulkanudbrud, hvis lavastøv dækkede hele byen og derfor konserverede den. 

Tag med til Amalfikysten, og lad dig smitte af rejselederens kærlighed til Italien og dette område, der udgjorde

rammen om hans barndom.

Amalfikysten (italiensk: Costiera amalfitana)
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Dagsprogram

Dag 1 Ankomst til Italien og i bus til Scala

Dag 2 Vandretur af trapperne til Amalfi

Dag 3 Vandretur ad stier og trapper til Ravello

Dag 4 Tid til egne eventyr eller udflugt til Napoli (tilkøb)

Dag 5 Tid på egen hånd og vandretur i området med rejselederen

Dag 6 Tid på egen hånd eller udflugt til Pompeji (tilkøb)

Dag 7 Tid til at udforske på egen hånd

Dag 8 Hjemrejse
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Prisinformation

Afrejse
07. oktober 2019

Pris
9.998,–

Tillæg for enkeltværelse
1.198,–

Prisen inkluderer

Dansk specialistrejseleder, Kim Ferrigno

Fly Aalborg – Rom t/r (med mellemlanding)

Bustransfer Rom Lufthavn – Scala t/r

7 overnatninger i Scala i delt dobbeltværelse

Halvpension (morgenmad og 3-retters middag)

Adgang til pool, solterrasser etc. på Villa Giuseppina

Bytur til fods i Scala med besøg som nævnt i

programmet

Vandretur til Ravello med besøg som nævnt i

programmet

Vandretur ad trapperne til Amalfi

Bytur til fods i Amalfi med besøg som nævnt i

programmet

Alle skatter og afgifter

Prisen inkluderer ikke

Sygdomsafbestillingsforsikring 6 % af rejsens pris

Gouda Årsrejseforsikring eller Seniorrejseforsikring

Eventuelle ekstra arrangementer og udflugter

Tillæg for enkeltværelse

Drikkepenge til chauffører og lokalguide (beregn ca.

10 euro)

Personlige fornødenheder

Busbillet Amalfi til Scala (dag 2)

Udflugter til Napoli og Pompeji (udflugtspakke)

Alt ikke nævnt under "Prisen inkluderer"

Amalfikysten ligger på sydsiden af Sorrentohalvøen
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Dagsprogram

Dag 1. Ankomst til Italien og i
bus til Scala

Vi ankommer til lufthavnen og kører

i bus til Scala, hvor vi skal bo den

næste uge. Efter vi har fået udleveret

vores nøgler, er der byvandring i

Scala, således at man hurtigt bliver

dus med byen. Rejselederen er

opvokset i Scala, så han kender

byen og området rigtig godt. Byen

er ikke stor, men vi besøger

domkirken, og vi vil også besøge

”Cantina del Nonno” – en gammel

”vin-hule” hvor rejselederens familie

gennem flere hundrede år har lavet

deres egen vin.

Om aftenen serveres der en god

3-retters middag på Ristorante Villa

Giuseppina.

Dag 2. Vandretur af trapperne til
Amalfi

Efter morgenmaden er der

vandretur ad trapperne ned til

Amalfi, der ligger helt ud til kysten.

Stierne kæder de to byer sammen,

og vandreturen tager ca. 1 time i

roligt tempo. Selve turen ad

trapperne er en attraktion i sig selv,

da vi kommer tæt på de lokales liv,

og vi får et førstehåndsindtryk af,

hvordan al varetransport op ad

bjerget foregik i ”gamle dage”. Før i

tiden foregik al transport nemlig ad

nettet af stier og trapper, der snor

sig gennem landskabet. Undervejs

passeres byen Pontone og

rejselederen vil sørge for mange

fotostop undervejs – måske krydret

med en anekdote fra barndommen,

hvor han og vennerne benyttede

stierne, når de skulle besøge

hinanden.

Ved ankomst til Amalfi er der

byvandring, hvor vi ser hovedgaden

og de mange flotte bygninger i den

tidligere maritime Republik. Amalfi

er optaget på UNESCOs liste over

verdensarv og var i flere

århundreder en vigtig maritim

handelsby i samhandlen mellem

den arabiske verden og Europa,

hvor dels silke og korn blev bragt

ind fra byens naboer rundt om

Middelhavet. Da rejselederen er

vokset op her, kender han også en

række små gyder og stræder, så her

vil vi få en rundtur som de færreste

oplever i Amalfi. Turen slutter ved

den flotte havnepromenade.

Herefter er der tid på egen hånd i

Amalfi, og man finder selv vej

tilbage til Scala med lokalbus, når

man hver i sær synes tiden er inde

til at vende tilbage til hotellet.

Busbilletten er ikke inkluderet, og

rejselederen er naturligvis

Kun en begrænset del af Pompeji er udgravet
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behjælpelig med billetkøb, bustider

osv.

Om aftenen er der 3-retters middag

på Villa Giuseppina.

Dag 3. Vandretur ad stier og
trapper til Ravello

Efter morgenmaden begiver vi os ud

på endnu en smuk vandretur på ca.

30 minutter, når vi sætter kursen

mod Ravello, der har Amalfikystens

måske flotteste udsigtspunkter.

Mange af de postkort og turistfotos

man ser fra området, er taget netop

fra Ravello, og når vi besøger byen

ser vi ved selvsyn, hvorfor det

forholder sig sådan. Ved

ankomsten til Ravello tager

rejselederen os med på en

byvandring, hvor vi ser flere af de

omtalte udsigtspunkter og lægger

vejen forbi og besøger en lokal

kunsthåndværker.

Byens torv rummer hyggelige cafeer,

og Ravello kan desuden byde på 2

fantastiske romerske haver, Villa

Rufolo og Villa Cimbrone. Villa

Rufolo er den lettest tilgængelige,

da indgangen er lige ved byens torv,

mens Villa Cimbrone kræver en 10

minutters smuk gåtur fra torvet,

hvor belønningen nok er den

flotteste udsigt over Amalfikysten -

en udsigt der tager pusten fra de

fleste.

Eftermiddagen er til fri disposition,

og igen kan man blive så længe

man vil i byen, da vejen tilbage til

Scala sker med lokalbus.

Rejselederen er naturligvis klar til at

hjælpe med at afklare bustider,

busstoppesteder og priser. Vi kan

således frit vælge at bruge

eftermiddagen i Ravello eller blot

tage tilbage til Scala og nyde

eftermiddagen med en drink eller en

espresso på hotellet.

Om aftenen mødes vi igen til en en

3-retters middag på hotellet.

Dag 4. Tid til egne eventyr eller
udflugt til Napoli (tilkøb)

I dag er der tid på egen hånd til at

udforske området, blot sidde og

slappe af på torvet i Scala, mens

man ser det italienske hverdagsliv

udspille sig lige for øjnene af én.

Har man imidlertid tilkøbt

udflugtspakken og dermed valg at

opleve andre dele af Campanien

sammen med rejselederen, vil man i

dag deltage i udflugten til storbyen

Napoli. Vi bliver hentet i bus og

kører over bjergkæden Monte

Lattari mod Napoli. Ved ankomsten

Typisk italiensk
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har vi en rundtur i bus, inden vi

fortsætter til den gamle bydel. Her

vil rejselederen arrangere en

byvandring, hvor vi bl.a. ser San

Carlo-operaen, Napolis største

plads, Piazza Plebiscito, med den

imponerende miniudgave af

Pantheon, Det kongelige palads og

mange flere af de imponerende

bygninger. På vores vandretur

oplever vi også ”det spanske

kvarter”, som er området, der bl.a.

inspirerede Walt Disney i Lady &

Vagabonden. Her ser vi vasketøjet,

der hænger mellem de smalle gyder

og oplever den intense atmosfære,

som Napoli altid byder på. Napoli

rummer mange spændende bydele

og bygninger, og det var bl.a. her,

man opfandt Pizza Margherita,

hvorfor vi på rundturen til fods vil se

verdens ældste fungerende pizzeria,

som er fra 1760, Pizzeria Brandi, som

i øvrigt også var dem der opfandt

Pizza Margherita. Mod slutningen af

vores udflugt til Napoli vil der være

tid til lidt frokost på egen hånd –

måske til en pizza?

Om eftermiddagen returnerer vi til

Scala, hvor vi om aftenen skal nyde

en god 3-retters middag.

Dag 5. Tid på egen hånd og
vandretur i området med
rejselederen

Efter et par dage med spændende

program, kan alle i dag få pulsen

ned igen og nyde de smukke

omgivelser. Rejselederen arrangerer

en gåtur i bjergene ved Scala på

maksimum 2 timer for dem, der

måtte ønske at opleve mere af den

smukke bjergside. Dagen kan også

bruges til at opleve andre

dele af kysten, nyde en drink eller

cappucino på den lokale piazza

eller blot nyde omgivelserne.

Rejselederen er klar med forslag og

ideer. 

 

Om aftenen er der igen en 3-retters

middag på Villa Giuseppina.

Dag 6. Tid på egen hånd eller
udflugt til Pompeji (tilkøb)

Efter morgenmaden vil man igen

have mulighed for at deltage i en

ekstra udflugt med rejselederen. I

dag går turen til den gamle

romerske by Pompeji, som år 79 e.kr.

blev dækket af støv og pimpsten

ved vulkanen Vesuvios

overraskende udbrud. Udbruddet

betød samtidigt, at store dele af

Pompeji forblev nogenlunde

velbevaret under de store mængder

lavastøv, og de mangeårige

udgravninger har betydet, at man

den dag i dag har et unikt indblik i

Italiensk stemning
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hvordan man levede, boede, spiste

m.m. for flere tusinde år siden. Vi vil

have lokalguide til besøget i

Pompeji, og entre er inkluderet i

denne tilkøbsudflugt. Efter besøget i

Pompeji returneres der til Scala,

hvor vi om aftenen spiser en

3-retters menu.

Dag 7. Tid til at udforske på egen
hånd

Sidste dag på ferien er fri til egne

oplevelser. Måske vil du besøge

Amalfi en gang mere, tage en tur til

øen Capri eller blot slappe af med

en god bog. Uanset hvad du vælger,

er rejselederen klar med forslag, råd

og vejledning til, hvordan man får

mest ud af dagen med egne

oplevelser. Om aftenen er der

farvelmiddag inkl. vin på Villa

Giuseppina.

Dag 8. Hjemrejse

Efter morgenmaden er et tid at

tjekke ud af fra vores hyggelige

hotel, og vi kører mod lufthavnen,

hvor flyet bringer os hjem igen.

Udflugtspakke

Napoli

Vi bliver hentet i bus og kører over

Monte Lattari bjergkæden mod

Napoli. Ved ankomsten har vi en

rundtur i bus, inden vi fortsætter til

den gamle bydel. I den gamle bydel

vil rejselederen arrangere en

byvandring, hvor vi bl.a. ser San

Carlo operaen, Napolis største

plads Piazza Plebiscito med den

imponerende miniudgave af

Pantheon, Det kongelige palads og

mange flere af de imponerende

bygninger, som ses i Napoli. På

vores vandretur oplever vi også ”det

spanske kvarter”, som er området

der bl.a. inspirerede Walt Disney i

Lady & Vagabonden. Her ser vi

vasketøjet, der hænger mellem de

smalle gyder og oplever den intense

atmosfære, som Napoli altid byder

på. Napoli rummer mange

spændende bydele og bygninger

og det var bl.a. her man opfandt

Pizza Margherita, hvorfor vi på

rundturen til fods vil se verdens

ældste fungerende Pizzeria, som er

fra 1760, Pizzeria Brandi, som i øvrigt

også var dem der opfandt Pizza

Margherita. Mod slutningen af vores

udflugt til Napoli vil der være tid til

lidt frokost på egen hånd – måske til

en pizza? Om eftermiddagen

returnerer vi til Scala

Pompeji

I dag går turen til den gamle

romerske by Pompeji, som i år 79 e.kr.

Kultur og udsigt
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blev dækket af støv og pimpsten

ved vulkanen Vesuvios

overraskende udbrud. Udbruddet

betød samtidig at store dele af

Pompeji forblev nogenlunde

velbevaret under de store mængder

lavastøv, og de mangeårige

udgravninger har betydet, at man

den dag i dag har et unikt indblik i

hvordan man levede, boede, spiste

m.m. fra flere tusinde år siden. Vi vil

have lokalguide til besøget i

Pompeji og entre er inkluderet i

denne tilkøbsudflugt. Efter besøget i

Pompeji kører vi tilbage til vores

hotel i Scala.

Pris pr. person: kr. 748,-

Ravello knejser elegant på en bjergkam med fantastisk udsigt
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Praktiske oplysninger

Oplysninger om rejsen

Måltider
Morgenmaden og middagene indtages i hotellets

restaurant.

Vejret
Med sin beliggenhed i det sydlige Italien, har Sorrento

typisk middelhavsvejr. Det betyder, at du får masser af

varmt og solrigt vejr i september og at det begynder at

blive lidt køligere i oktober. I vores rejseperiode undgår

man således den ekstreme sommervarme, men

selvsagt vil det være køligere end om sommeren.

Forlængelse/ændringer
Rejsen sælges som en hel “pakke“, og ved ændringer vil

det ikke være muligt at refundere de dele af pakken, der

ikke benyttes.

Deltagerantal
Denne rejsedato kræver et deltagerantal på minimum

15 personer. Hvis dette antal ikke nås, forbeholder vi os

retten til at annullere rejsen, eller foreslå en anden dato

– dette vil typisk ske senest 4-6 uger før planlagt

afrejsedato. I henhold til Lov om Pakkerejser § 17 stk. 1 er

vi som rejsearrangør ikke erstatningsansvarlige for

eventuelle tab, du som kunde måtte blive påført som

følge af annulleringen. Vi er alene forpligtede til at

refundere rejsens pris.

Mere om Italien
Her kan du få mere at vide om Italien: www.albatros-

travel.dk/destinationer/europa/italien

Læs blandt andet om klima og vejr, tidsforskel,

drikkepenge og se om du skal have visum eller

vaccineres.

Hånden på hjertet

Information
På denne rejse indgår en del vandreture ad stier og

trapper i området. Om end vandringer ikke kan

betegnes som krævende, anbefaler vi ikke, at

gangbesværede deltager på rejsen.

Generelle forhold

Rejsens krav til fysisk formåen
Som hovedregel gælder det, at alle rejsedeltagere skal

være selvhjulpne. Samtidig skal vi understrege, at

vores rejser generelt ikke er egnede for

gangbesværede. Selv på bus- og togrejser samt

krydstogter vil der ofte være behov for at gå til og fra

seværdigheder. På mange af vores kulturrejser vil blot

en dags samlede besøg ved seværdigheder osv. nemt

overstige 5 kilometers gang.
Rejseforsikring
Alle deltagere i Albatros Travels rejser skal tegne en

rejseforsikring, der som minimum dækker udgifter til

sygdomsbehandling og hjemtransport.  Da den

offentlige sygesikring ikke længere kan bruges som

rejseforsikring, er det en forudsætning for deltagelse i

vores rejser, at du har tegnet en rejseforsikring. Vi

anbefaler, at forsikringen også indeholder en

bagagedækning i tilfælde af beskadigelse eller

bortkomst af bagage.
Gouda Rejseforsikring
Albatros Travel kan hjælpe dig med at tegne en

forsikring gennem Gouda Rejseforsikring, som kan

tilbyde en forsikring, der passer lige til din rejse.

Bemærk, at hvis du rejser uden for Europa, er fyldt 70 år

eller lider af kroniske sygdomme, skal du udfylde en

helbredserklæring. Gouda anbefaler, at du udfylder

denne sammen med din egen læge.

Helbredserklæringen fås hos Albatros Travel og

indsendes til Gouda. Du er først forsikret, når du har

modtaget forhåndstilsagnet fra Gouda.

Er du forsikret hos et andet selskab, kan der gælde

andre regler – se din police eller spørg dit

forsikringsselskab. Det er den rejsendes eget ansvar, at

den tegnede forsikring indeholder den fornødne

dækning.

Albatros Travels rejseledere og guider
På Albatros Travels grupperejser vil turen være ledet af

en dansk rejseleder, der enten møder gruppen i

lufthavnen inden afrejse eller ved ankomst til

destinationen. På busrejser møder I rejselederene på et

af bussens første påstigningssteder. Det vil fremgå af

afrejsepapirerne, hvor gruppen møder sin rejseleder.

På Albatros Travels individuelle rejser vil I blive mødt af

en engelsktalende lokal guide på destinationen,

ligesom det vil være engelsktalende lokale guider, der

leder de udflugter, der indgår i rejsen.

Enkelte af vores rejser er uden lokal guide, dette vil i så

fald tydeligt fremgå af programmet. Alle vores guider

og rejseledere er erfarne, veluddannede og nøje
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udvalgt af Albatros Travel.

Drikkepenge
På vores rejser kommer du i kontakt med hverdagslivet

og dets skikke. Der kan være forhold, du ikke synes om

eller ikke er vant til, som for eksempel skikken med

drikkepenge. I mange lande er drikkepengesystemet

mere organiseret, end vi som danskere er vant til, og

der er en forventning om, at lokalguider og chauffører i

løbet af rejsen modtager en vis sum drikkepenge, da

lønnen i servicebranchen ofte er afstemt derefter. Vi

angiver et beløb i vores rejseprogram, således at du

hjemmefra kan tage højde for dette. Rejsens pris

inkluderer ikke drikkepenge, da det er et individuelt

anliggende, og drikkepengesystemet er en del af den

kultur, man vælger at besøge, og som man derfor bør

respektere. For en god ordens skyld må vi understrege,

at drikkepenge naturligvis er frivillige.
Tillæg for enkeltværelse og -kahyt
De oplyste priser på vores rejser er baseret på 2

personer, der rejser sammen og bor i delt

dobbeltværelse eller dobbeltkahyt. For vores gæster,

som rejser alene, vil der være et tillæg for enkeltværelse

og/eller -kahyt. Tillægget er en afspejling af det

prisniveau, vi som rejsearrangør bliver mødt med, når

vi opkøber værelser og kahytter hos vores

underleverandører. Et enkeltværelse vil altid være

forholdsvis dyrere pr. person end et dobbeltværelse.

Dette er et vilkår, der har været gældende inden for

rejsebranchen i mange år og er således at betragte

som kutyme.

Tillægget vil altid fremgå af vores materiale.
Pas
Vær opmærksom på, at dit pas skal være gyldigt i

mindst 6 måneder efter hjemkomst fra destinationen.

Dette krav gælder for alle vores rejser, uanset at enkelte

lande måtte kræve kortere gyldighed. At vi som

rejsearrangør stiller dette 6-måneders gyldighedskrav,

er for at undgå situationer, hvor et lands

gyldighedskrav måtte blive ændret fra bestilling af

rejsen og frem til afrejse.
Rejser med mindreårige
Hvis du skal rejse sammen med børn, som ikke er dine

egne (fx børnebørn), eller hvis du og dine børn ikke har

samme efternavn, kan nogle lande nægte jer indrejse.

Det kan derfor være nødvendigt at medbringe en

fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest

på engelsk og en underskrevet erklæring, der tillader

den mindreårige at rejse i selskab med en navngivet

voksen. Husk også at tjekke reglerne for

dokumenternes gyldighed – dvs. hvornår de skal være

udstedt ift. afrejsedato, hvordan de skal være stemplet

osv.

USA er et af de lande, som har ovenstående krav, men

der findes ikke nogen endegyldig liste over, hvilke

andre lande det gælder. Derfor anbefaler vi dig at

kontakte den nærmeste ambassade eller konsulat for

det land, du skal rejse til, for at få oplyst reglerne.

Placering i flyet
Vi skal gøre opmærksom på, at det er

luftfartsselskabet, som suverænt står for fordelingen af

sæder i flyet.

Placering i bussen
På busrejser kan du reservere en bestemt siddeplads i

bussen, hvoraf nogle kræver en merbetaling. De

pladser, der ikke er reserveret, fordeles efter først-

til-mølle-princippet.

På rejser med fly foregår transporten på destinationen

ofte også med bus. Her kan man ikke reservere en fast

plads i bussen, og det er heller ikke muligt at købe en

bestemt plads inden rejsens start. Det er selvfølgelig

muligt at aftale rokeringer undervejs på rejsen, så alle

på skift kommer til at sidde foran såvel som bag i

bussen.

Forplejning om bord på flyet
På de fleste af vores rejser benytter vi rutefly. På de

europæiske ruter har du som regel mulighed for at

købe forskellige drikkevarer og for eksempel en

sandwich. Nogle få selskaber serverer vand, juice, kaffe

eller te gratis. På de lange oversøiske ruter er maden

inkluderet, hos nogle få selskaber også drikkevarer.

Ønsker du vin, øl og spiritus, skal du som regel selv

betale for det. Servicen om bord varierer meget fra

selskab til selskab og ændres jævnligt, så vi kan

desværre ikke give mere præcise oplysninger inden

rejsen.

Specialkost
På flyrejser skal specialkost som eksempelvis

diabetes- eller vegetarmad bestilles senest 45 dage

inden afrejse. Bemærk, at nogle luftfartsselskaber

kræver betaling for specialkost. Vi viderebringer altid

ønsker om specialkost på flyrejsen til flyselskabet, men

kan ikke garantere den. På busrejser kan vi desværre

ikke tilbyde specialkost.

Som udgangspunkt har vi på vores rejser ikke

mulighed for at tilbyde specialkost, da der på mange af

vores rejser er inkluderet fælles måltider, hvor menuen

er bestemt og bestilt på forhånd. Man må derfor

forvente at skulle spise samme mad som de øvrige

deltagere på rejsen. Vi noterer og viderebringer gerne

ønsker om specialkost eller information om allergier,

men vi har desværre ikke mulighed for at garantere, at
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man kan få serveret særlige måltider, eller at der kan

tages særlige hensyn ved allergi.

Forbehold/ændringer
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Albatros Travel og vores lokale samarbejdspartnere

tilstræber altid at afvikle rejsen nøje i henhold til

programmet, men det kan af hensyn til

seværdighedernes åbningstider eller praktiske

omstændigheder være nødvendigt at gennemføre

ruten i en anden rækkefølge end anført. Derudover kan

programpunkter risikere at udgå på grund af force

majeure-situationer som vejrforhold, vejforhold eller

forsinkede flyafgange.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at alle rejser

løbende revideres og søges forbedret på baggrund af

de tilbagemeldinger, vi modtager efter hver rejse.

Revidering af rejsen vil derfor medføre, at der kan være

opstået ændringer i programmet, fra den blev købt, til

afrejsen finder sted. Inden afrejse vil alle deltagere

modtage det senest opdaterede program, der har til

hensigt at tjene kundernes bedste og sikre den mest

smidige afvikling af rejsen.

Rejsen sælges som en hel "pakke", og det vil ikke være

muligt at refundere de dele af pakken, der evt. ikke

benyttes.
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Gratis WiFi

Udendørs swimming pool

Aircondition

Minibar (ekstra betaling)

Telefon

Privat bad og toilet

Hoteller

Hotel La Margherita/Villa
Giuseppina/Hotel Zintonio

Vi indkvarteres på godt 3* hotel i Scala. Hotel La Margherita/Villa

Giuseppina/Hotel Zintonio er smukt beliggende på bjergsiden ved

den hyggelige lille bjergby Scala. Beliggenheden på den smukke

bjergside giver en smuk udsigt over Dragedalen (Valle del Dragone)

mod nabobyen Ravello og mod havet. De 3 hoteller er ejet af samme

familie og fungerer som et hotel i 3 bygninger, og der er få minutters

smuk gåtur mellem de 2 bygninger. Restaurant, sol terrasser og

poolområde findes på Villa Giuseppina.

Hotellet har danske rødder, da Signora Giuseppina var økonoma på

den danske institution San Cataldo i en menneskealder, og da

mange af gæsterne ønskede at vende tilbage til Scala, begyndte hun

at udleje værelser. Det blev til starten for hotellerne, som den dag i dag

stadig er familiedrevet af Giuseppinas døtre og børnebørn, og mange

gæster kommer tilbage til Scala igen og igen, for den varme og

imødekommenhed man møder her, findes ikke mange steder. Villa

Giuseppina råder over et stort poolområde med solterasser samt bar

og en dejlig restaurant der er åben til lunch, og det dejlige måltid kan

nydes med den fantastiske udsigt som naturlig kulisse. Poolområdet

kan nås ad intern trappe eller via den indvendige elevator. Alle

værelserne er for nylig istandsat og har minibar, aircondition, tv,

telefon, gratis WiFi m.m.
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Åbningstider: Mandag – fredag kl. 8.30 – 17.00  |  Lørdag – søndag (kun pr. telefon) kl. 9.00 – 13.00
(Weekendåbent januar – maj og september – november)


