Vespa tour amalfikust

In september of Oktober de
Amalfikust ontdekken?
Dan is deze tour zeker iets
voor jou!
info@invespino.com
0031623015383
invespino

costiera amalfitana
De
Amalfikust
in
Zuid-Italië
wordt
beschouwd als één van de mooiste
kustlijnen ter wereld. Deze kust staat op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege
de rijke culturele geschiedenis en de ruige
natuur. Daarnaast is het bekend om haar
kleurrijke dorpjes en goede producten; denk
hierbij aan de citroenen voor de limoncello.

3 dagen Vespa rijden - 1 dag boottour capri

september en oktober
Start iedere maandag vanuit Sorrento
Finish iedere zaterdag in Sorrento

dag 1 Aankomstdag
Sorrento

Accomodatie

Vandaag ben je vanaf 14:00 welkom in het
hotel in Sorrento, een levendig stadje die
bekend staat om haar citroenen en de ideale
uitvalsbasis is om de Amalfikust te
ontdekken. Sorrento ligt aan de westkant op
het schiereiland Sorrentina, hierdoor heb je
een geweldig uitzicht over de Vesuvius,
Napels en Capri. Een geweldige plaatje voor
de zonsondergang. Sorrento ligt op slechts
45 minuten van Napels stad en vliegveld.
Ideaal dus om deze tour met een weekend
Napels te combineren. Je kunt er voor
kiezen om vanaf Napels te reizen naar
Sorrento per transfer, boot, of trein. Let op,
pak niet zomaar een taxi vanaf Napels. Dit
kan tot wel €200 kosten, terwijl de andere
opties slechts tussen de 5 en 25 euro kosten.
Vandaag zal Benjamino je wat wegwijs
maken in Sorrento en verdere informatie
geven over wat je kunt verwachten van deze
week. Je zult op vrijdag weer terugkomen in
Sorrento, dus voldoende tijd om dit stadje te
bewonderen.

In September slaap je in totaal 3 nachten in
Tasso Suites, een fijn hotel op loopafstand
van alle hotspots. Je zult verblijven in een
Classic Room, op basis van logies + ontbijt.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om
heerlijk te ontspannen in de SPA; sauna,
massage, jacuzzi; het kan allemaal hier.
Tasso Suites ligt op 1 minuut van het
beroemde Piazza Tasso, het hoofdplein van
Sorrento dat omgeven is met restaurants,
terrasjes en pastelkleurige gebouwen.
In Oktober zul je de verblijven in het mooie
Palazzo del Barrone, op slechts 3 km
afstand van Sorrento. Een villa met 6
kamers die geheel gereserveerd zal zijn
voor de gasten van In Vespino. Leer
authentieke italiaanse recepten koken met
de gastvrouw en geniet van de luxe die
deze accommodatie te bieden heeft. Binnen
10 minuten sta je in het centrum van
Sorrento, dus genoeg te beleven!

vespa
De Vespa wordt geleverd aan het hotel
door mijn vrienden van Jolly Rent, zodat jij
niet hoeft te wachten bij een verhuurbedrijf
en morgen direct van start kunt gaan! De
Vespa in Italië is 125cc, dat betekent dat je
ongeveer 70 km/h kunt rijden. Hiervoor is
een rijbewijs B (autorijbewijs) verplicht.
Tijdens de tour zal de snelheid ongeveer
liggen op 40 á 50 km/h. De Vespa is de
ideale manier om je over de kustweg te
verplaatsen; de wegen zijn namelijk smal en
parkeren is vaak niet mogelijk met een auto.

dag 2

Sorrento - Positano - Praiano - Minori (40 km)

Accomodatie

Vespa's klaar? Starten maar
De eerste dag rij je direct de hele dag langs de
ongeëvenaarde weg langs de kliffen van de
Amalfikust om uiteindelijk uit te komen in Minori.
We maken een korte stop in Sant’Agata sue due
Golfi, een schattig dorpje met uitzicht op zowel
de zee van Napels als Salerno. Hier kun je even
een ijsje eten en je eerste kilometers met elkaar
bespreken. Rond de lunch kom je dan aan in
Positano, het schilderachtige tegen rotsen
aangeplakt dorpje, een echte must-see aan de
Amalfikust. In het hoogseizoen wordt dit dorpje
overspoeld met toeristen en aangezien alles vrij
smal is kan het er heel druk aanvoelen.

Het ideale van de Vespa is dat je praktisch tot
aan het historisch centrum kunt rijden, waar je
de Vespa parkeert bij een betaalde parking om
zo naar de boulevard te lopen. Boven Positano
ligt het dorpje Montepertuso, een erg rustig
dorpje van waar je een geweldig uitzicht hebt
over de Amalfikust. Hier kom je echt even tot
rust omdat veel toeristen hier niet kunnen
komen met een bus of auto. Daarna rijden we
verder over de 55 kilometer lange kustweg, met
een pauze in Praiano voor een verfrissende duik.
Verblijven doe je vanavond in het pittoreske
Minori bij Agriturismo Villa Maria.

Villa Maria is een agriturismo zoals je ze niet
vaak meer ziet. Gelegen in Minori op slechts 2
kilometer van de Amalfikust is deze villa de
ideale plek voor een ontspannen verblijf., Geniet
van de zuid-italiaanse gastvrijheid en het
betoverend uitzicht. Bij het terrein behoort ook
een citroengaard, waar 'tutta la famiglia' werkt in
het plukseizoen. Daarnaast kunnen ze hier
natuurlijk ook heerlijk koken en zul je dus
ongetwijfeld kennis maken met de lokale
producten. Met slechts 6 kamers is het
kleinschalig en hangt er een informele sfeer.
Iedere kamer heeft een eigen terras met een
pergola van citroenbomen en druifranken en
uitzicht op zee, Het strand van Minori ligt op 15
minuutjes lopen, of met de Vespa ben je er in
minder dan 5 minuten. Dit dorpje is klein maar
een stuk minder toeristisch dan Amalfi of
Positano. Een ideale locatie dus om te genieten
van de Amalfikust.

dag
Dag 3

Minori - Amalfi - Ravello - Tramonti - Maiori - Minori (50,1 km)

Local day
Deze dag zal je wederom gaan verbazen, een
dag vol mooie wegen, verstrekkende uitzichten
en fotogenieke dorpjes. In de ochtend zet je
vanuit Minori koers richting Amalfi, het culturele
en historische hart van de Amalfikust. Dit stadje
was ooit een toonaangevend handelscentrum
van de Middellandse Zee, dat ondanks de kleine
afmeting. Amalfi bestaat uit een redelijk vlakke
hoofdstraat met vele winkeltjes. De blikvanger
van Amalfi is de imposante kathedraal midden
op het plein.

Na een lekker kopje koffie en even struinen door
het stadje, stap je weer de Vespa op om de
bergen in te trekken. Hier ligt het pittoreske
Ravello, wederom een plek met een rijke
historie en bovendien het letterlijke hoogtepunt
van deze dag. Hier kun je een bezoek brengen
aan de tuinen van
Villa Rufolo en Villa
Cimbrone. Vanaf hier heb je het mooiste uitzicht
over de hele Amalfikust! Veel toeristen stoppen
bij Ravello om weer terug te keren naar de
kustweg, wij trekken echter door de bergen om
het echte authentieke deel van de Amalfikust te
ontdekken. Hier ligt het dorpje Tramonti, wat
'land tussen de bergen' betekent. Een rustig en
groen dorpje waar je eventjes kunt ontsnappen
aan de hectiek van de drukke kustlijn.

Op de terugweg zullen we een bezoek brengen
aan een familiebedrijf die met veel liefde
Limoncello maakt. Tijdens deze 2 uur durende
rondleiding vertellen ze alles over de geheimen
van de bekende citroenen met natuurlijk een
kleine proeverij van dit gele goud aan het einde!

dag 4

Minori – Furore – Castellemare di Stabbia – Vico Equense – Sorrento (55km)

strada panoramica

Aperitivo tip
Geniet van de mooie zonsondergang
met een Aperol in je hand voor het
ultieme vakantiegevoel bij hotel/bar
Lorelei Londres.

Diner tip
Trattoria da Emilia in Marina Grande. Dit
traditionele vissersdeel van Sorrento is echt
authentiek gebleven. Mijn absolute favoriet in dit
haventje is Da Emilia, met verse vis, geweldige
gnocchi en de meest gastvrije bediening.

Vandaag keren we langzaamaan terug naar
Sorrento en ondanks dat er maar één weg loopt
langs de kustlijn zal Benjamino je meenemen via
een andere route. Het eerste gedeelte zal nog
over de Costiera Amalfitana zijn voordat je de
afslag neemt richting Furore, een onontdekt
pareltje aan de Amalfikust. Dit dorpje wordt ook
wel "il paese dipinto", het beschilderde dorpje
genoemd, De huizen langs de kronkelende weg
staan
namelijk
vol
staan
met
mooie
muurschilderingen die dit dorpje het hele jaar
door kleur geven. Ieder jaar komen vanuit de
hele wereld kunstenaars naar Furore om
geìnspireerd te raken door de Amalfikust en
nieuwe schilderingen te maken. Na het laatste
uitkijkpunt, rijden we door de bergen op weg
naar Castellemare di Stabbia, het kleine
broertje van Napels. De wegen hier zijn lekker
druk, een tikkeltje hysterisch, maar Benjamino
zal je hier gemakkelijk doorheen loodsen. Via de,
eveneens mooie, kustlijn keer je aan het einde
van de middag weer terug in Sorrento.

Accommodatie
Vandaag slaap je wederom in het hotel waar je
de tour ook bent gestart. De komende 2 dagen
kun je hier heerlijk vertoeven. Mocht je maandag
geen tijd hebben gehad om Sorrento te
verkennen? Dan heb je daar deze dagen zeker
nog de tijd voor.

dag 5 Capri boot tour

Ontdek Capri
Vandaag ruil je de Vespa in voor een heerlijk
ontspannen boot tour naar Capri. Dit eiland wordt
ook wel het jetset eiland genoemd door de vele
beroemdheden die er een huis hebben. Capri is
een klein eiland met een oppervlakte van iets
meer dan 10km2 en daarom ideaal om in een
aantal uur te kunnen zien. De bekende Grotta
Azzura is ook te bezichtigen, al is niet mogelijk om
hier met onze boot binnen te varen. Wel is het
mogelijk om op een kleinere boot over te stappen
om dit natuurwonder te aanschouwen. De kosten
hiervoor bedragen €15 p.p.
Benjamino heeft ook geregeld dat er vers fruit,
snacks en drankjes (ook alcohol natuurlijk) aan
boord zullen zijn, dus deze dag zal je niets
tekortkomen. Capri ligt op slechts 45 minuutjes
varen van Sorrento en is dus echt de plek voor
levensgenieters in het zomerseizoen.

Sorrento - Capri - Sorrento (hele dag)

Capitano Luca

Wat te doen op capri?

Luca is je privé schipper op deze vrijdag. Hij is
geboren en getogen in Sorrento en heeft een
grote passie voor zijn werk. Hij zal zeker wat
vertellen in zijn mooie accent over Capri en de
Amalfikust en zorgt er natuurlijk voor dat jij
optimaal kunt genieten vandaag.

Je kunt er een mooie wandeling maken naar een
hoger gelegen deel voor een geweldig uitzicht
over de Amalfikust en het eiland. Mocht je dat
wandelen niets vinden, kun je ook een
funicolare, een liftje, nemen naar Anacapri om
ook dit deel van het eiland te bewonderen. In
Capri stad kun je heerlijk struinen door alle
boetiekjes en eventueel een Insalata Caprese
eten, het bekende tomaat met mozzarella
gerecht die haar naam dankt aan dit eiland. Let
op: de terrasjes hier zijn erg prijzig, dus weet waar
je gaat zitten!
In de loop van de middag kun je weer op de boot
stappen, voor nog een tochtje langs de
Amalfikust. Je zult zeker langs Punta Campanella
gaan, het uiterste puntje van het Sorrentijnse
schiereiland. Natuurlijk is het ook mogelijk om
een duik nemen in de azuurblauwe zee, of even
ter anker liggen in een verborgen baai. Aan het
einde van de middag zul je dan weer terugkeren
in de haven van Sorrento voor de laatste avond.

informatie
Prezzo del tour
De kosten van de tour bedragen 685 p.p.
(exclusief boekingskosten en verplichte
bijdrage GGTO).
Wat krijg je allemaal voor dit bedrag?
5 overnachtingen inclusief ontbijt op 2
verschillende locaties met start en finish in
Sorrento
3 dagen Vespa huur (125 cc) inclusief
helmen, verzekering, en onbeperkt aantal
kilometers
1 dag Capri privé boot excursie (boot van
max 12 personen), inclusief schipper Luca,
drankjes en hapjes aan boord. Ook genoeg
mogelijkheden om deze dag te zwemmen.
Bagage vervoer tussen de hotels.
Benjamino als tour guide, of de routes, je
bent geheel vrij om ook zelf lekker op pad te
gaan!
Bezoek aan Positano, Amalfi, Ravello, Maiori,
Minori, Salerno
Bezoek aan Limoncello producent, een
rondleiding inclusief een proeverij!
In Vespino is aangesloten bij GGTO.
Hierdoor boek je met zekerheid.

Exclusief
Mogelijkheid tot het volgen van een
kookworkshop
met
gepassioneerde
Italiaanse maar goed Engels sprekende kok
a €109 p.p..
Een geregelde transfer vanaf Napels naar
Sorrento en Sorrento naar Napels a €25 p.p.
Vlucht vanaf Amsterdam of Eindhoven naar
Napels. Het is mogelijk om met KLM,
Transavia, Easyjet en Ryanair te vliegen. KLM
vliegt alleen direct op zaterdag en zondag.
Transavia en Easyjet vliegen dagelijks op
vriendelijk tijden. Ryanair vliegt iedere
maandag en vrijdag.

Andere tips
Deze 5-daagse Amalfi tour is ideaal te
combineren met een bezoek aan Napels,
Pompei, en/of Vesuvius. Vraag Benjamino
gerust naar de mogelijkheden, hij adviseert je
graag.

FAQ
Is er een speciale COVID-regeling?

Hoeveel kost een extra Vespa?

Aangezien dit jaar nog zeer onzeker zal zijn
vraagt dit om flexibiliteit. Daarom boek je
zonder zorgen, mocht er een negatief
reisadvies gelden (rood of oranje, van ofwel
Nederland ofwel Italië) dan krijg je de
volledige aanbetaling terug. Je betaalt pas
het overige deel als het zeker is dat reizen
weer is toegestaan deze zomer.

De kosten van een extra Vespa bedragen
€150 voor drie dagen, (€75 p.p.)

Hoe ben ik verzekerd?
Door de Vespa-verhuur ben je verzekerd voor
schade aan derden. Mochten er echter
beschadigingen, krassen, deuken etc. aan jouw
eigen Vespa ontstaan, dan kunnen hiervoor
kosten in rekening worden gebracht. Vooraf zal
de schade die al aan de Vespa zit worden
gefotografeerd, zodat je daarvoor zeker niet in
rekening wordt gebracht. Deze extra
verzekering is ter plekke erbij te boeken á 12
euro per dag. Contacteer eigen reisverzekering
om precies te weten wat voor jou handig is.

Waar kan ik meer informatie vinden
over de accommodaties?
Mocht je foto’s willen bekijken of reviews
lezen, van de accommodaties, bekijk dan
gerust even de websites:
Tasso Suites, Sorrento. Hier verblijf je op dag 1,
4 en 5 in september.
Palazzo del Barone, Sorrento. Hier verblijf je
op dag 1, 4 en 5 in oktober.
Villa Maria, Minori. Hier verblijf je op dag 2 + 3.

Is benzine inbegrepen in de prijs?
Nee, dit bedrag zal zo rond de €15 euro
liggen voor drie dagen rijden.

Wanneer start de tour?
De start is op maandag, de finish op zaterdag
in Sorrento.

Is het eten bij de tour inbegrepen?
Het ontbijt is inbegrepen, lunch en diner niet.
Wel zal ik iedere dag suggesties geven voor
een leuke plek om te eten. Het is ook mogelijk
om te eten bij de accommodaties, of om een
kookworkshop te doen!

boek ik dit jaar met zekerheid?
Als reisorganisatie ben je wettelijk verplicht
om aangesloten te zijn bij een garantiefonds.
In Vespino is aangesloten bij GGTO, hierdoor
kun je met een gerust hart boeken.

Hoe groot zijn de groepen?
De groep zal maximaal uit 12 personen
bestaan. Het minimum aantal voor het
doorgaan van de tour is 6 personen.

Kan ik ook alleen mee op deze tour?
Ja dat is zeker mogelijk, echter de prijzen zijn
gebaseerd op 2 personen per kamer en op één
Vespa, dus de prijs voor één persoon ligt hoger.
Vraag Benjamino naar de mogelijkheden;
info@invespino.com

Andiamo naar de AMalfikust?

Voor meer informatie
en boekingen contact
benjamino
Om te boeken stuur je eenvoudig een mailtje
met de gewenste week, en dan zal Benjamino
binnen 24 uur contact met je opnemen over de
beschikbaarheid.

info@invespino.com
0031623015383
invespino

Viva la Vespa
Voel de Vrijheid

