
 
 

    

 
 

 
Cari soci della Dante, 
 
poiché Matera è stata proclamata capitale europea della cultura 2019, abbiamo pensato 
che sarebbe stato bello organizzare una visita a quella città per i nostri soci. Abbiamo 
pertanto chiesto all’agenzia di viaggio Vacanza In AS di programmare un viaggio per 
noi, che preveda anche una visita alla suggestiva città di Napoli, delle cui meraviglie ci 
ha parlato Natalino Russo nella sua conferenza di febbraio. 
L’agenzia ci ha sottoposto due proposte, che potete leggere qui di seguito. È possibile 
scegliere un viaggio di quattro giorni o un viaggio di 8 giorni. È richiesta la 
partecipazione di almeno 16 persone per la realizzazione dei viaggi.    
Le preiscrizioni al viaggio dovranno essere inviate a Marianne Zimmer 
(marzim@getmail.no) entro il 29 marzo. Si prega di indicare chiaramente nome e 
cognome, e-mail e telefono. 
Speriamo che molti soci aderiscano alla proposta di questo bel viaggio.  
Puoi leggere il programma dei viaggi qui sotto: 
 
Kjære Dante-medlemmer, 
  
Siden Matera er utnevnt til Europas kulturhovedstad 2019, har vi tenkt at det ville være 
fint å arrangere en reise dit for våre medlemmer. Vi har bedt Reisebyrået Vacanza In AS 
om å planlegge en tur for oss. Den gir også mulighet til å besøke Napoli, for å oppleve 
noen av de underverker vi hørte så mye om i Natalino Russos foredrag som ble holdt i 
februar. 
Reisebyrået har sendt oss to forslag. Du kan velge mellom en 4-dagers tur og en 8-
dagers tur. Minst 16 personer må delta hvis turene skal gjennomføres. 
Forhåndspåmelding sendes til Marianne Zimmer (marzim@getmail.no) innen 29. 
mars. Vennligst oppgi navn, e-postadresse og mobilnummer. 
Vi håper at så mange Dante-medlemmer som mulig melder seg på denne fantastiske 
turen.  
Se program for turene nedenfor:  
 
 

 

 

Matera Parco sommerso di Baia 
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1) Reise fra/til 11-14-OKTOBER 2019 (3 netter) inkluderer: 
  
-  Flybillett Oslo-Napoli-Oslo med Norwegian 
   Avreise 11.10.19    OSLNAP   Kl. 09.45 13.00 
   Avreise 14.10.19    NAPOSL   Kl. 11.55 15.30 
-  Buss transport, iflg. program 
-  Opphold med frokost på 4* Hotell MATERA, 3 netter 
-  1 Vandring full dag i Matera med lokal guide, den 12.oktober                
   Matera er den tredje eldste byen i verden, og er blitt kåret til europeisk 
kulturhovedstad i 2019. Byens fortid har ikke alltid vært den lyseste, men fremtiden ser 
absolutt lys ut.  
   Oppdag mer om denne UNESCO-anerkjente byen… 
-  Dagsutflukt med privat buss til «Valle d’Itria» med lunsj, den 13. oktober 
  
Den totale prisen er              Nok   9 850,- per person i dobbeltrom 
Tillegg for enkeltrom er        Nok   1 750,- 
  
  
2) Reise fra/til 11-18 OKTOBER 2019  (7 netter) inkluderer: 
  
-  Flybillett Oslo-Napoli-Oslo med Norwegian 
   Avreise 11.10.19   OSLNAP   Kl. 09.45 13.00 
   Avreise 18.10.19   NAPOSL   Kl. 14.00 17.35 
-  Buss transport, iflg. program 
-  Opphold med frokost på 4* Hotell MATERA, 11-14 oktober (3 netter) 
-  1 Vandring full dag i Matera med lokal guide, den 12. oktober 
   Matera er den tredje eldste byen i verden, og er blitt kåret til europeisk 
kulturhovedstad i 2019. Byens fortid har ikke alltid vært den lyseste, men fremtiden ser 
absolutt lys ut.  
   Oppdag mer om denne UNESCO-anerkjente byen… 
- Dagsutflukt med privat buss til «Valle d’Itria» med lunsj, den 13. oktober 
- Opphold med frokost ved 4*Hotell Napoli, 14-18 oktober (4 netter) 
- 1 Vandring - full dag - i Napoli med lokal guide, den 15. oktober 
   Vi vandrer gjennom Napolis pittoreske gamleby ”Spaccanapoli”, som i sin helhet ble 
inkludert på UNESCOs Verdensarvliste i 1995. Her ligger flere av Napolis største 
severdigheter som katedralen, Chiesa di San Lorenzo Maggiore og Palazzo Cuomo. Og 
Napolis fremste attraksjon: Museo Archeologico Nazionale. En av verdens største og 
beste utstillinger fra gresk og romersk historie og fra renessansen. Her kan vi se mange 
gjenstander hentet fra Pompei og Herculaneum, og den berømte mosaikken som 
illustrerer slaget mellom Alexander den store og perserkongen Darius. 
   Vi skal ta lunsj på en lokale Pizzeria hvor vi skal smake den opprinnelige Pizza 
Margherita, oppkalt etter dronning Margherita som besøkte Napoli i 1889, og fikk servert 
en rett bestående av Mozzarella ost, tomater og basilikum. Dette skulle representere 
det italienske flagget i hvitt, rødt og grønt.                     
-  Dagsutflukt med privat buss, den 16. oktober 
   Vi starter dagen med vår privat buss til Napolis nordlige deler hvor vi tar første stopp 
ved Parco Sommerso di Baia.  
   For de som ønsker tar vi badetur for å se det gamle arkeologiske stedet, under 
vann…. 
   Videre til Cuma og Campi Flegrei. Lunsj på en typisk restaurant.   
Den totale prisen er              Nok  15 450,- per person i dobbeltrom 
Tillegg for enkeltrom er        Nok    2 950,- 


