
  

  

 

TOERPROGRAM:  ITALIË 

4 – 23 September 2021 

September 
Sa 4 JOHANNESBURG – FRANKFURT 

Toerlede moet om 16:00 aanmeld by Lufthansa  se inweegtoonbank op die O.R. Tambo-lughawe 
in Johannesburg vir Vlug 573 wat om 19:00 via Frankfurt na Napels vertrek.  Individuele reëlings 
sal met toerlede getref word wat met 'n ander lugredery as Lufthansa reis. 

So 5 FRANKFURT – NAPELS – SORRENTO 

Ons aansluitingsvlug LH 334 vanaf Frankfurt neem ons na Napels – 'n Suid-Italiaanse stad wat al 
in die eeu v.C. deur die Grieke bewoon en bewerk is. Ons land om 12:05 en behoort 'n kort 
besigtigingstoer van hierdie stad, wat as een van die mees dig bevolkte stede in Europa beskou 
word, ingepas te kry voordat ons verder suidwaarts reis.  Onderweg op die pragtige roete na 
Sorrento sien 'n mens berg Vesuvius op die nabye horison.  Ons bestee die res van die dag op 
ons eie in Sorrento – 'n lewendige stadjie wat op 'n krans bo die Baai van Napels uittroon.  Ná 
aandete raak ons aan die slaap met die prentjie van die helder seegroen water waarin ons ons 
vroeër verlustig het. 

Ma 6 SORRENTO – CAPRI – ANACAPRI – SORRENTO  

Ná ontbyt vertrek ons per boot na die bekende Capri-eiland.  By aankoms neem ons 'n spesiale 
bussie na Anacapri wat via 'n paar haarnaalddraaie bereik word.  Ons ervaar eerstehands hoe dit 
voel met 'n Italianer aan die stuur!  By Anacapri kan u heerlik gaan stap of deur die unieke 
winkeltjies drentel.  U kan ook opsioneel met 'n stoeltjiehyser berg Monte Solaro bestyg.  Dis 'n 
wonderlike ervaring met 'n onbeskryflike uitsig as bonus!  Daarna gaan ons met 'n bussie na Capri, 
die hoofdorp en speelplek van die rykes op dié eiland.  Daar is pragtige tuine om te geniet, u kan in 
die smal stegies of eksklusiewe winkels ronddrentel, of sommer net met 'n Italiaanse gelato afkoel.  
Ons keer per tandrattrein terug na die hawe. 

Diegene wat verkies, kan vroeër na die hawe vertrek en op hulle eie 'n rondvaartboot om die eiland 
of 'n opsionele besoek aan die Blou Grot (Grotta Azzurra) onderneem.  Die weerkaatsing op die 
water in hierdie kalksteengrot sorg vir 'n skouspelagtige gesig!  Hierdie opsionele uitstappie hang 
natuurlik af van die weerstoestand, die gety en of die see nie te onstuimig is nie.   

Ons keer terug na Sorrento vir aandete en 'n welverdiende nagrus.  

Di 7 SORRENTO – AMALFI-KUS – SORRENTO 

Ons volg vandag 'n onvergeetlike 80 km lange roete:  Strada Panoramica Amalfitana – die   
Amalfi-roete wat beskou word as die mooiste kusweg van Europa.  Hierdie roete bied 'n 
asemrowende uitsig oor die landskap en loodregte kranse wat afdaal na die diepblou waters van 
die Middellandse See.  Ons vertoef 'n rukkie in Positano waar 'n mens net rustig langs die see met 
'n Limoncello (suurlemoendrankie) kan ontspan of die talle toeristewinkeltjies kan besigtig. 

Wo 8 SORRENTO – POMPEII – ROME 

'n Baie opwindende dag wag op ons wanneer ons Pompeii besoek.  Pompeii, aan die voet van 
Vesuvius, staan hoog op die ranglys van wêreldwonders en laat 'n onvergeetlike indruk op 
besoekers.  Die hele stad, waardeur 'n mens kan stap, is opgegrawe nadat 'n dik laag vulkaniese 
as dit totaal bedek het.  'n Mens stap verby die ou winkels, wonings en die Forum waar die 
inwoners van Pompeii bymekaar gekom het.  Dit is maklik om jou in te dink hoe indrukwekkend dit 
moes gewees het gedurende hierdie ou Romeinse stad se glorietydperk.  Die oudste oorblywende 
Romeinse amfiteater wat in die eerste eeu v.C. gebou is, kon sitplek vir 20 000 toeskouers bied. 

Ons kom laatmiddag in Rome, die hoofstad van Italië aan, waar ons drie nagte tuisgaan. 

Do 9 ROME 

Rome se ryk verlede verstom 'n mens!  Oor die volgende twee dae gaan ons hierdie 
geskiedkundige stad en omgewing, meestal te voet, behoorlik verken.  Ons onderneem vanoggend 
'n stadstoer van antieke Rome en sien onder meer die Colosseum, die Triomfboog van Konstantyn 
en die Romeinse Forum, waarvandaan Rome die wêreld regeer het.  Ons sien ook oorblyfsels van 
die Romeinse baddens, tempels, suile, circus, stadsmuur, ens. wat 'n duidelike beeld skep van die 
leefwyse gedurende die piektyd van die Romeinse Ryk.   
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Ons kan ook die Spaanse plein met die bekende Spaanse Trappe besoek.  Vanaf drie terrasse lei 
dié breë trappe na die 400 jaar oue Fransiskaanse kerk met twee kloktorings.  Voor die trappe 
staan die bootvormige fontein, Fontana della Barcaccia, uit die 17de eeu.  Hierdie plein is 'n 
gewilde bymekaarkomplek vir jongmense uit alle dele van die wêreld.  Ons maak ook 'n draai by 
die bekende Trevi-fontein. 

Die middag is beskikbaar vir vrye tyd, inkopies, ontspan en/of opsionele uitstappies in hierdie 
wêreldberoemde stad.  Diegene wat moeilik stap, kan opsioneel 'n hop-on-hop-off-toer van die stad 
onderneem. 

Vr 10 ROME (VATIKAANSTAD) 

Ná ontbyt besoek ons die Vatikaanstad – die kleinste soewereine staat in die wêreld, wat selfs 'n  
eie vlag het.  In die Vatikaan staan die grootste kerk op aarde: die St Pietersbasiliek (St Peter's 
Basilica).  Wanneer 'n mens die kerk van binne bekyk, kry jy die indruk van die prag, praal en 
rykdom van die Rooms-Katolieke kerk.  Die imposante koepeldak en pragtige Piëta-beeld, wat 
albei deur Michelangelo ontwerp is, laat 'n blywende indruk. 

Ons besoek ook die indrukwekkende Sistynse kapel waar die kardinale bymekaarkom wanneer 'n 
nuwe pous gekies moet word terwyl tienduisende mense buite staan en wag op die uitslag.  Die 
treffende muurskilderye, maar veral die plafon waar Michelangelo sy bekende meesterwerk 
aangebring het, laat 'n mens in verwondering staan. 

Vanmiddag en vanaand kan ons na hartelus in Rome rondstap.   

Sa 11 ROME – TOSKANE 

Vandag laat ons die stadsgewoel agter en ervaar die rustige atmosfeer van die skilderagtige 
Toskaanse platteland en bekende Chianti-wyngebied.  Die uitgestrekte heuwelagtige landskap 
word afgewissel met kleurvolle wingerde, plaashuise, sipresbome en indrukwekkende Middeleeuse 
bergtopdorpies.  Ons besoek van die kultuurryke dorpe soos Siena en/of San Gimignano wat 
elkeen 'n eie bekoring het en bly spesiaal een nag in dié gebied oor om dit eerstehands te ervaar!  

So 12 TOSKANE – FLORENCE   

Ons ry op 'n mooi roete na Florence om nog iets van die platteland te beleef en kry moontlik 
geleentheid vir 'n wynproe onderweg.  Ons bereik Florence – die Toskaanse hoofstad en mooiste 
stad van Middeleeuse Italië.  Florence word beskou as die geboorteplek van die Renaissance, met 
bekendes soos Dante, Donatello, Da Vinci, Raphael en Michelangelo wat hier gewoon en/of 
gewerk het.  Die Arnorivier, wat deur die stad vloei, het agt brûe, waarvan die Ponte Vecchio die 
bekendste is.  

Ma 13 FLORENCE 

Ons besigtig die ou stad van Florence met o.a. die indrukwekkende St Maria-domkerk uit pienk, 
groen en wit marmer.  Dié kerk kan 20 000 mense akkommodeer en die magtige koepeldak is 'n 
argitektoniese meesterstuk.  Ander pragtige geboue in Florence is die Giotto-kloktoring en die 
pragtige agthoekige Doopkerk.  Op die bekende Signoriaplein is onder meer die Neptunusfontein 
en verskeie indrukwekkende beeldgroepe.  Dis ook hier waar die replika van die marmer-
Dawidbeeld staan, op dieselfde plek waar die oorspronklike beeld vanaf 1504 gepryk het.  Vandag 
word hierdie bekende meesterstuk van Michelangelo in die Galleria dell'Accademia beskerm.  'n 
Opsionele besoek aan dié kunsgalery is moontlik en vir baie mense 'n hoogtepunt. 

Die talle stalletjies wat oral te sien is, bied 'n wye verskeidenheid van leeritems, juwele, klere en 
heerlike smulhappies. 

Di 14 FLORENCE – PISA – PORTOVENERE 

Ons verlaat die bekoorlike Toskaanse binneland en reis weswaarts via Pisa.  Onderweg sien 'n 
mens by Carrara die bekende marmerblokke wat vandag steeds welvaart vir Italië beteken.  Dis 
ook hier waar Michelangelo geïnspireer is vir die skep van talle van sy meesterwerke.  Hoëkwaliteit 
marmer word al vir 2 000 jaar hier uitgehaal en dit bly skynbaar steeds 'n onuitputlike bron.    

Vandag se hoogtepunt is 'n besoek aan die Piazza dei Miracoli of Wonderwerkeplein, waar drie   
verstommende konstruksies 'n onuitwisbare indruk laat: die Katedraal, die Doopkerk en die Skewe 
Kloktoring.  Dag-in en dag-uit staan honderde mense hier en opkyk na dié alombekende toring.  
Nadat in 1173 daaraan begin bou is, het dit geblyk dat die ondergrond nie stewig genoeg was nie.  
Die kloktoring het toe reeds ruim 15 cm skeef gesak.  Die boumeesters het dus die vierde en vyfde 
verdieping effens na die 'ander kant' laat oorhel.  Ná 180 jaar is dit voltooi.  Die toring was toe 55 m 
hoog, maar nog steeds skeef.  Met verloop van tyd het dit erger geword en daar is vasgestel dat 
die toring elke jaar 1 mm gesak het.  Dit is uiteindelik na baie wik en weeg 'gered' toe ingenieurs 'n 
plan beraam het om dit ondergronds te stut. 
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Ons reis na die Liguriese streek waar die Italiaanse Riviera, ook die Riviera di Levante genoem, 
geleë is.  Ons bereik die kusdorpie Portovenere, waar ons twee nagte oorbly. 

Wo 15 PORTOVENERE – CINQUE TERRE – PORTOVENERE 

Portovenere is die ideale plek waarvandaan 'n mens Cinque Terre ('vyf grondgebiede') kan 
verken.  Hierdie ongerepte area van vyf klein dorpies, wat skilderagtig teen die rotshange vasklou 
en 'n lieflike uitsig oor die Italiaanse Riviera bied, kan glad nie per motor of bus bereik word nie.  
Daar is slegs boot- en treinverkeer.  Dit is beskermde area, geleë in die Cinque Terre Nasionale 
Park en 'n Unesco-wêrelderfenisgebied.  Die wingerde word op plekke steeds met die hand bewerk 
omdat die gebied so steil is.  Ons is heeldag vry om Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazze en Monterosso te verken.  Ons onderneem 'n bootvaart om hierdie hierdie vyf klein 
dorpies te bereik en 'n mens kan op- en afklim waar jy wil.  In geval van slegte weer of onstuimige 
see, moet 'n mens van treinvervoer gebruik maak.  Elke dorpie het 'n unieke karakter en 'n mens 
kan heerlik ronddrentel, vars vis eet of een van die streekspesialiteite soos pesto, foccacio (brood), 
kaas, olywe of wyn wat tipies uit die streek is, geniet. 

Ongelukkig het rotsstortings in 2012 veroorsaak dat die panoramiese Via dell Amore ('Lovers 
Lane') waarlangs 'n mens vroeër tussen Riomaggiore en Manarola kon stap, gesluit is.  

U het geleentheid om laatmiddag naby ons hotel rond te stap en prentjiemooi foto's te neem 
wanneer die son sak. 

Do 16 PORTOVENERE – MILAAN – COMO-MEER 

Onderweg na die Como-meer besoek ons Milaan – die naasgrootste stad in Italië.  Hierdie stad is 
bekend vir pragtige argitektoniese skatte, soos die gotiese Duomo (Domkerk) wat met talle 
torinkies 'n ware sieraad is.  Dan is daar ook die indrukwekkende Galleria Vittorio Emmanuelle, wat 
eintlik 'n oordekte winkelstraat is en natuurlik die bekende La Scala-operahuis.  Leonardo da Vinci 
het sy stempel in Milaan afgedruk.  Dis ook die modemekka van Italië en enige mode-ontwerper of 
modebewuste se droom.  Dis by uitstek 'n stad van ontwerp – in alle vorme! 

Vanmiddag bereik ons die meregebied in die Lombardystreek wat vir 'n mens 'n 'ander kant' van 
Italië wys.  Dit laat 'n blywende indruk op besoekers.  Ons eerste verrassing is die Como-
meergebied, waar ons twee nagte vertoef.   

Vr 17 COMO-MEER / BELLAGIO 

Vandag is u vry om hierdie droombestemming op u eie te verken. 

'n Opsionele bootvaart op die Como-meer en kabelrit na die pragtige uitkykpunt is moontlik.  Die 
Como-meer is die derde grootste meer in Italië en strek oor 146 km².  Op die diepste punt is dit  
400 m – een van die diepste mere in Europa.  Idilliese dorpies en pragtige villas lê aan die oewer 
van hierdie meer.  Die dorpies Belaggio en Menaggio, asook die Villa Carlotta met botaniese tuine 
in die dorpie Tremezzo, is die moeite werd om te besoek en kan per veerboot bereik word. 

Sa 18 COMO – GARDA-MEER 

Ons ry vandag weswaarts om nog 'n juweel van die Italiaanse mere-gebied te ervaar.  Ons kom 
vroeg reeds aan by Garda-meer waar ons in een van die dorpies soos Limone of Garda self sal 
tuisgaan. 

So 19 GARDA-MEER 

Die Garda-meer is die grootste meer in Italië en strek oor 370 km².  Dit is reeds in die Ystydperk 
deur gletsers gevorm wat die omliggende kranse en valleie as't ware uitgeskuur het.  Die meer is 
sowat 52 km lank, byna 17 km breed, gemiddeld 136 m diep en op die diepste punt feitlik  350 m.  
Die idilliese omgewing en Mediterreense klimaat maak dit 'n gewilde vakansiebestemming.  Daar is 
etlike klein dorpies wat die meer teen 'n prentjiemooi agtergrond van die Dolomietgebergtes 
omring.   

Vandag het ons heeldag vry om rustig te verkeer en langs die meer te stap of 'n opsionele 
bootvaart op die meer te onderneem. 

Ma 20 GARDA – VERONA – VENESIË  

Ons verlaat die mere-gebied vir die laaste been van ons toer.  Onderweg besoek ons Verona, die 
stad wat danksy Shakespeare se Romeo en Juliet bekend geword het.  Dit is egter meer as net 'n 
romantiese stad – dit is o.a. ook op Unesco se Wêrelderfenislys weens die indrukwekkende 
argitektuur uit die Romeinse tyd. 
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Ons reis verder na Venesië – die stad wat in water, op 118 verskillende eilandjies in die Adriatiese 
See geleë is.  Dit is menige toeris se droomstad.  Aangesien geen motors of busse in Venesië kan 
beweeg nie, gaan ons vir twee nagte op die eiland Lido oorbly.  'n Mens kan dié eiland slegs per 
veerboot bereik.  Venesië het meer as 150 kanale en 400 bruggies en die stadsverkeer beweeg 
slegs oor water.   

Vanaand kan diegene wat nie te moeg is nie, die bekoring van die stad in die aand ervaar.  

Di 21 VENESIË  

Ná ontbyt vertrek ons per vaporetto (waterbus) deur die besige hawe van Venesië na die              
St Markusplein (ook genoem die Salon van Europa) waar ons ná ongeveer 10 minute aan wal 
stap.  Ons sien die wêreldbekende Brug van Sugte wat uit die Middeleeue dateer.  Op die 
indrukwekkende St Markusplein sien 'n mens die Campanile di San Marco (kloktoring), wat 
opsioneel per hyser bestyg kan word.  Dit bied 'n onvergeetlike uitsig oor Venesië – die stad op 
pale!  Selfs meer indrukwekkend is die St Markusbasilika, een van die beste voorbeelde van 
Bisantynse argitektuur met ongelooflike mosaïekwerk uit die 12e eeu wat meer as 8 000 m² 
beslaan.  Die Dogepaleis reg langsaan hierdie katedraal is beslis ook 'n besoek werd. 

U is vry om die stad verder op u eie te verken en van die bekende plekke te voet of met die 
waterbus te besoek.  Venesië is 'n kopersparadys en die bekende Rialtobrug met honderde 
stalletjies is 'n ware trekpleister.  Aandenkings van kant, glas- en juweliersware, leeritems, 
karnavalmaskers, elegante klere, ens. is te koop.  Dit is ook interessant om 'n draai te maak by die 
opelug groente-, vrugte- en vismark, waar die plaaslike inwoners hul inkopies doen.  

Wo 22 VENESIË   

'n Besoek aan Burano bied geleentheid om die besondere bekoring van dié lieflike klein eilandjie in 
te neem.  Burano het 'n kunstenaarsatmosfeer en spog met pragtige, helderkleurige huisies.  Dit is 
ons laaste uitstappie voordat ons die bekoring van Italië verlaat en gereed maak vir ons terugvlug 
na Suid-Afrika.  Vlug LH 329 vertrek om 18:20 vanaf Venesië na Frankfurt, vanwaar ons om 22:05 
verder na Johannesburg reis.  

Do 23  JOHANNESBURG 

Ons land om 08:30 in Johannesburg ná 'n onvergeetlike toerervaring. 

LW:  Weens omstandighede buite ons beheer kan dit gebeur dat die toerprogram aangepas moet word.  

 


