
Vulkaner i Italien 
Vesuv - Stromboli - Etna 

 

 
 
Den 24. august i år 79 e.Kr. blev en skæbnesvanger dag for indbyggerne i Pompeji. Her fandt 
historiens mest legendariske vulkanudbrud sted, da byerne Pompeji og Herculaneum blev begravet i 
tykke lag af aske og pimpsten i form af askelaviner. 
  
På denne rejse til vulkaner i Syditalien besøger vi blandt andet udgravningerne af Pompeji, som begyndte 
tilbage i 1748 og frem til i dag, hvor ca. 2/3 dele af byen er udgravet. De ulykkelige beboere, som ikke 
nåede at flygte, er på en særegen måde foreviget i dødsøjeblikket. Vi besøger amfiteateret, badeanlægget, 
boligbyggerier og templer, og får et godt indtryk af, hvordan hverdagslivet udfoldede sig i Pompeji i 
romertiden. 
På vulkanen Vesuv kan vi i 1000 meters højde se det dybe vulkankrater og de mange svovlholdige dampe 
fra sprækker i vulkanen. Udsigten over Napoli er fantastisk, man forstår godt, at millioner af mennesker 
vælger at bo her trods risikoen for et nyt vulkanudbrud. 
På Stromboli nord for Sicilien bestiger vi vulkanen, som er den mest aktive i Europa. Det er en tur på ca. tre 
timer og vi når op i 900 meters højde. På øen Vulcano lugter der af vulkan. Det er svovlholdige dampe som 
siver ud af sprækker i landskabet, og som de ca. 500 indbyggere på øen har vænnet sig til. 
Etna på Sicilien er 3323 m. høj, og den er den højeste aktive vulkan i Europa samt en af de mest aktive.  
Vi tager op i ca. 2000 m. højde og herfra kan man mod gebyr komme endnu højere op. 
   
8 dage, afrejse 7. maj, 18. juni og 1. oktober 2017 
  
Pris 13.700 kr 
Tillæg for eneværelse 1200 kr 
Leder: Henning Andersen 
MAX 20 DELTAGERE ! 



1. Dag Arrivo al Napoli  
Ankomst og transport til hotellet. Fælles middag. 
  
2. Dag Pompei og Vesuv  
Vi kører få kilometer sydøst for Napoli til foden af 
vulkanen Vesuv, hvor vi finder den berømte by 
Pompeji. Udgravningerne af Pompeji begyndte i 1748 
og har stået på frem til i dag, hvor ca. 2/3 dele af byen 
er udgravet.  
Efter en pause fortsætter vi til Vesuv. I 1.000 meters 
højde ser vi det dybe vulkankrater og de mange 
svovlholdige dampe fra sprækker i vulkanen. Herfra er 
der en betagende udsigt ud over Napoli bugten.  
Geologer har beregnet den vulkanske aktivitet længere 
end 300.000 år tilbage. 
Vandreturen tager omkring 1½ time. 
 
3. Dag Udflugt til Campi Flegrei 
På en vulkanrejse til Italien hører også et besøg i 
Campi Flegrei, der ligger lige vest for Napoli og ud til 
Napolibugten. Navnet betyder de brændende marker. 
Den farligste vulkan er ikke den man kan se, men den 
som man ikke kan se, og som man står inde i. Hele 
området er et enormt vulkankrater. Her besøger vi det 
berømte vulkankrater ”Solfatara”, hvor man tydeligt 
kan se boblende mudderhuller, hvorfra vulkanske 
gasser siver ud.  
Bagefter kører vi ca. 20 minutters til Pozzuoli.  
Vi stopper i byens centrum nær havnemolen ved det 
berømte Serapeum-tempel, som har hævet sig flere 
meter i takt med jordens bevægelser.  
Vi spiser middag sammen i Napoli, før vi tager 
flyvebåden til Stromboli. Vi sover ombord i 2-
personers kahytter. 
 
4. Dag Stromboli  
Stromboli er en aktiv vulkanø tilhørende den italienske 
øgruppe De Æoliske Øer i det Tyrrhenske hav nord for 
Sicilien. Der bor ca. 400 indbyggere på øen.  
Øen er eventyrlig smuk, og kombineret med vulkanens 
råhed har den været inspirationskilde for mange 
igennem historien. Om eftermiddagen kan de, der har 
lyst, bestige vulkanen som rejser sig ca. 900 m. over 
havets overflade.  
Man kan vælge at gå med et stykke af vejen, nyde 
udsigterne og derefter vende om, da opstigningen kan 
være strabadserende. Hvis man vil med helt til toppen 
kommer man med en lokal vulkanguide og der er en 
merpris på 30 Euro. Fra toppen kan vi betragte hele 
den æoliske øgruppe. Turen op tager ca. 2½ time.  
Vi tager en lille times pause på toppen, og når mørket 
falder på bliver turen ekstra spændende, og det er et 
fantastisk skue, når gasdampe og glødende lava-aske 
rødglødende sprutter op af vulkanen. Nedturen tager 
cirka 1½ time. 
En anden måde at opleve vulkanen på er at tage ud til 
Ristorante  Osservatorio, få kilometer vest for selve 
hovedbyen San Vincenzo. Her kan man sidde og nyde 
vulkanens ildrøde lavaspringvand.   
 

5. Dag Stromboli – Lipari  
Efter morgenmaden tager vi til øen Lipari, som er den 
største af øerne i den Æoliske øgruppe. Der bor ca. 
11.000 lokale på øen, hvoraf de fleste bor i hovedbyen 
af samme navn, Lipari. 
Vi starter ud med at besøge fæstningen ”Il Castello”.  
Her ser vi også det Arkæologiske museum, hvor øens 
historie bliver fortalt gennem forskellige udstillinger 
lige fra hverdagslivet til kunst.  
Eftermiddagen er til fri disposition evt. til at udforske 
byen, inden vi mødes til middagen. 
  
6. Dag Udflugt til Vulcano  
Denne dag starter med en dejlig lille sejltur til øen 
Vulcano, der sammen med Stromboli er den eneste af 
øerne, som har vulkansk aktivitet. 
Vi vandrer op til hovedkrateret af vulkanen. 
Vandringen op og ned af Vulcano tager 3-4 timer i alt. 
Bagefter bliver der mulighed for at vaske strabadserne 
af sig med en forfriskende dukkert i det azurblå hav. 
  
7. Dag Milazzo – Etna – Catania  
Vi tager flyvebåden til Sicilien, hvor vi skal opleve den 
kendte vulkan, Etna, Europas højeste aktive vulkan.  
Vi tager op i ca. 2000 m. højde og herfra kan man mod 
gebyr komme yderlige højere op med en kabelbane og 
jeep. Vi spiser afskedsmiddag på hotellet. 
  
8. Dag Arrivederci Sicilia  
Transport til lufthavnen, hvor vi tager afsked med 
Italien og vender hjem mod Danmark. 

Prisen dækker: 

Fly København - Napoli 

Fly Sicilien - København 

Al transport i bus 

Transport med båd 

Hotel med halvpension 

Entréudgifter 

Dansk rejseleder 

Engelsktalende lokalguide 

Ikke inkluderet 
Afbestillings- og rejseforsikring 
Kabelbane + jeeps på Etna (p.t. ca. 80 Euro) 
Lokal vandreguide på Stromboli (30 Euro) 
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