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Hänförande

unt Neapelbukten och Sorrentohalvön ligger några av jordens 
allra vackraste platser. Romerske kejsaren Tiberus förlänades 
Capri och ön har alltid haft rykte om sig att vara en lättjefull, 
dekadent oas. I mitten av 1800-talet påtalade läkare det häl-

sosamma klimatet här. Anacapri blev känt genom Axel Muntes San 
Michele. Barnen på Capri läser i skolan om honom och svenska drott-
ningen Victoria som kom för att kurerade sig här. 
Från hamnen tar vi linbanan upp till lilla Capri stad som är totalt bil-
fritt. Torget, Piazzettan, är samlingsplats med sina stora uteserveringar. 
Därifrån löper smala gränder. Via Camerelle är huvudgatan och längs 
den ligger exklusiva boutiquer, utsökta juvelerarbutiker och skoaffärer. 
Capri är känt för sina eleganta sandaler. Alla strosar längs Via Came-
relle och där, med bästa läge, ligger magnifika Grand Hotel Quisisana. 
På eftersommaren trängs all världens celebriteter här medan Medelha-
vets jetset försöker hitta plats för sina lyxyachter i hamnen.

Superlyxiga Qusisana är alla celebriteters favorithotell. De stora 
sviterna är mest efterfrågade och är bokade långt i förväg. Förr var det 

Sophia Loren, Cary Grant, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Onassis, 
Fiat miljardären Angelli, Kennedys och den tiden superstjärnor som 
festade på Capri speciellt i augusti –september. Idag blandas all värl-
dens kungligheter, expresidenter, film- och popstjärnor, industrimän 
och Medelhavets vanliga jetset på Capri. Men det är fullbokat under 
helgerna också ända in i oktober. Nyligen kunde man då inte ens ordna 
något rum till Richard Gere. Men de hjälpte honom att hitta en villa att 
hyra. Många är stamgäster och känner sig lite väl hemma. Eller som en 
gäst nyligen uttryckte det – Vad gör Mariah Carey i min solstol? Mariah 
som ofta är på Capri kände sig också som hemma. 

Quisi Spa har sober barockinredning. I herrbastun kan man be-
undra fiskarna i ett stort akvarium i väggen. Dambastun har panorama-
fönster med strålande utsikt. Spa-menyn är mycket lång. Det finns flera 
varianter av massage, Antiaging, Detox, Deep Tissue, Slimming, Hot 
Stone och Mineral Wrap som består av lera, halvädelstenar och essen-
tial oils. Caviar Firming Facial på 1½ ´timme med La Prarie produkter 
känns lyxig och ger faktiskt synligt resultat. 
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Längs Via Carmerelle ligger exklusiva juvelerare och märkesbutiker 
på rad. Capri är känt för sina juveler och sandaler. Jag inhandlar några 
par innan vi slår oss ner vid en av barerna på Piazettan och studerar 
folklivet. 

 Pittoreska Positano klättrar uppför berget. 
Från Capri tar vi snabbfärjan till Positano, den vackraste staden på 
hela Sorrentohalvön. Husen klättar upp längs berget på båda sidor om 
dalgången. Positano är den mest romantiska av alla pittoreska städer 
på den vackra Amalfi kusten. Här bodde italienska adelsfamiljer och 
fiskare. I början av 1900 talet sökte sig konstnärer och författare hit. 
Staden har i mer än 50 år varit populär semesterort bland Medelha-
vets jetset och Hollywoods stjärnor. Alla som en gång varit här längtar 
tillbaka. 

Hotel Poseidon i Positano.
Charmiga Hotel Poseidon ägs av syskonen Monica och Marco Aonzo. 
Det var familjens hem innan det byggdes ut och blev hotell. Alla rum 
är unika och från många har man utsikt över staden och havet. Från 
restaurangterrassen och poolen har man också en vidunderlig utsikt 
. Man trivs från första stund . Förutom hotellets elegans och komfort 
bidrar Monica och Marcos uttalade filosofi. – Vi vill lära känna våra 
gäster så att de trivs och vi kan skämma bort dem. Vi betraktar dem 
mer som nya vänner än hotellgäster. Man förstår att stamgästerna blir 
fler och fler. I det nyöppnade gymmet med härlig utsikt och hotellets 
lilla Decleor Spa kan man komma i toppform. 

För att göra en utflykt längs Amalfikusten, Världens Vackraste 
Kust, får vi låna en av hotellets bilar. Vägen slingrar längs berget mel-
lan intensivt blå himmel och hav.  Lagom till lunch når vi den vackra 
bergsbyn Ravello. Den inspirerade Wagner, DH Lawrence skrev Lady 
Chatterly´s Älskare här och Boccaccio förlade delar av Decamerone 
hit. Från Ravello kom också operasångaren Enrico Caruso. I Ravello 
ligger lyxhotellen Palazzo Sasso och Hotel Caruso. Båda har restau-
ranger med sagolik utsikt och utsöka menyer men det finns också char-

miga lite enklare lunchställen. Och naturligtvis avslutar, den som inte 
kör, med en Limoncella till espresson. 

Sista kvällen avnjuter vi ännu en gourmetmiddag på Poseidons ter-
rass. Kvällen är ljum och månen speglar sig i havet. Motvilligt inser vi 
att vi snart ska lämna denna underbara del av Italien. Men vi känner att 
snart kommer vi, som så många andra, att återvända hit. 

 Golf Resort Holiday Inn Neapel – Castel Volturno. 
Man kan också passa på att spela på Volturno Golf Course ca 35 km 

från Neapel. Det är en nyöppnad 18 håls linksbana. De första 9 hålen 
omges av pinjeskog och sedan fortsätter banan längs havet. Bitvis är 
det sanddyner på båda sidor av fairway. Vid hål 11 spelar man bara 
några meter från vattnet. Hål 12 är ett par 5 hål på 466 meter som löper 
längs havet. På banan har man fantastisk utsikt mot Ischia och även 
Vesuvius. Man kan hyra klubbor för 20 Euro och greenfee är 55 Euro. 
Hotel Holiday Inn´s stora Spa di Seta använder Algotherme produkter. 
Bland alla behandlingar finns t ex Vichy Shower och inpackning i Mont 
Saint-Michel lera. Spa di Seta massage börjar med peeling och sedan 
används silke och golfbollar för en undergörande massage.                 o         

italiensk glass är magiskt gott 
och ett måste att prova....
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