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VILL DU ÅKA TILL

EN PLATS DÄR

ALLT ÄR SANS-

LÖST VACKERT?

EXKLUSIVT UTAN

ATT VARA RUIN E-

RANDE? ÄLSKAR

DU ITALIEN? DÅ

ÄR CAPRI PLAT-

SEN FÖR DIG.

MEN GÖR INTE

SOM MILJONER

ANDRA SOM AV-

VERKAR ÖN PÅ EN

DAGSUTFLYKT.

• Kring sekelskiftet var

Capri högsta mode. Alla
var där. Men varför skulle

man åka hit i dag? J0, för

att det är en av världens

vackraste, mest romantis-

ka öar. Det upptäckte re-

dan de romerska kejsarna.

En av dem, Tiberius,

byggde för säkerhets skull

tolv villor på ön. Idag har

Europas rikaste och mest

kräsna sina villor längs

Capris kust. Här bor che-

ferna för Ferrari,

Mondadori, Valentino,

Buitoni, Moet&Chandon .

De som kan välja det

bästa väljer Capri. För
som någon av alla de dik-

tare som lovsjungit ön ut-

tryckt det: Här är havet

blåare, bergen vildare,

sjöbrisen mer svalkande,

växtligheten mer prunkan-
de, människorna vackrare

och gladare än någon an-

nanstans pä jorden.

Resfakt a
Två sätt att resa hit

Ett är att rekommendera.

Ett att avråda frän.

De flesta kommer på

dagstur. De invaderar on

pa förmiddagen, avverkar

den pa ett par timmar

och reser hem med efter-

middagsbåten. Det inne-
bär köer, trängsel, far-

skockskänsla.

Det absolut bästa sättet

att uppleva Capri är att
stanna några dagar eller

en vecka.








Orientering

Ön är liten och bergig, ca

2 mil i omkrets. Du när

den pa en halvtimme

med bat från Neapel,

Sorrento, Amalfi eller

Positano. Båtarna lägger

till i Marina Grande. Från

hamnen gar en bergbana

upp till stans berömda

torg La Piazetta. De flesta

hotellen ligger i den övre

delen av stan Capri. Öns

andra, mindre ort, är

Anacapri, 10 minuters

bussresa från Capri.

Ta sig runt

Inga bilar finns att hyra.

Pa Capri promenerar
man! Ta med bra skor

och liten ryggsäck.






av världens vackraste platser
Grotta Azzurra - med självlysande blått

vatten. Uns stora turistattraktion. Grottbesöket

är en föreställning i två akter. Den första äger rum

utanför grottan. Det är kul att se sjuttiofem japa-

ner i likadana kepsar fajtas om platserna i de små
roddbåtar som tar en in i grottan. Lite Titanic över

det hela. Sen är det förstås grottan - magisk.





Villa San Michele - vacker som en dröm.

Axel Munthe som var drottning Victorias

livläkare byggde sin drömvilla på Capri i början

av seklet. Han inredde den med sin unika sam-

ling antikviteter och bjöd dit sina vänner, prin-

sessor, baronessor, författare och konstnärer.

Alla blev djupt tagna.

Monte Solaro- en bit av paradiset. Ta sitt-

liften från Anacapri. Promenera genom blom-

sterängar (det finns 850 olika växtarter på Capri)

ned till kapellet Santa Maria Cetrella. Har du tur

är den lilla kyrkan öppen.





Bada i Medelhavets mest kristallklara vatten

Sandstranden invid Marina Grande är gratis

och helt ok. Men bra mycket häftigare är de små

klipp-baden på öns södra sida. Hyr en stol och

njut av det turkosgröna vattnet.

Träna step-up...
Det fanns ingen väg till Anacapri när Axel

Munthe kom till Capri i slutet av 1800-talet.

Han fick ta trappan, Scala Fenicia, med 881

trappsteg upp för klippan. Du kan ta samma
väg. Bra för benmusklerna.

Promenera...
längs medeltida gränder, förbi blomstrande

trädgårdar, genom ett alltmer lantligt land-

skap till Villa Jovis på öns östra bergstopp.

Här höll kejsar Tiberius till. Guiderna gillar att

berätta om 300 metersstupet där han slängde
sina slavar i sjön.

• Gålängs vingårdar till utsiktsplatsen

Belvedere di Migliera. Utgå från byn
Anacapri. Strax före utsiktsterrassen går en

liten stig nedåt höger. Följ den i riktning mot

fyren. Gå försiktigt. Tre meter till vänster stu-

par klippan lodrätt i havet. Utsikten är andlös.

9 Kvällspromenad från Piazzan, längs Via

Camerelle ut till Punta Tragara med strålande

vy över Faraglioneklipporna. Hela stan visar

upp sig.

Fönstershoppa...
eller ha välfylld plånbok! Här är exklusivt!

Alla de stora italienska märkena i skor, väskor,

kläder har butiker längs Via Camerelle. En flas-

ka citronlikör är en överkomlig souvenir.

Äta bör man...
...Menyerna lägger tonvikt på pasta, fisk och

skaldjur.
• Le Grotelle på väg mot Arco Naturale har

oslagbar terrass och dito ravioli.

• La Savardina är en lantlig pärla. At lunch

på terrassen under citronträden. Pröva frite-

rade zucciniblommor eller specialitén kaning-

ryta. 80-årige innehavaren Eduardo håller

gärna gästerna på gott humör med en sång.
• Da Giorgo på Via Roma är bra på bade

pasta och skaldjur. Hyggliga priser, ca 250 kr

för trerättersmiddag med vin.

• Belsito, Via Matermania, har Signora

Liliana vid spisen och då blir det något ex-

tra. Pröva hennes hemlagade svarta pasta

alle vongole (med musslor), hennes fisk ba-

kad i pizzaugnen med massor av örter och

hennes romindränkta Baba med smultron.

Himmelskt!

Roa dig...
någon annanstans. Här finns inte mycket

till nattligt hålligång. Scenen är Piazettan.
Stämningen är hög både före och efter mid-

dag. Två små tavernor har musik och under-

hållning. På Anema e Core kan det bli upp-
sluppen italiensk allsång framat natten.

Capri har av tradition en stor gaypublik -

men här är stämningen mer diskret och so-

fistikerad än på t ex party-ön Ibiza.

Sov gott...
genom att boka i förväg! Hotellen säger of-

ta nej till en-natts-gäster. Lägenhetshotell
saknas. Ska du stanna minst en vecka finns

rum med kök att hyra. Hör med turistbyrån!
• Hotel Canasta tel 081-837 0561 har 16

rum, några med havsutsikt, alla med terrass!

balkong. Priser runt 1 300 kr för ett dubbelrum.

• La Tosca tel 081-837 09 89 är ett enkelt, bra

hotell mitt i stan med dubbelrum för ca 600 kr.


