
Kampania, Neapol i Capri

od 1950 zł*/os. – przy grupie 25 uczestników + 2 osoby opieki

* w cenie przelotu bagaż podręczny (2 sztuki)
* cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Przelot do Neapolu (06:30 – 08:50), zwiedzanie 
Neapolu – stolicy południowych Włoch. W programie: architektoniczny symbol miasta Castel 
Nuovo, Piazza del Plebiscito i Pałac Królewski z fasadą ozdobioną posągami neapolitańskich 
władców oraz spacer po urokliwym starym mieście. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

2. Dzień:
Śniadanie. Przejazd do Pompei – miasta, które podczas wybuchu Wezuwiusza w 79 r. zostało 
przykryte kilkumetrową warstwą popiołów wulkanicznych. Przejście przez Bramę Morską i 
zwiedzanie wykopalisk – w programie m.in. antyczne Forum, Bazylika i Świątynia Apollina, 
termy miejskie, ruiny amfiteatru, który mógł pomieścić nawet 20 tysięcy widzów oraz domy 
mieszkalne, ozdobione pięknymi freskami i mozaikami. Przejazd na Wezuwiusz – jedyny czynny 
wulkan na naszym kontynencie, z którego roztacza się fantastyczny widok na całą Zatokę 
Neapolitańską. Spacer po wulkanie do miejsca, w którym można zajrzeć do wnętrza krateru. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3. Dzień:
Śniadanie, całodzienna wycieczka na Capri – uważaną za najpiękniejszą z włoskich wysp, gdzie 
będzie czas na kąpiele słoneczne, rejs do malowniczych grot oraz zwiedzanie centrum wyspy i 
Ogrodów Augusta. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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4. Dzień:
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Costiery Amalfitańskiej, uważanej za najpiękniejszy fragment 
włoskiego wybrzeża. W programie spokojne zwiedzanie najbardziej malowniczych miasteczek 
regionu Kampania:
Amalfi – kolorowe miasteczko położone na stromym wybrzeżu, pełne kwiatów, niewielkich 
placyków, uroczych kafejek i wąskich uliczek. Zwiedzanie Katedry św. Andrzeja, spacer po 
centrum, czas wolny na „zagubienie się” w uliczkach Amalfi.
Ravello – miasteczko położone 350 m.n.p.m, z którego roztaczają się fantastyczne widoki na 
Wybrzeże Amalfitańskie, spacer po mieście i ogrodach Ravello.
Przejazd trasą widokową do Positano. Positano to dawna osada rybacka, słynąca obecnie z pięknej,
piaszczystej plaży, labiryntu wąskich uliczek oraz Katedry Santa Maria Assunta o 
charakterystycznej mozaikowej kopule. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.

5. Dzień:
Po śniadaniu przejazd do Caserty: zwiedzanie La Reggia – imponującego przepychem pałacu 
królewskiego Karola III Burbona oraz ogrodów pałacowych. Przejazd do Pozzuoli: przejazd przez 
Pola Flegrejskie i spacer po kraterze wulkanu, możliwość obserwacji unikalnego na skalę 
światową zjawiska wygasania wulkanu. Przejazd do Cumae, zwiedzanie ruin pierwszej greckiej
osady na półwyspie Apenińskim, głównego ośrodka kolonizacji greckiej. Przejazd na lotnisko, 
przelot do Polski (19:55 – 22:15).

Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie. Istnieje
możliwość modyfikacji programu.

Świadczenia zawarte w cenie:
Przelot samolotem do i z Neapolu (bagaż podręczny, bagaż główny płatny dodatkowo od 150 
zł/os.),
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko, oraz według programu w dniach 1-5,
Zakwaterowanie – 4 noclegi w hotelu pokoje 3-4 os. z łazienkami,
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
Ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
Opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
Przewodnicy miejscowi i bilety wstępów, bilety rejs na Capri – od 60 EUR/ os. (zależnie od 
wybranych wstępów).

Wydatki własne.
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