			 ul. Krakowska 37, 45-075 Opole

CITY BREAK

tel. 77 4544569, biuro@verotravel.pl

Neapol

z Capri, Pompejami i Wezuwiuszem

4 dni

KRAKÓW

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 3 godziny przed wylotem. Przelot do Neapolu.
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
Dzień 2: Śniadanie. Przejazd do Pompei – miasta położonego u stóp
wulkanu Wezuwiusz. Zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym ruin starożytnego miasta, które uległo całkowitemu zniszczeniu w 79 r., kryjąc
domy i mieszkańców pod górą popiołów. Następnie zobaczymy Bazylikę
Pompejańską oraz wjedziemy na szczyt krateru Vesuvio. Popołudniową
porą spacer ulicami Neapolu – niekoronowanej stolicy włoskiego regionu
mezzogiorno. Spacer po centrum historycznym Neapolu – Plac Plebiscytu,
Galeria Umberto I, Pałac Królewski, Teatr San Carlo, dzielnica Santa Lucia,
ulica szopkarzy, wizyta w katedrze Św. Januarego, Piazza San Gaetano
(dawna agora) z kościołem San Lorenzo – miejscem zaślubin Zygmunta
Starego i Bony Sforza. Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Całodzienna wycieczka na najpiękniejszą wyspę
włoską – Capri. Rejs promem, wycieczka statkiem wzdłuż linii brzegowej
wyspy. Zobaczymy urzekające morskie groty, ciekawą szatę naciekową.
Następnie wyjazd kolejką funicolare do miasta Capri. Spacer po kurorcie,
tzw. salonie wyspy, spacer po Ogrodach Cesarza Augusta, czas wolny,
możliwość plażowania i kąpieli. Po południu przejazd do Sorrento –
uroczego miasteczka położonego na półkach i tarasach skalanych. Spacer
po kurorcie: Piazza Tasso, centrum miasta, możliwość degustacji słynnego
likieru Limoncello – Limone di Sorrento. Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny na zakupy, posiłek,
odpoczynek. Wieczorem przejazd na lotnisko. Przelot do kraju.

TERMINY

CENY

06.04 – 09.04.2019

1890 zł

18.05 – 21.05.2019

1690 zł

22.06 – 25.06.2019

1690 zł

28.09 - 01.10.2019

1790 zł

CENA ZAWIERA

PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 3 noclegi w hotelu *** w okolicach Neapolu (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE: 3
śniadania. OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż
Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA

Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji lokalnej,
biletów wstępu, przewodników lokalnych, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie
ok. 130 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 260 zł, dopłata do obiadokolacji 310 zł, dopłata do bagażu głównego.
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