NÁPOLY – POMPEJ – CAPRI – SORRENTO PROCIDA
Dél - Olaszország nem hivatalos fővárosa, az öreg csizma egyik legpulzálóbb és
leg sokszínűbb városa. A város utcáin sétálva az autentikus olasz hangulatot
szívhatjuk magunkba. Az asztalok elengedhetetlen tartozéka a pizza, az utcák
szerves részeit képezik a szűk utcák miatt tükreiktől megcsonkított autók és
robogók. A Santa Lucia sikátoraiban sétálva az olasz mindennapokba
csöppenünk akaratlanul is. Talán nem is gondolná, de az olasz történelem itt
kezdődött. A tenger és a Vezúv ölelésében elterülő város, közel három millió
lakosával a nap huszonnégy órájában él, és egy percre sem csendesedik el.
Természet és történelem árnyékában éli mindennapjait Napoli, a legszínesebb
olasz város.

Zene, film, gasztronómia...legyen szó bármelyikről, Nápoly a listák élén áll. 1753
- ban megnyitotta kapuit Olaszország első pizzériája a Brandi, melyben állandó
vendégként fordult meg Sophia Loren, Pavarotti, és számos neves amerikai
színész. A tricolor színeit követve a szokványos pizza feltét máig is a fehér
mozzarella, a piros paradicsom, és a zöld ruccola.
A város utcáin járva lépten - nyomon a régi olasz filmek élő díszleteibe botlunk.
Az üzletek sajátjukként hirdetik ma is plakátjaikon, fotóikon Vittorio de Sica,
Loren, Tina Pica emlékezetes alakításait...
PANE AMORE E FANTASIA...kenyér, szerelem, fantázia...mi kell más?

A várost rengeteg legenda, monda övezi. Nápoly lakosai, ma is együtt élnek
velük, és féltve őrzik...

Nápoly viuzzái igazi izgalmat kínálnak! A sokszínű kiteregetett ruhák egyedivé
teszik a belvárost. Kellem és küllem itt nem számít. Egy hétköznapi bevásárlás
itt nem az interneten történik, de még csak nem is a boltban. Az ódon épületek
lakói csörlő szerkezetekre függesztett bevásárlókosarakon keresztül bonyolítják
a napi bevásárlást a földszinti magazzinikkel, akik már közeli ismerősnek
számítanak.

A mérműves építészet és a festői környezet nagyszerű elegyet alkotnak.
Programunk keretében vezetett városnézések, és szabadprogram keretében
térképezheti fel a város legszebb helyeit! A Castel Nuovo, az Uovo Erőd, és az
Umberto Galéria, leutánozhatatlan műemlékek melyek Itália büszkeségei.

A hatalmas méretű épületek olyan erőt és pompát képviselnek, melyekre a
Nápolyi Királyság méltán volt büszke.
Miután a várossal mélyrehatóan megismerkedett, a Nápolyi öbölbe invitáljuk
vendégeinket Capri szigetére, és a halott városba Pompeibe.

A Sorrentói félsziget legkülönlegesebb városait mutatjuk be: Furore - Atrani Vietri, valamint San Gennaro városával Procidával ismertetjük meg
vendégeinket. PROCIDA - új desztináció 2018 - as programunkban. A sziget
a nápolyi öböl egyik leghangulatosabb települése. Talán nem véletlen, hogy itt
forgatták Massimo Troisi és Maria Grazia Cucinotta, valamint Philippe Noiret
főszereplésével a Neruda postása című filmet. Mondják, hogy itt a csillagok
mesélnek, a tenger zenél, a virágok pedig énekelnek. Figyelem! Vadregényes
tájak romantikus típusoknak!

NÁPOLYI UTUNK RÉSZLETES PROGRAMJA
1. nap: Folyamatos utazás Szlovénián keresztül. Este a szállások elfoglalása
Toszkánában. ( Tranzitszállásunk: hotel*** / Toszkána )
2. nap: reggelit követően továbbutazás, érkezés a kora délutáni órákban
Nápolyba. Gyalogos városnézés: Királyi palota, S.Paolo e Francesa templom - Il
Gesú – Klarisszák kolostora – Dóm – Castel Nuovo. Este a szállások elfoglalása a
sorrentói félszigeten.
3. nap: reggelit követően kirándulás az egyik legősibb városba, Pompeibe, amely
már pusztulásakor kétezer éves volt. Városnézés helyi idegenvezetéssel: Bőség
utcája – Foro Triangolare – Gladiátor iskola – Gümnasion – Therme. Délután
szabadprogram Nápolyban. Szállás: ugyanott ahol az előző éjjel.
4. nap: reggelit követően hajókirándulás Capri szigétére, látogatás a
parfümgyárnál, a limoncello üzemben, és a település legszebb villáinál. Délután
kirándulás Anacapriba Axel Munte villájához. Szállás: ugyanott ahol az előző
éjjel.
5. nap: reggelit követően egész napos kirándulás a Sorrentói félszigeten,
látogatás Amalfiban és Positanoban, és Atraniban. További útvonalunk a félsziget
legszebb partvonalán vezet tovább Vietri és Furore felé. Szállás: ugyanott ahol
az
előző
éjjel.
6. nap: reggelit követően kirándulás Procida szigetére. Délután továbbutazás a
tranzitszállásra. Este a szállások elfoglalása Toszkánában, az ideúton megismert
hotelünkben.
7. nap: reggelit követően hazautazás, érkezés Magyarországra a késő esti
órákban.
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102.500 Ft,

előfoglalási

kedvezménnyel 2017 október 15. 2017. szeptember 30 – ig minden
foglalás mellé ingyen storno biztosítást adunk!
Egyágyas felár: 20,00 Eur / éj
Vacsora felár: csak a sorrentói szállásunkon igényelhető 4 alkalomra 19.900 Ft/ fő áron
Egyéb szolgáltatás: magyar idegenvezetés, VOX készülékek, büfé autóbuszunkon.

A részvételi díj tartalma:
• utazás autóbusszal
• szállás 2 – 3 ágyas szobákban
• reggeli
• a programban megjelölt kirándulások
• idegenvezetés

A részvételi díj nem tartalmazza:
- belépőjegyek
- idegenforgalmi adó
- helyi idegenvezető
- az autóbusz behajtási engedélyei
- helyi bérelt buszt a sorrentoi félszigeten
- hajójegyek
- helyi kisbuszok Caprin
- audioguide
------------------------------------------Összesen: 165,00 Eur
Részletfizetési lehetőség

