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NEAPOL – POMPEJE – WYSPA CAPRI   ( 4 DNI ) 

TERMIN: 04 – 07.11.2021 

Region Campania – to prawdziwe włoskie południe. Śródziemnomorska roślinność, łagodny klimat, 

liczne atrakcje takie jak Wyspa Capri, wykopaliska archeologiczne w starożytnych Pompejach czy zabytki 

stolicy regionu, Neapolu kuszą turystów z całego świata. Zapraszamy ! Poczuj z nami wyjątkową 

atmosferę włoskiego południa i spróbuj najsłynniejszej neapolitańskiej pizzy margherity ! 

Wyjazd w kameralnej grupie do 15 uczestników !!! 

1 DZIEŃ: Zbiórka na lotnisku w Modlinie o godz. 4.30. Wylot do Włoch o godz. 6.30. Przylot do 

NEAPOLU o godz. 8.50. Przejazd do hotelu, złożenie bagaży. Zwiedzanie NEAPOLU – Katedra św. 

Januarego, poświęcona patronowi miasta, który ma chronić Neapol przed wszelkimi nieszczęściami, 

spacer po labiryncie uliczek starego miasta; uliczka San Gregorio Armeno, przy której znajdują się 

warsztaty rzemieślników tworzących kolorowe neapolitańskie szopki bożonarodzeniowe, tajemnicza 

Kaplica San Severo z unikatową rzeźbą Chrystusa spowitego całunem, Bazylika Santa Chiara                      

z bajecznym dziedzińcem. W całej Kampanii nie znajdziemy piękniejszego krużganka, jak ten Chiostro 

delle Maioliche, który jest jednocześnie wejściem do klasztoru. Wybudowana w XIV w. bazylika stała się 

oazą spokoju w środku tętniącego życiem miasta. Po dziś dzień panuje tu rajska cisza, a cały hałas 

Neapolu zwyczajnie nie dociera. W czasie zwiedzania czas wolny na słynna pizzę neapolitańska. Powrót 

do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do POMPEI – spacer po świetnie zachowanym starożytnym mieście, 

położonym u stóp Wezuwiusza: przejście przez Bramę Morską, antyczne Forum, termy miejskie, domy 

mieszkalne ozdobione pięknymi freskami i mozaikami. Powrót do hotelu, nocleg.  

3 DZIEŃ:   Śniadanie, rejs na WYSPĘ CAPRI, która słynie z oszałamiających widoków, błękitnego 

morza i stromych skał, niemal pionowo wyrastających z wody. Jest to również miejsce pełne luksusowych 

willi i hoteli. Wjazd kolejką wąskotorową Funicular z Marina Grande do centrum, spacer malowniczymi 

uliczkami miasta Capri do Ogrodów Augusta, gdzie będziemy delektować się zjawiskową roślinnością 

wyspy, zobaczymy panoramę słynnych skał Faraglioni oraz historyczną, brukowaną drogę - Via Krupp. 

Czas wolny na wyspie, odpoczynek nad Morzem Tyrreńskim. Rejs powrotny do Neapolu, nocleg.  

4 DZIEŃ: Śniadanie, c.d. zwiedzania Neapolu: Pałac Królewski z fasadą ozdobioną posągami 

neapolitańskich władców; neoklasycystyczna Galeria Umberto I wzorowana na mediolańskim pasażu              

z pięknym szklano-stalowym dachem; architektoniczny symbol miasta – Castel Nuovo, pełniący dziś 

funkcję ratusza; marmurowy Łuk Triumfalny zwieńczony figurą Michała Archanioła; Castel dell'Ovo 

znany również jako „zamek na jajku” to średniowieczna forteca znajdująca się na małej wysepce, wejście 

na taras widokowy i podziwianie widoków na miasto. Przejazd kolejką Funicolare na Wzgórze Vomero. 

Wjeżdżając kolejką po dość stromym terenie, będziemy podziwiać nie tylko piękne widoki, ale również 

zobaczymy zwykłe życie w Neapolu.  Wizyta w opactwie Certosa di San Martino byłym zespole 

klasztornym, dziś muzeum z tarasem, skąd roztacza się przepiękny widok na Wezuwiusz, Zatokę 

Neapolitańską, Centro Storico z wyraźnie zaznaczoną Spaccanapoli, na dzielnicę Margellina i wzgórze 



Posìlipo opraz Riviera di Chìaia. Podczas zwiedzania miasta, poznamy również  neapolitańskie metro, 

które sukcesywnie zamieniane jest w ogromną podziemną galerię sztuki nowoczesnej a stacja Toledo, 

uznana za najpiękniejszą stację metra na świecie. Wyjazd na lotnisko, wylot do Polski o godz. 21.40. 

Przylot do Modlina o godz. 23.59. Zakończenie wycieczki.  

CENA WYCIECZKI: 1.150 zł/os + koszt biletu lotniczego z dnia podpisania umowy                                            

( cena biletu od 450 zł  z małym bagażem podręcznym ) 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ORAZ GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. 

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/ *** ( pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami ), 3 śniadania włoskie,  

opiekę pilota, ubezpieczenie NNW  ( do 10.000 PLN ) i KL (do 15.000 EURO), składkę na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy, podatek Vat.  

Cena nie obejmuje: transportu na lotnisko w Modlinie, biletu lotniczego na trasie Modlin – Neapol – 

Modlin ( cena biletu uzależniona od wielkości bagażu, cena z małym bagażem podręcznym                       

o wymiarach 40x20x25 cm od 450 zł ), biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, kosztów lokalnego 

przewodnika, biletów na komunikację miejską,  opłaty miejscowej  – razem 160 EURO/os; dodatkowych 

ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji, od następstw chorób przewlekłych i nowotworowych (40 zł/os), 

wydatków osobistych, dopłaty do pokoju jednoosobowego ( 350 zł/os ), dodatkowego wyżywienia nie 

ujętego w programie.  

Sugerujemy, aby każdy uczestnik wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO – EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ. 

 


