WŁOCHY

City break
CENA OD

NEAPOL

1849 zł

5

DNI
PORTY WYLOTU KRK • KTW • WMI

W PROGRAMIE:

★
★
★
★
★
★

Plac Plebiscytu
Katedra św. Januarego
San Gregorio Armeno
Pompeje
Sorrento
Rejs na Capri

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Neapolu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Neapolu.
W programie m.in.:
• Jeden z największych placów we Włoszech, Piazza
del Plebiscito; Pałac Królewski z fasadą ozdobioną
posągami neapolitańskich władców, spacer przez pałacowe dziedzińce; spacer po labiryncie uliczek starego
miasta; neoklasycystyczna Galeria Umberto I z pięknym

szklano-stalowym dachem; Kościół Pio Monte da Misericordia, gdzie znajduje się jeden z obrazów Caravaggia
– „Siedem uczynków miłosierdzia”
• Architektoniczny symbol miasta – Castel Nuovo, pełniący
dziś funkcję ratusza; marmurowy Łuk Triumfalny zwieńczony figurą Michała Archanioła
• Katedra św. Januarego, poświęcona patronowi 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”

• Spacer nadmorską promenadą, na końcu której stoi
Castel dell’Ovo, z którym związana jest miejska legenda
o Wergiliuszu i jajku
• Neapolitańskie metro, które sukcesywnie zamieniane
jest w ogromną podziemną galerię sztuki nowoczesnej;
stacja Toledo, uznana za najpiękniejszą stację metra
na świecie
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
lokalnych specjałów kulinarnych, np. margherity, czyli
najsłynniejszej neapolitańskiej pizzy, paranzy – dania
ze smażonych ryb i owoców morza, kruchych ciasteczek
sfogliatelle, neapolitańskich pączków z ciasta ziemniaczanego czy prawdziwej mozzarelli di buffala.
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Neapolu to ok. 15 €). Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu wycieczka do Pompei, które podczas
wybuchu Wezuwiusza w 79 r. zostały przykryte kilkumetrową warstwą popiołów wulkanicznych. Przejście przez
Bramę Morską i zwiedzanie wykopalisk, m.in. antyczne
Forum, Bazylika i Świątynia Apollina, termy miejskie, ruiny
amfiteatru oraz domy mieszkalne, ozdobione pięknymi
freskami i mozaikami.
Następnie przejazd kolejką do Sorrento – miasteczka,
które słynie z pięknych widoków na Zatokę Neapolitańską.
Spacer po zabytkowym centrum i czas wolny. Dla chętnych
degustacja limoncello – cytrynowego likieru pochodzącego
z regionu Kampania.
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny lub udział w wycieczce
fakultatywnej. Po południu powrót do hotelu i nocleg.
Zapraszamy na wycieczkę na wyspę Capri, położoną
malowniczo w Zatoce Neapolitańskiej i uważaną za najpiękniejszą z włoskich wysp. Wjazd kolejką do miasteczka Capri
– Plac Umberto I, spacer uliczkami miasta do Ogrodów
Augusta, skąd roztacza się przepiękny widok na kamienną
Via Krupp oraz na znajdujące się poniżej skały, w tym
na słynne Faraglioni.
Czas wolny na wędrówki po wyspie lub na kąpiele morskie
i słoneczne, a dla chętnych rejs wkoło wyspy, która wspaniale
prezentuje się od strony morza.
Cena: 50 € + 30-35 € na wstępy.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

Terminy i ceny na www.matimpex.pl

29

NEAPOL

TERMINY I CENY

Wylot z MODLINA
termin

dni

typ oferty

cena od osoby

2018-05-17 - 2018-05-21

5

FM - first minute

1849 zł

2018-06-14 - 2018-06-18

5

FM - first minute

1849 zł

2018-09-20 - 2018-09-24

5

FM - first minute

1849 zł

2018-10-11 - 2018-10-15

5

FM - first minute

1849 zł

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna.

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 7/4, Tel.: 89 539 01 01
t r a ve l a n d @ t r a ve la n d . c o m . p l

www.traveland.com.pl

