„ Pasja Podróżowania”
POŁUDNIE WŁOCH (4 DNI)
Termin: kwiecień lub maj 2019
Dzień 1//
Spotkanie przed szkołą, wyjazd o 05.00, przejazd do
Berlina. O godz. 11.00 wylot do Neapolu, przylot
około 13.30. Transfer komunikacją lokalną do hotelu
w Neapolu. Zakwaterowanie. Przejazd do centrum
miasta, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie
stolicy południowych Włoch. W programie spacer po
mieście, w trakcie którego zobaczymy: dzielnicę Santa
Lucia, Plac Municipio z Palazzo Reale, Castel Nuovo,
Galerię Umberto I i Castel dell'Ovo.
Dzień 2//
Śniadanie. Kolejnym punktem programu będą Pompeje - antyczne
miasto zasypane przez popiół podczas ogromnej erupcji
Wezuwiusza w I w. n.e. Popiół wulkaniczny, który zasypał
Pompeje, doskonale zakonserwował budowle i przedmioty, co
pozwala poznać wygląd rzymskiego miasta średniej wielkości i
życie jego mieszkańców. Powrót do hotelu, odpoczynek
Dzień 3 //
Śniadanie. Rejs na Wyspę Capri (w cenie) na Morzu
Tyrreńskim, niedaleko Półwyspu Sorrentyńskiego. Całodzienny
pobyt na niegdyś uwielbianej przez cesarzy malowniczej
wyspie, znanej z pięknych widoków, śródziemnomorskiej
roślinności i wspaniałych letnich rezydencji. Rejs łódkami
wokół wyspy (płatne dla chętnych). Powrót promem do
Neapolu, przejazd do hotelu, obiadokolacja, odpoczynek.
Dzień 4 //
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, Przejazd do centrum
Neapolu na zakupy, transfer na lotnisko. Około godz. 13.00
wylot do Berlina. Około 20.00 przyjazd do Pniew i zakończenie
wycieczki.

Zapewniamy:

• przelot samolotem z bagażem
podręcznym do 10 kg
(w cenie). Następnie przejazd na Półwysep Sor
• transfery na wycieczki oraz lotnisko
•opiekę pilota i przewodnika
miejscowego
•ubezpieczenie NW i KL
• 3 noclegi w hotelu ***, pokoje 3-4
•wyżywienie wg programu, śniadania
włoskie i obiadokolacja
•realizacja programu, wymienione
bilety wstępu
• komunikacja miejsca

CENA – ok. 1500 zł/os
•cena nie zawiera napojów do
obiadokolacji
oraz
rejsu łódką wokół wyspy Capri
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GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA
RZECZ KLIENTA - TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ AXA
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