Poznávací zájezdy » Itálie

Řím & Neapolský záliv

Řím | Neapol | Vesuv | Pompeje | Ischia | Sorrento | Capri

Termín | libovolný
» Program zájezdu
1. den

Odjezd v odpoledních hodinách.

2. den

Ráno příjezd do Říma. Zde nenáročná pěší prohlídka těch nejzajímavějších památek –
Koloseum, Forum Romanum, Piazza Venezia s pomníkem Viktora Emanuelle, Piazza
Navona, Pantheon, fontána di Travi a Španělské schody, individuální volno s možností
návštěvy Vatikánu. Přejezd metrem k autobusu a odjezd do Neapole, ubytování v hotelu
ve večerních hodinách, nocleh.

3. den

Po snídani prohlídka Neapole, Castel Nuovo, Palazzo Reale, Theatro San Carlo, kostel Sv.
Francesca di Paola. Přejezd na cestu k Vesuvu, procházka ke kráteru. Přejezd do Pompejí,
individuální prohlídka s plánkem vykopávek, popř. za poplatek s místním průvodcem.
Přejezd do hotelu, nocleh.

4. den

Po snídani odjezd z Neapole směrem na západ, pobřežní silnicí do Pozzuoli, trajektem
na ostrov Ischia, Porto di Ischia, Ponte, Fontána, Foro, na jihu poloostrova San Angelo,
individuální volno, event. koupání, nákupy, typická ischijská vína a likéry. Návrat do Porto
di Ischia, trajektem zpět a návrat na hotel, nocleh.

5. den

Po snídani opuštění hotelu a odjezd z Neapole do Sorrenta. Nalodění na Capri příjezd do
Marina Grande, fakultativně Modrá jeskyně nebo lanovkou na Piazza, Kostel sv. Štěpána,
zahrady Augustovy, Certosa di San Giacomo, event. fakulativně Villa Jovis. Z Capri pěšky
do Anacapri, tam Villa San Michele (Axelmunthe), popř. lanovkou na Monte Solaro, n.m.
589 m. Zpět do Capri a z Marina Grande loď do Sorrenta. V podvečerních hodinách odjezd
směr ČR.

6. den

Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.

» Cena zahrnuje

» autobusovou dopravu
» 3x ubytování v hotelu 3* ve 2/ nebo 3/lůžkových pokojích s vlastním
sociáním zařízením
» 3x snídaně formou švédských stolů
» služby odborného průvodce CK
» pojištění proti úpadku CK

» Cena nezahrnuje
»
»
»
»

trajekty na Ischii a Capri
vstupné do památek a objektů (doporučujeme cca 35 €/osoba)
ostatní služby nezahrnuté v „Cena zahrnuje“
zahraniční zdravotní pojištění

