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Zapewniamy: 
• przelot samolotem z1  bagażem 

podręcznym 55 cm x 25cm x 45 cm 

 • transfery na wycieczki oraz lotnisko 

•opiekę pilota i przewodnika 

miejscowego                                              

•ubezpieczenie NW i KL 

• 4 noclegi w hostelu, pokoje 

wieloosobowe  (3-4-5) z łazienką,  

możliwe łóżka piętowe  

•wyżywienie wg programu,4 x  

śniadania włoskie  wzmocnione w 

pokoju i 4 x obiadokolacja  

•realizacja programu, rejs na Capri, 

wstępy wg programu 

• komunikacja miejsca 

 

CENA –OK. 1840 zł/os   
(grupa 40 uczniów + 3 nauczycieli)                

•cena nie zawiera, napoi do 

obiadokolacji poza wodą 

 
Dzień 1//  
Spotkanie przed szkoła, wyjazd o 02.00, przejazd do 
Berlina. O godz. 08.00 wylot do Neapolu, przylot 
około 10.00. Transfer komunikacją lokalną do hostelu 
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. Przejazd koleją do Pompeji - 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 Neapolu, obiadokolacja, przejazd do 
hostelu,  odpoczynek  (w cenie). Następnie przejazd na Półwysep Sorento i spacer po mieście. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 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 hostelu, obiadokolacja, odpoczynek.   

Dzień 4 //  
Śniadanie, Wyjazd pociągiem do Caserty, gdzie znajduje się 
pałac nazywany „włoskim Wersalem”. Spacer po starym mieście 
i zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO pałacu Burbonów – 
Reggia di Caserta (w cenie) oraz królewskich ogrodów  
z licznymi fontannami (w przypadku kiedy będą otwarte) . 
Następnie powrót do Neapolu, zwiedzanie projektu „Plan Stu 
Stacji” – podczas przejażdżki metrem linii 1 lub 6 można 
podziwiać rozmieszczone na każdej stacji rozmaite dzieła sztuki 

ponad 100 autorów. Obiadokolacja, odpoczynek.  

Dzień 5 //  
Śniadanie, wykwaterowanie z hostelu. Transfer na lotnisko. 
Około godz. 11.00 wylot do Berlina. Około 13.00 przylot do 
Berlina, transfer do Poznania i zakończenie wycieczki.  

Proponowany nocleg: Hotel Europeo Neapol  
 

Ostateczna cena i termin wycieczki uwarunkowana 
jest kosztem biletu lotniczego 

 

http://www.wycieczigrupowe.com/

