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KIRÁNDULÁS OLASZORSZÁGBA
CAMPANIA -NÁPOLY ÉS KÖRNYÉKE
2019. szeptember 21.-27.
1./ nap BODAJK – FIRENZE környéke (kb. 1.000 km)
Indulás Bodajkról a korai órákban. Folyamatos utazás Olaszország felé. Vacsora, szállás Firenze
környékén (kb. 1.000 km)
2./ nap FIRENZE környéke – NÁPOLY-POMPEI (kb. 500 km)
Reggeli után folytatjuk utunkat Nápoly felé. Érkezés Nápolyba
13 óra körül.
Városnézés helyi idegenvezetővel autóbusszal és
gyalogosan. A Posillipo dombról gyönyörködhetünk a Nápolyi
öböl szépségében, majd a tengerparti út mentén
visszajutunk a városközpontba és gyalogosan folytatjuk a
városnézést (Új vár, Opera, Umberto galéria, Királyi palota,
Piazza Plebiscito) A városnézés után szabad idő.
17,00 óra körül utazás Pompeibe. Vacsora, szállás.
3./ nap POMPEI- VEZUV-POMPEI
(kb.40 km)
Reggeli a szállodában, utána egész napos kirándulás. Uticélunk
Nápoly vulkánja, a Vezuv. Az ókorban Héraklész (Hercules)
szent hegyének tartották. 79. évben történt Vezuv kitörésekor
hamuja és lávája eltemette Pompei, Herculaneum Oplontis és
Stabiae római településeket. Azóta számtalanszor kitört a
vulkán, utoljára 1944-ben.
Pompei: a Római Birodalom egyik
legnagyobb városa 79-be a Vezuv
kitörése miatt egy szempillantás
alatt eltűnt a térképről. Pompeji
kikötővárosát és lakosságát forró
hamu és kő temette maga alá. A kutatóknak azóta sikerült óráról
órára rekonstruálni, hogyan is zajlott le a város haláltusája.
Vacsora, szállás Pompeiben.

4./ nap Kirándulás Positano-Amalfi (kb. 100 km)
Egész napos kirándulás a vadregényes Amalfi partszakaszon.
Ezen a napon Olaszország egyik legfestőibb vidékét látogatjuk
meg. Positano, Amalfi a tengerparton, Ravello a hegyek között
fekszik és mindenhonnan gyönyörű kilátás nyílik az öbölre. A
terület 1997-ben felkerült a Világörökségek listájára
Vacsora, szállás Pompeiben.
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5./ nap Kirándulás CAPRI szigetére
Capri már évezredekkel ezelőtt is elegáns nyaralóhelynek
számított. A feltárt római villák maradványainak egész sora
bizonyítja, hogy egykor a legelőkelőbbek töltötték itt
pihenésüket. A sziget két városa, Capri, a „főváros” és a
csaknem 300 m-rel a tenger fölé emelkedő Anacapri.
A két várost összekapcsoló utat csak a 19. században építették
meg, egészen addig a
települések közti közlekedés
egy végeláthatatlan
lépcsősoron volt csak
lehetséges.

A sziget legfőbb természeti látnivalója a Kék Barlang,
amely a fénytörés miatt kék színben pompázik. A napfény a

külső tengerszintre verődik, s a fénytörés törvénye szerint
látható a barlangon belül is: a kék szín nemcsak a vízbe ejtett
tárgyakon, hanem a barlang falán és mennyezetén is
visszatükröződik.
Visszautazás a szálláshelyre késő délután. Vacsora, szállás.

6./ nap POMPEI – SIENA – PADOVA környéke (kb. 720 km)
Reggeli után búcsút veszünk a csodálatos Nápolyi öböltől és
elindulunk hazafelé. Útközben egy rövid sétára útba ejtjük
Sienát. Siena az egyik legszebb középkori gótikus város, a
világörökségi védelem alatt áll.
Vacsora, szállás Padova környékén.

7./ nap PADOVA Környéke – BODAJK (kb. 720 km)
Reggeli a szállodában. Hazautazás, érkezés Bodajkra 20,00 óra körül.

Részvételi díj személyenként:
1 ágyas szoba felára:

167 500 Ft
39 000 Ft

csoportos utazási biztosítás 21 – 40 fő esetén: 4 130 Ft (80 éves korig)
A részvételi díj magában foglalja:
- utazás komfortos autóbusszal a program szerinti útvonalon
- oda- és visszautazás során 1-1 éjszakai szállás – elhelyezés 2- ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban
- Pompeiben 4 éjszakai szállás reggelivel 3 csillagos szállodában – elhelyezés 2-3 ágyas zuhanyozó/WC-s
szobákban
- magyarul beszélő helyi idegenvezető a 2. napon a nápolyi városnézéshez, valamint a 3., 4., és 5. napi
kirándulásokhoz.
A belépődíjak várható összege 37 € - 40 €,
A Capri szigeti kirándulás (hajójegyek, belépők) díja

86-90 € személyenként.
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