
W Neapolu znajduje się najstarszy teatr operowy 
na świecie! Teatr San Carlo powstał w 1737 roku 
na życzenie Karola Burbona jako świadectwo jego 
potęgi i prezent dla miasta.  
Do dziś w teatrze zachowała się idealna  
akustyka – w każdym miejscu sali dźwięk  
brzmi dokładnie tak samo.

WŁOCHY

W PROGRAMIE: HOTEL wow :)

Hotele 3* położone w niewielkim oddaleniu od 
ścisłego centrum Neapolu, w pobliżu przystanku 
komunikacji miejskiej. Wszystkie hotele oferują 
zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.

 ★ Plac Plebiscytu
 ★ Katedra św. Januarego
 ★ San Gregorio Armeno
 ★ Neapolitańska pizza
 ★ Pompeje
 ★ Sorrento

Terminy i ceny na www.matimpex.pl28

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 posą-
gami 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 zwień-
czony figurą Michała Archanioła

• Katedra św. Januarego, poświęcona patronowi miasta 
• Uliczka San Gregorio Armeno, przy której znajdują się

warsztaty rzemieślników tworzących kolorowe neapo-
litańskie szopki bożonarodzeniowe 

• Tajemnicza Kaplica San Severo z unikatową rzeźbą „Chry-
stusa 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 ziemniacza-
nego czy prawdziwej mozzarelli di buffala.

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obia-
dokolacji 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 kilkume-
trową 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 wykwaterowanie. Transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

CENA OD 1699 zł

City break NEAPOL

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania 
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, 

CHP i bagaż)

KOSZTY DODATKOWE: 

Na 4 dni:
• 80-100 € – koszty realizacji programu (wstępy,

przewodnicy, komunikacja miejska i podmiejska)
• 2-3 €/os./noc – podatek miejski

Na 5 dni:
• 90-110 € – koszty realizacji programu (wstępy,

przewodnicy, komunikacja miejska i podmiejska)
• 2-3 €/os./noc – podatek miejski
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne. Wycieczka 

fakultatywna jest realizowana przy min. 6 zgło-
szonych osobach, w zależności od  warunków 
pogodowych

PORTY WYLOTU GDN • WAW

DNI
4 



NEAPOL TERMINY I CENY 

Wylot z GDAŃSKA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-16 - 2018-04-19 4 KL - katalog 1799 zł 

2018-05-14 - 2018-05-17 4 FM - first minute 1699 zł 

2018-06-11 - 2018-06-14 4 FM - first minute 1699 zł 

2018-09-17 - 2018-09-20 4 FM - first minute 1699 zł 

2018-10-08 - 2018-10-11 4 FM - first minute 1699 zł 

Wylot z WARSZAWY 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-05-17 - 2018-05-20 4 FM - first minute 1699 zł 

2018-06-14 - 2018-06-17 4 FM - first minute 1699 zł 

2018-09-20 - 2018-09-23 4 FM - first minute 1699 zł 

2018-10-11 - 2018-10-14 4 FM - first minute 1699 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 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



