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NEAPOLSKÝ ZÁLIV A OSTROV CAPRI

čeře, nocleh. Tip: odpolední výlet s průvodcem, město
Sorrento, podle řecké legendy právě v sorrentských vodách žily bájné Sirény - místní dopravou (cca 7 EUR).
9. den: Snídaně, po stopách apoštolů a Normanů.
Odjedeme do Salerna - katedrála sv. Matouše s hrobem
jednoho z evangelistů, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél Amalfského pobřeží UNESCO
(Costiera Amalfitana), do nejkouzelnější oblasti
Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy,
které záhy mizí pod blyštivou modrou hladinou, bělostné
vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké
Amali s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře.
Procházka do Atrani, městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakultativně návštěva Smaragdové jeskyně (cca
30 EUR) nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců
nad Amalfi do elegantního Ravella (cca 10 EUR), městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a
Villy Rufolo). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno na předměstí Torre del Greco
v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích s vl. příslušenstvím.
Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně - kontinentální, večeře menu 3 chody.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• pobytovou taxu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
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viz str. 1

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Neapole, transfer do hotelu,
ubytování. Odpoledne procházka po Neapoli..
2. den: Snídaně, celodenní výlet na kouzelný ostrov
Capri. Městečko Anacapri a možnost koupání a relaxace
na krásných plážích, možnost výletu člunem k světoznámé Modré jeskyni. Odpoledne návrat do Neapole.
Večerní procházka městem s neopakovatelnou pulzující
atmosférou.
3. den: Snídaně, individuální volno v Neapoli. Město je
známé velkým počtem kostelů a hradů. Asi nejznámější
je Castel Nuovo stojící u náměstí Piazza Municipio, kde
si můžete prohlédnout také neapolskou radnici. Dalším
známým hradem je Castel dell'Ovo. Navštívit můžete
Galerie Umberto I., Archeologické muzeum či Dóm San
Gennaro.*Fakultativně prohlídka Pompejí, které byly zasypány několikametrovou vrstvou popela ze sopky
Vesuvu. Panoramatická cesta k Vesuvu, možnost výstupu ke kráteru této sopky. Návrat na ubytování do
Neapole.
4. den: Brzo ráno transfer na letiště a odlet do Prahy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Neapol/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• lodní lístek na Capri
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
cca 120 EUR
• vstupy do objektů a fak. výlety:
• pokoj s balkónem a minibarem: cca 1 600 Kč/os.

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl,
V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové,
Poděbrady ZDARMA; Olomouc 250 Kč; Hranice, Frýdek Místek,
Nový Jičín, Ostrava 500 Kč.

NEAPOL • ostrov CAPRI *POMPEJE

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 150 Kč
690 Kč
• výlet na Vesuv a do Pompejí:
(nezahrnuje vstup do archeologického areálu)
• jízdné MHD, vstupy a fakultativní služby: cca 60 EUR
cca 4 EUR/os./noc
• pobytová taxa:
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IN 28 10
14.7. - 23.7.
11 990,viz text
Q IN 33 10
18.8. - 27.8.
11 990,viz text
Q IN 35 10
1.9. - 10.9.
11 790,viz text
+3 990 Kč
Příplatek: za 1lůžk. pokoj:
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: V poledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Ráno příjezd do Říma - majestátní bazilika sv.
Petra, Forum Romanum, slavné Koloseum - vybudované císařem Vespasiánem, Kapitol, fontánu di Trevi - nejslavnější fontánu v Římě, tento barokní skvost zobrazuje Neptunův kočár řízený Tritiny s mořskými koňmi,
turistický magnet Španělské schody vedoucí ke kostelu
Trinita dei Monti. Po prohlídce odjedeme na ubytování.
3. den: Volno, pobyt u moře, večeře, nocleh.
4. den: Zámek Palazzo Reale UNESCO v Casertě, blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů,
překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními
díly. Právě zde natáčel George Lucas záběry interiérů
královské rezidence královny ve filmu Hvězdné války.
Neapol, ležící v samotném centru Kampánie a jedno
z mála evropských měst, kde se ještě nevytratil duch
starověku - hist. centrum Centro Storico - Santa Lucia,
hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola
na Piazza del Plebiscito. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Po stopách vulkanické erupce. Navštívíme
Vesuv - výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí,
procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na
Neapolský záliv. Další zastávkou budou Pompeje - velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí
sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude
kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti.
Zkamenělé Herculaneum - jedna z nejlépe zachovalých
antických památek, římské rybářské město a přístav s
podobným osudem jako nedaleké Pompeje, kde roku
79 n.l. po výbuchu Vesuvu kompletně zmizelo v 16timetrové vrstvě bahna. Návrat na ubytování, večeře.
6. den: Snídaně, individuální volno, pobyt u moře, večeře, nocleh. Náš tip na odpolední fakultativní výlet s průvodcem místní dopravou - vila v Oplontis, bývalé starověké římské město, zachovalá vila rodiny Neronovy
manželky nebo malebné Positano.
7. den: Individuální volno, pobyt u moře, večeře, nocleh,
nebo fakult. celodenní výlet na ostrov Capri - nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, městečko Capri s
nabílenými kamennými domy a Anacapri. Doporučujeme
výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova Modré
jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v
četných místních kavárničkách, kde můžeme ochutnat
proslulý insalata caprese či ravioli caprese.
8. den: Snídaně, individuální volno, pobyt u moře, ve-

V

ŘÍM • CASERTA • NEAPOL • POMPEJE • VESUV •
HERCULANEUM • OPLONTIS • ostrov CAPRI •
SORRENTO • POSITANO • SALERNO •
AMALFI • ATRANI • RAVELLO

kód
od
do
Q IGX 18 04
5.5. - 8.5.
Q IGX 37 04
15.9. - 18.9.
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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2lůžk.
15 490,15 490,-
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viz str. 1
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odlet ČR
PRAHA
PRAHA
+2 490 Kč
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
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