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City Break - Magia Neapolu - 4 dni (samolotem z Warszawy)
Włochy Neapol

Program
O Neapolu Goethe pisał takimi słowami „to, co się widzi, przekracza wszelkie wyobrażenia. Brzegi zatoki, Wezuwiusz, miasta, przedmieścia, zamki, wille! Wybaczam
wszystkim, którzy w Neapolu odchodzą od zmysłów”. Stolica Kampanii to miasto kontrastów, z jednej strony kojarzona z mafią i chaosem, a z drugiej pełna
oryginalnej architektury, przepięknych budynków, wspaniałych rzeźb, intrygujących podziemnych atrakcji oraz wyśmienitej pizzy. Razem z nami zachwyć się
bogatym dziedzictwem oraz wspaniałą przyrodą „Nowego Miasta”.
Program:
Dzień 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Neapolu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny lub zwiedzanie w zależności od godzin przylotu.
Dzień 2-3:
Będzie to czas na poznanie atmosfery miasta oraz jego najważniejszych miejsc, takich jak
- Castel dell’Ovo, w którym wg legendy ukryte zostało magiczne jajko Wergiliusza, którego obecność ma chronić zamek i miasto przed nieszczęściami
- Piazza Plebiscito – jeden z największych placów w całych Włoszech, wykorzystywany do organizacji różnego rodzaju imprez masowych
- Pałac Królewski z długą elewacją ozdobioną siedmioma marmurowymi rzeźbami królów, którzy panowali w Neapolu oraz uważaną za jedną najpiękniejszych w
Europie klatkę schodową
- Castel Nuovo charakterystyczny, okazały budynek, będący architektonicznym symbolem miasta
- Galeria Umberto I – neorenesansowa oryginalna przestrzeń łącząca życie społeczne, obiekty handlowe oraz biura, jeden z najważniejszych symboli miasta
- Chiesa del Gesu Nuovo, którego fasada pokryta jest magmowymi piramidami, które wg legendy mają przyciągać złą energię do tego miejsca i być powodem
nieszczęść spotykających kościół
- Kościół i Klasztor Santa Chiara ze zdobionym majoliką krużgankiem, fragmentem fresku Giotta oraz bogatymi barokowymi zdobieniami
- Katedra Św. Januarego, patrona miasta, którego zakrzepła krew wg legendy zebrana w dwie fiolki, w ręce biskupa odzyskała postać płynną, ten cud powtarza się
do dzisiaj, trzy razy w roku
- Bazylika San Lorenzo Maggiore, w której w 1517 roku Bona Sforza wyszła za Króla Polski – Zygmunta Starego
- Piazza Municipio – główny, tętniący życiem plac, znajdujący się w samym sercu miasta
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na drobne zakupy oraz posiłek, podczas którego będzie możliwość spróbowania tradycyjnych
neapolitańskich potraw, takich jak spaghetti neapolitano, gniocchi alla sorentina, czy sfogliatelle (płatne według indywidualnych zamówień).
Ponadto Neapol oferuje bogaty wachlarz atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie w czasie wolnym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie:
- Teatro di San Carlo – udział w spektaklu baletowym, operze lub koncercie w najstarszym teatrze Włoch, uznawanym za najpiękniejszy teatr świata (ok. 25-45
euro/os.).
- Projekt „Plan Stu Stacji” – podczas przejażdżki metrem linii 1 lub 6 można podziwiać rozmieszczone na każdej stacji rozmaite dzieła sztuki ponad 100 autorów
(ok. 1-5 euro/os.)
- LAES – La Napoli Sotterrenea – spacer ze świecami wąskimi korytarzami, podziemnymi tunelami oraz dawnymi zbiornikami wodnymi, podczas którego podziwiać
można historię włoskiej architektury (ok. 19 euro/os.)
Wieczorami proponujemy skorzystać, ze słynnych neapolitańskich rozrywek, które świetnie oddają ducha miasta (płatne indywidualnie wg zamówienia):
- Gran Caffe Gambrinus, najstarsza kawiarnia neapolitańska przyciągająca turystów swoim wystrojem z dawnych lat i wyśmienitą kawą
- Pizzeria Brandi, w której Rafael Esposito przygotował po raz pierwszy pizzę margheritę
- Antica Pizzeria Da Michele – miejsce o wieloletniej tradycji, które pomimo dużej sławy zdobytej dzięki filmowi „Jedz, módl się, kochaj” pozostało przy serwowaniu
wyłącznie dwóch, lecz wyśmienitych rodzajów pizzy
Dzień 4:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zależności od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie:
Hotele 3* położone w pobliżu środków komunikacji miejskiej/podmiejskiej i w odległości kilku przystanków od największych atrakcji Neapolu. Wszystkie hotele
oferują wygodnie urządzone i zadbane pokoje 2 osobowe (możliwość dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie - śniadania kontynentalne.
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Neapolu.
- Transfery z/na lotnisko są realizowane busem/autokarem lub komunikacją miejską i/lub podmiejską w zależności od wielkości grupy, natomiast przejazdy podczas
zwiedzania komunikacją miejską i/lub podmiejską.
- Kolejność dni zwiedzania może ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
- W przypadku wylotu z Neapolu w godzinach porannych zamiast śniadania może być wydany pakiet śniadaniowy.

- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
- „Single” - bez dopłaty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- „Zniżki dla dzieci” - dotyczą dziecka do 12 lat zakwaterowanego wspólnie z 2 osobami pełnopłatnymi.
WAŻNE:
Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza rezerwacyjnego w szczególności podania pełnego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, którym będą
się Państwo posługiwali podczas podróży, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy też o sprawdzenie terminu ważności tego dokumentu.

Cena zawiera
- przelot samolotem na wybranej trasie
- opłaty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu bagażu podręcznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 śniadania
- opiekę polskojęzycznego pilota/przedstawiciela Regent
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, bagażu
- gwarancję niezmienności ceny

Cena nie zawiera
- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na który należy przeznaczyć dodatkowo ok. 90-110 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na
lotnisko, podatek turystyczny, bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz
usługi lokalnych przewodników.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posiłków zamawianych indywidualnie.
- Kosztu usługi przewozu bagażu rejestrowanego, którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o
maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Kosztu usługi przewozu bagażu głównego (rejestrowanego), którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR do 20kg. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego (400 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Terminy
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