A Nápolyi-öböl titkai

· Ókori emlékek és kirándulás a Vezúvra
· Nápoly érdekes és egyben titokzatos világa
· Amalfi-part és a Sorrentoi-öböl szépségei
Utazás időpontja
Október 16 - 19.

1.

Alapár

Utazás

230 100 Ft

NAP: BUDAPEST – NÁPOLY

Menetrend függvényében, várhatóan a délelőtti órákban, repülővel utazás
Nápolyba. Megérkezésünk után Nápoly felfedezésére indulunk, autóbusszal.
Végigmegyünk a Posillipon hegygerincén. Ez Nápoly elegáns negyede, ahonnan
páratlan panoráma nyílik az öbölre, a Vezúvra, Caprira és Sorrentóra. Ezután
kezdődik a gyalogos városnézés. Nápoly óvárosi részével kezdünk, megnézzük
a Dómot, ahol San Gennaro ereklyéit is őrzik, hangulatos sikátorokban sétálunk,
melyeknek több magyar vonatkozása is van. Találkozunk az igazi nápolyi
élettel, sétát teszünk a mai központban a San Carlo Operaház és környékén, ezt
követi a Királyi Palota, majd betekintünk a spanyol negyedbe a Piazza del
Plebisticora, a Castel Nuovohoz, a kikötőbe. Este megyünk a szállásra, ahol
elfoglaljuk a szobákat. Fakultatív vacsora a hotelben.
2.

NAP: HERCULANEUM – VEZÚV KIRÁNDULÁS

Reggeli a hotelben, majd egy csodálatos kirándulásra indulunk, először a Vezúv
kitörésekor elpusztul Herculaneumba, majd meghódítjuk a pusztító hegyet, a
Vezúvot. Herculaneum Herkulesről kapta nevét. Kr. után 79. augusztus 24-e
éjszakáján, a Vezúv kevéssel éjfél után érte el a várost, amelynek lakóit
pillanatok alatt megölte. Látható itt több lakóépület, gazdasági intézmény,
középület, thermék és szentélyek. Ezután buszra szállva meghódítjuk a
Vezúvot… 1.000 méteres magasságig tudunk busszal felmenni, innen vár ránk a
gyalogtúra a kráter peremére, 1.200 méterre. Egyik oldalon a tátongó kráter,
másikon mesés panoráma tárul elénk. Délután visszatérés Nápolyba, séta a
belvárosban, este visszatérés a szállásra.
3.

NAP: CAPRI KIRÁNDULÁS, FÜRDÉSSEL

Ezen a napon mindenki eldöntheti, hogy Nápolyban marad és önállóan szervezi
programját, vagy eljön egy fakultatív kirándulásra Capri-szigetére, a Tirréntenger legszebb gyöngyszemére. Több mint fél órás hajózással jutunk át a
szigetre. Felejthetetlen látványt nyújt a meredek sziklafalak és a csodálatosan

kék tenger harmóniája. A kikötőből siklóval jutunk fel a központba. Itt a városka
nevezetességeit tekintjük meg a közös séta során. A szabadidőben jó idő
esetén, rövid fürdőzésre is lesz lehetőség. Hajóval jövünk vissza Nápolyba.
Szállás, mint előző nap. Capri kirándulás (Nápoly – Capri – Nápoly
hajójeggyel és felvonójeggyel): 80 €.
4.

NAP: NÁPOLY – AMALFI-PART – NÁPOLY – BUDAPEST

Reggelit követően kichekkolunk a szállásunkról és buszszal indulunk a Sorrentoi
félsziget déli részére, a Salernoiöbölbe. Minden kanyar új és új panorámákkal
ajándékoz meg bennünket az UNESCO Világörökségek listáján is szereplő
Amalﬁ-partszakasz. Először Positanohoz érkezünk, melyet fentről tudunk
megtekinteni. A „Függőleges Város” két hegy közé épült, látványa káprázatos.
Egy kis pihenő és fotószünet után buszunkkal tovább kanyargunk a hegyi úton,
így érünk Amalﬁba, a régió központjába, a híres tengerparti nyaralóhelyre.
Amalﬁ a középkorban gazdag kereskedelmi köztársaság volt, komoly
hadiﬂottával. Sétánk során érintjük a Katedrálist, ahol Szent András apostol
ereklyéit őrzik. Kb. 2 órás tartózkodás után továbbutazunk Ravelloba.
Megtekintjük a Villa Rufolot, melyet a Boccacioban is említenek ennek a kertje
megigézte Wagnert is. Napunk végén visszatérünk Nápolyba, a repülőtérre és
hazautazás Budapestre.

