
WACTUR TRAVEL s.c. 
ul. Długosza 34 
33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 443 79 80 
e-mail: kontakt@wactur.com.pl  
www.wactur.com.pl 

 

WŁOCHY ZATOKA 
NEAPOLITAŃSKA  

31.07- 07.08.2019 od: 1650 PLN 

 

Program ramowy: 
  

Dzień 1 (Środa) /31.07.2019/  
Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 14:00 (lub wg. rozkładu jazdy). Przejazd przez terytorium Słowacji lub Czech, 
Austrii i Włoch.  
 
Dzień 2 (Czwartek) /01.08.2019/  
Dalszy przejazd przez terytorium Włoch. W godzinach wieczornych przyjazd w okolice Neapolu. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 3 (Piątek) /02.08.2019/  
Śniadanie. Pobyt wypoczynkowy nad Morzem Tyreńskim. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 4 (Sobota) /03.08.2019/  
Śniadanie. Pobyt wypoczynkowy nad Morzem Tyreńskim. Obiadokolacja i nocleg.  
/*Możliwość uczestnictwa w wycieczce fakultatywnej na Capri (+60€/os)/  
 
Dzień 5 (Niedziela) /04.08.2019/  
Śniadanie. Przejazd do Neapolu i zwiedzanie miasta: katedra z grobem św. Januarego i jego cudowną krwią, Castel 
Uovo, Castel Nuovo, teatr San Carlo, Galeria Umberto I, Margelina, Park Virgilianum. Następnie przejazd do 
Pompei. Zwiedzanie Bazyliki Matki Bożej Różańcowej oraz terenów archeologicznych - osady zniszczonej przez 
wulkan Wezuwiusz. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 6 (Poniedziałek) /05.08.2019/  
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na wzgórze Montevergine - Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej 
znajdującego się na wysokości 1 270 m.n.p.m. pochodzącego z XII w. Następnie przejazd do Pietrelciny i 
nawiedzenie miejsc związanych z życiem św. O. Pio. Przejazd na Monte Cassino - nawiedzenie opactwa św. 
Benedykta oraz cmentarza żołnierzy Polskich. Przejazd w okolice Fiuggi. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i 
nocleg.  
 
Dzień 7 (Wtorek) /06.08.2019/  
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Vicenzy. Zwiedzanie otoczonego średniowiecznymi murami 
miasta u stóp Alp Weneckich. Miasto to było związane z działalnością słynnego architekta Andrea Palladio. Spacer 
po historycznym centrum - Piazza dei Signori, gdzie znajduje się Bazylika i Loggia del Capitano oraz Corso Andrea 
Palladio z pięknymi pałacami - dzieła słynnego architekta. Na zakończenie zwiedzania czas wolny na spacer po 
mieście lub ewentualny posiłek /we własnym zakresie/. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.  
 
Dzień 8 (Środa) /07.08.2019/  
Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.  
 
Wycieczka fakultatywna - Capri  
Wyjazd i przejazd do Neapolu. Zaokrętowanie i przepłynięcie statkiem na wyspę Capri wzdłóż przepięknej Costiera 
Sorentiniana. Rejs statkiem dookoła wyspy podczas którego podziwiać będzie można przepiękne groty oraz 
panoramę wyspy. Nastepnie przejazd kolejką szynową do centrum. Space po mieście i zwiedzanie przepięknych 
ogrodów Augusta. Czas wolny na plażowanie. Powrót statkiem do Neapolu i przejazd do hotelu.  
 
Koszt wycieczki: 60€ /os 
 

Świadczenia w cenie: Cena nie zawiera: 
  

-> 5 noclegów w hotelu w pokojach 2-, 3- osobowych z 
pełnym węzłem sanitarnym,  
-> Wyżywienie wg. programu (5 śniadań i 5 
obiadokolacji),  
-> Transport autokarem klasy LUX (Video, Barek, -> 
Klimatyzacja, WC) lub mikrobusem,  
-> Ubezpieczenie: NW/KL,  
-> Opieka pilota - przewodnika,  
-> Kawę oraz herbatę podczas przejazdów 

-> Dopłaty do pokoju 1-osobowego (+ 100 EUR/os),  
-> Kosztów realizacji programu tj: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ewentualnych przewodników 
lokalnych, opłat wjazdowych do miast, taksy klimatycznej 
oraz użyczenia urządzeń TOURGUIDE (obligatoryjnie 
+30 EUR/os) - płatne u pilota w autokarze,  
-> Napoi do kolacji,  
-> Świadczeń nie wymienionych w ofercie,  
-> Wycieczki fakultatywnej na Capri (60 € ) 
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