WŁOCHY – Odkryj Zatokę Snów
Podczas tej wycieczki odkryjemy największe atrakcje wybrzeża Zatoki Neapolitańskiej: spektakularne widoki na lśniące,
błękitne morze, malownicze wyspy, zachwycającą architekturę, cuda przyrody, piękne plaże, wulkaniczne pejzaże oraz słynne
wykopaliska archeologiczne. Bardzo urozmaicony i piękny widokowo program. Oprócz atrakcji dla oka zaplanowaliśmy
również uczty dla podniebienia takie jak degustacja wina i limoncello, czy słynna neapolitańska pizza.
TRASA: Neapol - Sperlonga - Gaeta - Pompeje - Ischia - Procida - Capri - Positano - Amalfi - Sorrento - Paestum Wezuwiusz- Bagnoregio - Wenecja - Burano - Murano
TERMIN:
31.07.2021 - 08.08.2021
CENA:
2390 zł
DZIEŃ 1: POLSKA - WŁOCHY
Zbiórka uczestników wycieczki według rozkładu jazdy. Przejazd w kierunku Włoch przez Czechy, Austrię. Przyjazd do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: RIWIERA ODYSEUSZA: SPERLONGA - GAETA
Po śniadaniu przejazd w kierunku RIWIERY ODYSEUSZA - nazywanej "białą perłą" Wybrzeża Tyrreńskiego. Wiele
epizodów opisanych przez Homera w Odysei rozegrało się właśnie tutaj. Inspirujący mit i piękne krajobrazy były magnesem
przyciągającym na Riwierę już starożytnych). Odwiedzimy bajkową białą SPERLONGĘ z labiryntem wąskich uliczek
i ścianami domów, których intensywna biel kontrastuje z turkusem tafli morskiej. Stare miasto jest zwarte i urocze,
a zwiedzanie to przyjemność. Będzie możliwość odpoczynku na jednej z najpiękniejszych plaż we Włoszech, a chętni będą
mogli odbyć spacer do rezerwatu przyrody przy skalistym przylądku. Przez balustrady można także zobaczyć ruiny rzymskiej
willi i Grotę Tyberiusza. (Finałowa scena kultowego filmu z Sophią Loren, była kręcona właśnie tu w Sperlonga). Kolejnym
punktem będzie GAETA- miejsce legendarnych podróży Odyseusza. Zobaczymy najsłynniejszy port rybacki w Lacjum i jeden
z najstarszych we Włoszech, przepiękną nadmorską grotę - La Grotta del Turco położona nieopodal benedyktyńskiego
sanktuarium Montagna Spaccata nazywanego czasem Sanktuarium della Santissima Trinita. Legenda głosi, że skały przełamały
się na pół w chwili śmierci Chrystusa. W jej wnętrzach znajduje się mano del Turco (odcisk dłoni), który miałby powstać
w chwili nawrócenia się pewnego tureckiego marynarza, następnie Katedra Santi Erasmo e Marciano oraz Zamek AngioinoAragonese. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: ISCHIA - PROCIDA
Po śniadaniu czeka nas wizyta na dwóch wyspach, nazywanych dwoma klejnotami Zatoki Neapolitańskiej. Najpierw
popłyniemy promem na wulkaniczną wyspę ISCHIA – nazywaną, zieloną, rajską wyspą. Charakteryzuje się malowniczymi,
białymi domami, śródziemnomorskim klimatem, dużą ilością zieleni, a także dużą ilością skał i stromymi ścieżkami. W trakcie
spaceru po wyspie, zobaczymy m. in.: Ciesa del Soccorso, Bazylika Santa Maria di Loreto, Ogrody Villa Ravino, Ogrody
La Mortella z 300 rzadkimi i egzotycznymi roślinami, Zamek Aragoński z katedrą dell'Assunta z freskami szkoły Giotta.
Następnie popłyniemy na malowniczą PROCIDĘ - by zobaczyć cudowny, bajkowy widok na kolorowe domki. To właśnie
Marina della Corricella – stara, rybacka część wyspy przyciąga turystów i filmowców. Ta mała wysepka zachwyca swoją
niesamowitą autentycznie włoską atmosferą. Niezwykłe wrażenie robią niebywale wąskie uliczki z różnokolorowymi XVIII
wiecznymi kamienicami. Sławę uroczej wyspie przynoszą także rosnące na niej olbrzymie i bardzo soczyste cytryny.
To właśnie z nich wytwarza się regionalny trunek alkoholowy znany pod nazwą limoncello. Spacer po wyspie. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: SORRENTO – POSITANO – AMALFI - PAESTUM
Po śniadaniu udamy się do SORRENTO – krótki spacer po słynnym kurorcie, kolorowym, pełnym życia i radości miasteczku
z pięknymi widokami. Zmiana środka transportu na lokalny mikrobus i przejazd piękną nadmorską trasą (jedną
z najpiękniejszych w Europie) prowadzącą przez tarasowo położone miejscowości. Zatrzymamy się w POSITANO –

miasteczku uznawanym za najjaśniejszą perłą Wybrzeża. Wyjątkowo umiłowaną przez artystów, fotografów i malarzy. Krótka
przerwa na zdjęcia i początek niezapomnianego rejsu wzdłuż wybrzeża, pełnego nadmorskich klifów i zatoczek, do kolorowego
i bajkowego AMALFI. Spacer po miasteczku, zwiedzanie katedry, przerwa na pamiątkowe zdjęcia. Następnie udamy się do
PAESTUM, perły architektury starożytnych Greków, jednego z najważniejszych parków archeologicznych w Europie,
znajduje się on na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie m.in. ogromnych świątyń Hery, Ateny i Posejdona.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: WEZUWIUSZ - NEAPOL
Po śniadaniu wyjazd na WEZUWIUSZA - zaliczany jest on do stratowulkanów i jest jednym z pięciu najniebezpieczniejszych
wulkanów świata. Stoki masywu Wezuwiusza są od 1995 roku objęte kompleksową ochroną jako Park Narodowy Wezuwiusza.
Wjazd autokarem na parking w masywie wulkanu. Spacer do tarasu widokowego przy kraterze, skąd można dostrzec miasto
Neapol i Zatokę Neapolitańską. Następnie czeka nas spacer po nas Po śniadaniu przejazd do NEAPOLU. Zwiedzanie miasta
rozpocznie się od wizyty w katedrze św. Januarego, której początki sięgają XIII w. Katedra słynie z cudu przemiany krwi
patrona miasta z postaci skrzepłej w płynną oraz z XVII-wiecznej kaplicy i renesansowej krypty z urną ze szczątkami świętego.
Następnie pospacerujemy uliczkami starówki wpisanej na listę UNESCO. Na trasie spaceru kościół Sant'Anna dei Lombardi
zwany Monteoliveto – ta renesansowa świątynia zawierająca jeden z najcenniejszych zabytków tego okresu w regionie - Pietę
Guido Mazzoniego oraz freski autorstwa Vasariego. Dalej trasa wiedzie przez Santa Chiara i Chiesa del Gesù (Nowy Kościół
Jezusa). Następnie przejście w kierunku Piazza Municipio obok Castel Nuovo, Galeria Umberto I i Piazza Plebiscito, obok
Palacu Królewskiego. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 6: WYSPA CAPRI – CAPRI – ANACAPRI – SORRENTO
Po śniadaniu niadanie. Rejs na wyspę CAPRI na Morzu Tyrreńskim, niedaleko Półwyspu Sorrentyńskiego. Całodzienny pobyt
na niegdyś uwielbianej przez cesarzy malowniczej wyspie, znanej z pięknych widoków, śródziemnomorskiej roślinności
i wspaniałych letnich rezydencji. Rejs łódkami wokół wyspy. Wizyta w miasteczkach CAPRI i ANACAPRI. Czas wolny
na plażowanie. Powrotny rejs promem do SORRENTO – krótki spacer po słynnym kurorcie, kolorowym, pełnym życia
i radości miasteczku z pięknymi widokami. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7: POMPEJE - BAGNOREGIO
Po śniadaniu zajrzymy do POMPEJÓW i zwiedzimy antyczne miasto zasypane popiołem wulkanicznym w I w. n.e. Obecnie
prowadzone tam prace archeologiczne pozwalają odwiedzającym wyobrazić sobie czasy, gdy Pompeje tętniły życiem. Wśród
pozostałości starożytnego miasta znajduje się między innymi najstarszy znany rzymski amfiteatr. Dzisiaj porośnięty trawą,
niegdyś miejsce rozrywki, które mieściło liczącą dwadzieścia tysięcy publiczność. Następnym punktem będzie
BAGNOREGIO, średniowieczne miasteczko-forteca spektakularnie położone na szczycie trudno dostępnej skały, założone
ponad 2,5 tysiąca lat temu przez Etrusków. Spacer po miasteczku. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 8: WENECJA - BURANO – MURANO
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do WENECJI na parking Tronchetto, skąd wyruszymy w rejs po weneckich
kanałach aby zobaczyć najsłynniejsze weneckie wyspy. Pierwszym przystankiem będzie wyspa MURANO nazywana czasami
„Wyspą szkła”. Odwiedzisz jedną ze słynnych wytwórni szkła, w której zobaczysz, jak produkuje się szkło. Później będziemy
kontynuować podróż do BURANO, aby odkryć jedną z najbardziej malowniczych wysp Laguny Weneckiej. Burano to typowa
wyspa rybacka pełna kontrastów i kolorowych domów, która słynie z wytwarzanych tu koronek, haftów oraz wyśmienitych
tortów domowej roboty. Spacer po wyspie, czas wolny. Rejs do Wenecji. Spacer od Mostu Westchnień, obok kampanili –
najwyższej budowli w mieście – do placu św. Marka z bazyliką. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą): rejs gondolą. Czas
wolny na spacer po centrum miasta. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocna podróż
DZIEŃ 9: AUSTRIA - CZECHY – POLSKA
Przyjazd na miejsca zbiórek.
Cena zawiera:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, video toaleta),
- 7 noclegów w hotelach 3***, pokoje 2–3 osobowe z łazienkami,
- 7 śniadań,
- 7 obiadokolacji, napoje dodatkowo płatne
- opiekę pilota,
- ubezpieczenie KL,NW, bagażu,
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Cena nie zawiera:
opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, rejsy promami, komunikacją miejską, wjazdy do miast, przewodników lokalnych,
napoi do obiadokolacji. Kwota przeznaczona na wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wjazdy do
miast, komunikację miejską, degustację win zamyka się w około 150 EUR - 170 EUR.
Dodatkowe informacje:
• Przy rezerwacji wycieczki dla dwóch osób automatycznie zostaje przydzielony pokój 2-osobowy. W przypadku rezerwacji
dla 3 osób zostaje przydzielony pokój 3-osobowy lub pokój 2-osobowy z dostawką (w zależności od dostępności pokoi
w danym obiekcie). Osoby podróżujące samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej
dokwaterowanie do pokoju 2 lub 3 osobowego z uczestnikami tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1-osobowego -w wysokości

650 zł - taką opcję należy zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym.
• Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane na całą grupę (np.:
za lokalnych przewodników, wjazdy do miast, itd.) są dzielone na wszystkich uczestników.
• W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
• Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
• Sugerujemy zabranie stroju kąpielowego.
• Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze.
• Program wycieczki jest ramowy i kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

ORGANIZATOR:
ABA TOUR, Halicka 10, 31-036 Kraków, tel.: 668212389 , abatour@abatour.pl, www.abatour.pl

