SUD D’ITÀLIA
Preu per persona
1.056.‐€ en habitació doble
Dia 1. Origen – aeroport Barcelona ‐
Nàpols
Sortida del lloc d’origen en direcció a
l’aeroport de Barcelona per tal de prendre el
vol en direcció a Nàpols. Arribada, trobada
amb el nostre autocar italià i temps per a
realizar una preciosa panorámica de la ciutat
i les vistes que es diposen de l’abadia, una de
les més boniques de tot Europa. En acabat,
ens dirigirem cap el nostre hotel per
instal∙lar‐nos en les nostres habitacions i
dinar a l’hotel.

Anada i tornada en avió

guies per passar el dia a la veïna Costa
Amalfitana, una costa de penya‐segats
imponents on els poblets estan construïts
arrapats a la roca conformant un dels
paisatges més bells i pintorescos de la
Mediterrània. Pararem al poble d’Amalfi,
amb la seva catedral, i veurem en el
recorregut molts poblets mariners.

Dinarem en restaurant a la zona i a la tarda
gaudirem de temps lliure a la preciosa
població de Ravello, la joia de la costa Amalfi.
Tornada cap el nostre hotel, sopar i
allotjament.

Dia 4. Nàpols – Illa de Capri
A la tarda, després d’un descans, gaudirem
de la visita guiada a peu pel casc històric de la
capital, qui rebossa de palaus, galeries i
mostres religioses de gran relleu. Sopar i
allotjament a l’hotel.

Dia 2. Nàpols – Volcà Vesubi ‐
Pompeia – Nàpols
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció al
volcà Vesubi. Pujada amb autocar per la seva
falda fins arribar a la vora del cim, on
baixarem per poder pujar a peu el darrer
tram i poder gaudir d’unes extraordinàries
vistes de la Baia, el cap de Sorrento i les illes
de Capri i Ischia. Acabada la visita, dinarem
en restaurant de la zona i a la tarda,
visitarem amb guia el complexe arqueològic
de les ruïnes de Pompeia, la ciutat més ben
conservada de l’antiguitat. Finalment,
retornarem cap a Nàpols pel sopar i
l`allotjament a l’hotel.

Dia 3. Nàpols ‐ Costa Amalfitana
Esmorzar i sortida en dos minibusos i dos

Esmorzar i sortida eu autocar per prendre el
vaixell del port de Nàpols cap a la illa de
Capri, on passarem la resta del matí tot i
gaudint del seu preciós entorn natural i
ambient xic freqüentat per personalitats
importants d’Itàlia i Europa.

Dia 6. Nàpols – aeroport Barcelona
‐ Origen
Esmorzar I temps durant tot el dia per tal de
fer les darreres compres i visites lliures per la
ciutat. Els seus carrers típics del sud de la
península, els seus museus, les seves
esglésies i les seves galeries comercial sus
captaran la seva atenció. Dinar al restaurant
de l’hotel i tarda encara disponible fins l’hora
de marxar cap a l’aeroport. Sortida amb el
vol de retorn cap a Barcelona i trasllat cap el
nostre punt d’origen.

Inclou
Trallats origen – aeroport de Barcelona –
Origen – Estada en confortable hotel turístic
a Nàpols o Costa Sorrentina. Règim de

Pensió Completa tot el recorregut. Guia
professional durant tot el viatge.
Assegurança turística amb responsabilitat
civil privada. Aigua i vi en tots els dinars.
Entrades de l’itinerari incloses. Vaixell a
l’illa de Capri. IVA i impostos.

No Inclou
Extres en hotels i restaurants.

Notes i condicions

Dinar en restaurant i temps per a passejar i
gaudir de l’illa. A la tarda, represa del vaixell
per tornar de nou cap a Nàpols, Sopar i
allotjament.

Dia 5. Nàpols – Palau de Caserta
Esmorzar i sortida en autocar cap a Caserta
per tal de gaudir de la visita al seu Palau Reial
i als seus esplèndits jardins, inclosos per la
UNESCO en la seva World Heritage List des
del 1997, essent un dels monuments més
Importants del patrimoni artístic italià.
Temps per la seva visita. Posteriorment, ens
desplaçarem fins la població de Caserta
Vecchia per tal de dinar en restaurant i
passejar per la seva vil∙la medieval. Retorn
cap a Nàpols pel sopar i l’allotjament.

Itinerari calculat per un grup de 45
persones de pagament. Per sota d’aquest
nombre, l’agència es guarda el dret a
recalcular el preu del viatge. L’itinerari
mostrat és a títol d’exemple, podent‐se
variar l’ordre de les visites.
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