
 

PÜNKÖSD  A NÁPOLYI  ÖBÖLBEN 
NÁPOLY – POMPEJ - CAPRI 

Időpont: 2013 május 15 - 21 

Időtartam: 7 nap / 6 éj 

Utazás: autóbusszal 

Elhelyezés: hotelben*** 

Ellátás: reggeli 

Felszállási lehetőségek: Miskolc - Mezőkövesd - Gyöngyös - Gödöllő - Budapest - Székesfehérvár 

Indulási időpontok: Miskolc:  03:30 óra, Mezőkövesd:  04:30 óra, Gyöngyös:  05:15 óra, 

Budapest:  06:00 óra, Székesfehérvár:  07:45 óra 

1. NAP: Folyamatos utazás Szlovénián keresztül. Délután érkezés Velencébe. Rövid 

informatív városi séta idegenvezetővel az alábbi vonalon: Szláv rakpart – San 

Zaccaria templom – Dózse Palota – Börtön – Sóhajok hídja – Szent Márk tér és 

bazilika – Mercerie – Rialto – Marco Polo háza. Késő este a szállások elfoglalása 

a hotelben, majd vacsora a hotel éttermében. 

2.  reggelit követően továbbutazás Emiglia Romagna – Toscana – Lazio 

tartományokon keresztül Campaniába. Este  a szállások elfoglalása Nápolyban, 

este szabadprogram. 

3. reggelit követően városnézés  Nápolyban idegenvezetővel: Királyi palota, S.Paolo 

e Francesa templom Il Gesú – Klarisszák kolostora – Dóm – Castel Nuovo, 

Posilippo. Délután szabadprogram Nápolyban, szállás ugyanott ahol az előző 

éjjel. 

4. reggelit követően kirándulás az egyik legősibb városba, Pompeibe, amely már 

pusztulásakor kétezer éves volt. Városnézés helyi idegenvezetéssel: Bőség utcája 

– Foro Triangolare – Gladiátor iskola – Gümnasion – Therme. Délután 

szabadprogram Nápolyban. Szállás: ugyanott ahol az előző éjjel. 

5. reggelit követően hajókirándulás Capri szigetére.  Egésznapos program a 

szigeten. Szállás ugyanott ahol az előző éjjel. 

6. reggelit követően a szállások elhagyása, és visszautazás Veneto tartományba. 

Este a szállások elfoglalása Velence mellett, vacsora a hotelben. 

7. reggelit követően hajókirándulás a velencei lagúnákon. BURANO – látogatás a 

csipkeverő asszonyoknál, a színes házairól is híres „alvó” szigeten. MURANO: az 

üvegeiről elhíresült sziget, elizoláltan alussza álmát, de „ a Fornace- k” időről – 

időre szélesre tárják kapuikat a látogatók előtt. Egy előadás keretében szemtanúi 

lehetnek a híres muránói üveg születésének, majd a Vetreria kínosan elegáns 

polcain csodálhatják meg a hazájának nagy hírnevet hozó üvegkölteményeket. 

Délután hazaindulás, érkezés Magyarországra az éjszakai órákban. 
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