SUDUL ITALIEI SI COASTA AMALFITANA
(04 FEBRUARIE - 07 FEBRUARIE 2022)

(04 IUNIE - 07 IUNIE 2022)

TARIF STANDARD

450/550 Eur/pers*

EARLY BOOKING

430/530 EUR

Caserta - Napoli - Pompei - Amalfi
ZIUA 1. Intalnire cu reprezentantul agentiei pe aeroportul din Bucuresti pentru zborul Wizz Air Bucuresti - Napoli de la ora 13:50 - 14:50. Transfer spre Caserta unde vom vizita Palatul Regal, conceput
in sec. al XVIII-lea pentru a rivaliza cu palatul din Versailles si palatul regal din Madrid si de unde s-a
condus Regatul celor doua Sicilii. Cazare 3 nopti la acelasi hotel. (60 km).
ZIUA 2. Dupa micul dejun incepem vizita cu anticul oras Pompei, asezat la picioarele vulcanului Vezuviu,
Basilica, Forul Central, etc (ghid local obligatoriu toata ziua). Continuam cu orasul Napoli pentru a vizita
Muzeul de Arheologie, unde admiram toate obiectele gasite la Pompei. Apoi vom face un tur de oras in
cadrul caruia vom vizita Portul, Castel Nuovo, Palatul Regal, Castel del Ovo, Piazza del Plebiscito, Teatrul
National si Galeriile Umberto. (60 km).
ZIUA 3. Dupa micul dejun cu autobuze locale, vizitam Sorrento, peninsula sirenelor si Coasta
Amalfitana – unul dintre cele mai superbe trasee panoramice din lume, care cuprinde Positano, Praiano,
Conca dei Marini, Amalfi. Plimbare pe stradutele din Amalfi - vizitam Domul, capodopera arhitecturala,
in care se gasesc ramasitele Apostolului Sf. Andrei. Cazare la acelasi hotel. (120 km).
Ziua 4. Dupa micul dejun vom vizita Castelul Sant Elmo, situat pe un deal in apropiere de Certosa San
Martino, care ofera o panorama superba asupra portului si orasului Napoli. Cunoscut initial ca Belforte,
castelul a fost o resedinta fortificata din sec.XIII, extinsa ulterior de ducele Robert de Anjou. Ne luam
ramas bun de la orasul Napoli si ne indreptam spre aeroport de unde decolam spre Bucuresti la orele
15:25, sosire in tara la orele 18:25. (30 km).
Tariful include:
* tariful cu Early Booking este valabil pana in 31.01.2022.
** tarif standard 450 Eur/pers in camera dubla in 04-07.02.22. Tarif 550 Eur/ pers in camera dubla (04-07.06.22
***perioada 04-07 februarie - tarif EB 430 Eur; perioada 04-07 iunie - tarif EB 530 Eur

- bilet de avion Bucuresti - Napoli si retur
- un bagaj mic de mana si unul de cabina de 10 kg
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- cazare la hotel de 3* cu demipensiune
- vizite cu autocarul la Caserta, Pompei, Napoli, Coasta Amalfitana
- ghid din partea agentiei pe toata durata excursiei
- ghid local in ziua a 2-a si a 3-a
Tariful nu include:
- bagaj de cala de 20 kg - 50 Eur/segment - se va achizitiona in aeroport la check in
- intrarile la obiectivele turistice mentionate in program
- asigurarea medicala si storno;
- intrare Palat Caserta + Gradini - 14 Eur/pers. Intrare Pompei - 16 Eur/pers. Intrare Muzeul de
arheologie Napoli - 18 Eur, Vizita Castelul Sant Elmo - 3 Eur
Date de plecare

Tarif standard in camera
dubla/tripla
avans 30%

Tarif Early Booking>31.01.22
avans 50%

04.02.2022

450 EUR

430 EUR

04.06.2022

550 EUR

530 EUR
Supliment camera single: 100 EUR

Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica ordinea sau conţinutul programelor în cazul în care
acest lucru este absolut necesar
Note:





Excursiile opţionale trebuie confirmate de către turişti la momentul înscrierii, intrucat este
necesara rezervarea si achitarea unui avans.
Pentru explicaţiile de la obiectivele turistice, grupul va putea apela contra cost la serviciile
ghizilor locali (acolo unde este cazul).
Pretul este calculat pentru un numar de 30 de pers. In cazul in care nu se intruneste numarul
de persoane, pretul va fi recalculat!
Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la aeroport cu minim 2 ore înainte de ora decolarii.

* tariful cu Early Booking este valabil pana in 31.01.2022.
** tarif standard 450 Eur/pers in camera dubla in 04-07.02.22. Tarif 550 Eur/ pers in camera dubla (04-07.06.22
***perioada 04-07 februarie - tarif EB 430 Eur; perioada 04-07 iunie - tarif EB 530 Eur

