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DÉL-ITÁLIA HALADÓKNAK I.       8 NAP / 7 ÉJSZAKA 
Nápoly, Pompeji, Amalfi, Capri    14. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 

 
 
 
1. nap:  
Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pályaudvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. 
Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Mestre útvonalon. Szállás Toszkánában (1 éj). 

2. nap: Caserta kastélya 
Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A nápolyi királyok a Nápoly melletti Casertában az 1700-as években egy 
monumentális barokk kastélyt építtettek a Párizs melletti Versailles-i kastély mintájára. Hasonlóan Versailles-hoz, a Casertai 
kastélyhoz is egy látványos park tartozik.  
Szállás Nápoly környékén (5 éj). 

3. nap: Pompeji, Paestum 
A délelőtt jó részét Pompejiben, Földünk talán leghíresebb ókori romvárosában töltjük. Pompeji a Római Birodalom egyik 
virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekövetkezett kitörése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de 
ugyanakkor konzerválta is az utókor számára. 
A déli órákban továbbutazás Paestum lenyűgöző ókori templomaihoz. A templomokat a görögök építették Krisztus előtt 500 
körül, hasonló szépségű templomegyüttest még Görögországban sem találunk.  

4. nap: Sorrento, Capri szigete 
Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajókirándulásra a közeli Capri szigetére, melyet sokan a világ legszebb 
szigetének tartanak. Barangolás Caprin kisbuszokkal a Marina Grande – Anacapri – Capri útvonalon. Mind Anacapri, mind 
Capri városában lesz közös séta a központban, és marad egy kis szabadidő is e két pazar fekvésű városka önálló 
felfedezésére. 

5. nap: Vezúv, Nápoly 
A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly környékének egyik jelképe. Kora délelőtt autóbusszal felmegyünk a csúcs 
közelébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű panoráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly városára, a Sorrentói-félszigetre és 
Caprira. Lehetőség sétára a kráterhez. 
Ezután ismerkedés az „Olasz Dél” fővárosával, Nápollyal, melynek hangulata sokáig emlékezetes marad az ott járt utasok 
számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Galéria, Viktor Emánuel korzó stb.). A 
városnézés után szabadidő, majd lehetőség idegenvezetőnkkel további nevezetességek megtekintésére. 

6. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello 
Körutazás helyi autóbusszal a csodálatos fekvésű Sorrentói-félszigeten a Positano – Amalfi – Ravello útvonalon. Az útvonal a 
világ egyik legszebb panorámaútjának számít. Séta az elbűvölő kisvárosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek 
megtekintése, majd szabadidő. (Szt. András apostol Szt. Péter testvére volt, földi maradványai a dóm kriptájában nyugszanak.)  
Ezt követően ismerkedés az Amalfi felett 350 méterrel található Ravello városával. Ravello két nagy nevezetessége a középkori 
Rufolo-palota (gyönyörű mediterrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi parkjában található az a kilátópont, mely szinte a 
tenger felett lebeg. Az innen nyíló panoráma az Amalfi környéki partvidékre leírhatatlan látvány (Itália talán legszebb 
panorámája). 

7. nap: Herculaneum, Orvieto 
Ma az első programunk Herculaneum romvárosának megtekintése. Herculaneum Pompejihez hasonlóan a Vezúv kitörése 
nyomán pusztult el Krisztus után 79-ben, vulkáni láva temette be. Jóval kisebb város volt Pompejinél, de a házak, utcák 
többsége valamivel jobb állapotban maradt fenn, mint Pompeji esetében. 
Késő délelőtt indulás hazafelé, utazás északi irányba. Útközben ismerkedés Orvieto középkori óvárosával, az „Itália 
csodájának” nevezett dóm megtekintése. 
Szállás Toszkána déli részén (1 éj). 

8. nap:  
Hazautazás a Firenze – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyiszentmiklós – Nagykanizsa – Siófok útvonalon.  Érkezés 
Székesfehérvárra és Budapestre a késő esti órákban. 

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitvatartásának függvényében esetleg változhat. 

 

 

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata). 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 7 éjszaka kétágyas, fürdőszobás szobákban. 

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Toszkánában, 4 csillagos szállodában.  

5 éjszaka Nápoly környékén egy 4 csillagos szállodában. A szálloda wellness-részleggel is rendelkezik, melyet a vendégek 
külön térítés ellenében vehetnek igénybe (jacuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs). (Megjegyzés: A szálloda az olaszországi 
besorolás szerint 4 csillagos, de a Fehérvár Travel értékelése alapján inkább erős 3 csillagos szintnek felel meg.) 

Ellátás: Félpanzió (büféreggeli / 3 fogásos vacsora). 

Figyelem: Odaútban a forgalom függvényében elképzelhető, hogy csak 21 óra körül érnek a csoportok a tranzitszállásra, ezért 
az első este nem biztosítunk vacsorát. (Egy autópálya melletti étteremben lesz lehetőség meleg ételt fogyasztani.) 
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Időpontok Teljes részvételi díjak 

2021. máj. 11 – 18. 189.500 Ft 
2021. jún. 03 – 10. 189.500 Ft 
2021. júl. 20 – 27. 193.000 Ft 
2021. aug. 23 – 30. 195.000 Ft 
2021. szept. 23 – 30. 199.500 Ft 
2021. okt. 13 – 20. 195.000 Ft 
2021. okt. 30 – nov. 06. (őszi szünet) 193.000 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a helyi autóbuszt a 6. napon (az Amalfi-parton), a 7 éjszakai szállást, 
7 reggelit, 6 vacsorát, a helyi idegenforgalmi adókat, az útlemondási biztosítást, a programokat és az idegenvezetést, de nem 
tartalmazza a belépődíjakat, valamint a Capri programhoz tartozó hajó- és kisbuszjegyeket (ld. 12-16. oldal). 

Megjegyzés: Az olasz hatóságok előírásának megfelelően a helyi (10 méteres) autóbusz az Amalfi-parton kötelező. 

Egyágyas felár:  51.600 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 17. oldal) 
 


