Πρόγραμμα
εκδρομής

Νάπολη – Κοστιέρα Αμαλφιτάνα – Κάπρι - Πομπηία 5ημ

25/06-29/06,02/07-06/07,09/07-13/07,16/07-20/07,23/07-27/07,30/07-03/08,
06/08-10/08,13/08-17/08,20/08-24/08
Από Θεσσαλονίκη
1η ημέρα : Άφιξη στη Νάπολη –ξενάγηση πόλης -Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για τη Νάπολη . Άφιξη και περιήγηση της πόλης όπου θα
θαυμάσουμε τον πολυτραγουδισμένο Κόλπο της Νάπολης με τη θέα προς το ηφαίστειο «Βεζούβιο», την παραλιακή
ζώνη και τα κύρια σημεία του ιστορικού της κέντρου, όπως την πλατεία του Δημαρχείου, το θέατρο San Carlo, το
Κάστρο των Ανδεγαυών κ.α. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας μετά τη Ρώμη και το Μιλάνο έχει έναν μοναδικό
αέρα και ένα τόσο ιδιαίτερο ταμπεραμέντο που πολλές φορές αποτέλεσε αφορμή χλευασμού από τους
«καθαρόαιμους» Ιταλούς του «πολιτισμένου» βορρά. Ωστόσο η Νάπολη είναι μια από τις αρχαιότερες συνεχώς
κατοικημένες πόλεις στον κόσμο που θα μας γεμίσει με τις εικόνες των στενών δρόμων, της χαώδους κυκλοφορίας και
της θέρμης των Ναπολιτάνων. Ελεύθερος χρόνος, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια
2η ημέρα : Ημερήσια εκδρομή στην Πομπηία - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο- Ερκολάνο
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πομπηία. Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της
Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που θα ακολουθήσει θα
δούμε, μεταξύ άλλων, την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα
λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Επόμενος σταθμός μας το καταπληκτικό Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο της Νάπολης, όπου θα δούμε ευρήματα από την Πομπηία και το Ερκολάνο (Ηράκλεια), καθώς και εκθέματα
από τη συλλογή Φαρνέζε, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη συλλογή από αρχαία γλυπτά που
σχηματίστηκε κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Επιστροφή στη Νάπολη και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε
τα γραφικά σοκάκια όπου θα συναντήσετε εικόνες που σε πολύ θυμίζουν Κέρκυρα με τις γνωστές Ναπολιτάνικες
μπουγάδες καθώς επίσης και να κάνετε τις αγορές σας.
3η ημέρα : Κρουαζιέρα στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα
Σήμερα το πρωί θα μεταφερθούμε στην προβλήτα του λιμανιού του Σαλέρνο, από την οποία θα αποπλεύσουμε για τη
μαγευτική μας κρουαζιέρα στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Πρώτη μας στάση θα είναι στο Αμάλφι, όπου κατά τη
διάρκεια της περιήγησής μας στο χωριό, θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό και θα έχουμε χρόνο για την
απαραίτητη βόλτα μας, αλλά και για φαγητό. Στη συνέχεια θα καταπλεύσουμε στο Ποζιτάνο, που είναι "κρεμασμένο"
στα βράχια. Βόλτα στα μικρά, στενά δρομάκια που θυμίζουν κυκλαδίτικα σοκάκια και χρόνος για καφέ.Αναχώρηση
το απόγευμα για το Σαλέρνο και κατόπιν μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην Νάπολη.Κόστος Προαιρετικής ημέρας:
60€ ενήλικας.Περιλαμβάνει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και μεταφορά από/προς το λιμάνι του Σαλέρνο)
4η ημέρα :Ημερήσια εκδρομή Κάπρι – Σορρέντο
Νωρίς το πρωί θα επιβιβαστούμε στο ταχύπλοο για το θεϊκό Κάπρι, που χαρακτηρίζεται ως ο "Κήπος της Εδέμ",
λόγω της οργιώδους βλάστησής του και της ποικιλίας των λουλουδιών του. Άφιξη στο νησί και μεταφορά με μικρά
τοπικά πουλμανάκια στο πάνω χωριό, το Ανακάπρι (Anacapri, πληρωμή επιτόπου). Θα κάνουμε τη βόλτα μας, θα

έχουμε χρόνο να τσιμπήσουμε κάτι για μεσημεριανό και στη συνέχεια θα κατεβούμε στο Κάπρι για να απολαύσουμε
έναν καφέ και για να κάνουμε τις αγορές μας. Συνεχίζουμε με το ταχύπλοο για το Σορρέντο, την πανέμορφη και
μοναδική πόλη-κόσμημα της Ούμπρια. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στο διάσημο αυτό θέρετρο με την
ατμόσφαιρα της Belle Epoque. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.Κόστος Προαιρετικής ημέρας: 60€
ενήλικας.Περιλαμβάνει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και μεταφορά από/προς το λιμάνι)
5η ημέρα: Ελεύθερη ημέρα ή Προαιρετική επίσκεψη στα νησάκι της Νάπολης – Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό μας , ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Νάπολης .Εναλλακτικά - όσοι το επιθυμείτε - μπορείτε να
μεταβείτε στο λιμάνι και να επιβιβαστείτε σε ταχύπλοο για να επισκεφθείτε τα νησάκια Ίσκια και Πρόσιντα, καθώς και
τα άλλα νησάκια και σημεία στα οποία προσεγγίζει το πλοίο, όπως τα Casamicciola, Lacco Ameno, Sant Angelo
κλπ. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής

Ξενοδοχεία

Vergilius Billia
(4*)

Διατροφή

Early booking

Κανονική
τιμή

Παιδί
2-12

Πρωινό

355€

425€

289€

Πρωινό

415€

495€

319€

Φόροι αεροδρομίου &
επίναυλοι καυσίμων :
145€

Νάπολη

Ramada
Naples (4*)
Νάπολη
Mercure Napoli
Centro Angioino
(4*)
Νάπολη

Θες/νίκη – Νάπολη
09.30-09.55
Νάπολη– Θες/νίκη
14.00-16.30

Πρωινό

485€

545€

419€

Για τις ημερομηνίες 06/08-10/08 & 13/08-17/08
οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται + 150€
Για τις ημερομηνίες 30/07
οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται + 80€
ΟΣΟ ΝΩΡΊΤΕΡΑ!!! ΤΟΣΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ!!!
Περιορισμένος αριθμός θέσεων «EARLY BOOKING»
Οι τιμές περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήση της RYANAIR για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη –
Νάπολη - Θεσσαλονίκη
Μία αποσκευή καμπίνας 10 κιλών & μία μικρή τσάντα να χωράει κάτω από το κάθισμα.
Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Αρχηγό – συνοδό του γραφείου στο πλήρες εκδρομικό πρόγραμμα
Επίσημο έλληνα ξεναγό για την ξενάγηση της Πομπηίας
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογή σας με πρωινό
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•

Δημοτικοί φόροι, είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, επισκέψιμους χώρους
Φόροι αεροδρομίου 145€
Check point 25€
Κρουαζιέρα στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα 60€ το άτομο
Ημερήσια εκδρομή Κάπρι – Σορρέντο 60€ το άτομο

*Οι τιμές ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν σε περίπτωση αλλαγής των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Παρατηρήσεις :
• Πληρώστε το κόστος της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
• Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας
• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας
Συμβουλευτείτε μας
• Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες MasterCard και Visa .Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας
• Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις
,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων
• Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε απλώς μια
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε .Απαιτείται ελάχιστος αριθμός
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους .
• Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο ,καθώς
δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία
μολύνσεως
• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας
που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα .Το γραφείο λειτουργεί
μόνο συμβουλευτικά

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , με ασφάλεια και σιγουριά !!!
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας(προαιρετικά) :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19
πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του καταβληθέντος ποσού.)
Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19).
Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών .
Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών .
Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας τουΑσφαλισμένου
Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειαςτων ταξιδιωτικών του
εγγράφων.
Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης .
Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του.
Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α).
Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου.
Έξοδα για νομική υποστήριξη.
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένουπου νοσηλεύεται.
Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής.
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου.

