CK Erbia
TERMÍN: 25.10. – 30.10.2022

Františkánská 7
Brno 602 00
Tel.: +420 542 214 140
e-mail:erbia@ckerbia.cz

CENA ZÁJEZDU: 8.990,-

PROGRAM:
1. den – odjezd z ČR v poledních hodinách.
2. den – ráno příjezd do městečka Torre Del Greco, kde budeme po 3 noci
ubytovaní. Dopoledne odplujeme na fakult. výlet, na třetí největší ostrov
Neapolského zálivu Procida. Projdeme se fotogenickou rybářskou čtvrtí La
Corricella, po stopách natáčení filmu Talentovaný pan Ripley. Odpoledne historické centrum Neapole, čtvrť Santa
Lucia, hrad Castel Nuovo, palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola, opera San Carlo aj.. Návrat na
ubytování do hotelu a večeři.
3. den – po stopách vulkanické erupce. Prohlédneme si Pompeje, velkolepý příklad
starořímského města zničeného erupcí sopky. Zkamenělé Herculaneum, jedna z nejlépe
zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem
jako nedaleké Pompeje. Možnost fakult. výletu na Vesuv, výjezd na temně se tyčící
sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský
záliv.
4. den – fakult. celodenní výlet na ostrov Capri. nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku
pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka Capri s bílými
kamennými domy a Anacapri s výhledy na neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet
člunem k Modré jeskyni. Individuální volno k posezení v místních kavárničkách. Večer prohlídka Sorrenta, města na
skalní plošině nad Neapolským zálivem, které se jmenuje podle bájných Sirén.
5. den – po stopách apoštolů. přejezd do města Salerno a prohlídka katedrály s
hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet
podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější
oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí
pod modrou hladinou, uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích.
Navštívíme středověké Amalfi s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře.
Procházka do Atrani, nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována
dóžata Amalfské republiky. Fakult. plavba do Smaragdové jeskyně nebo výlet
místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního městečka Ravello zavěšeného mezi mořem a oblohou s
neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). K večeru odjezd do ČR.
6. den - kolem poledne předpokládaný návrat do ČR.
V CENĚ JE ZAHRNUTO: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast
Torre del Greco, 3x polopenzi, průvodce CK
CENA NEZAHRNUJE: vstupné,fakultativní výlety (do CK je nutné nahlásit min. 1 měsíc před odjezdem, váš zájem o
následující výlet – Vesuv cca 28 € - platba na místě),pobyt. taxu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
FAKULTATIVNĚ: 1lůžk. pokoj 2100 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné
nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 240 Kč
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl,
Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Ostrava (+ 500 Kč)

erbia Cestovní kancelář

