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Europa

COSTA
AMALFITANA
Viatge al país del Vesuvi

Data de sortida Què inclou

28
març

Preu persona

2.130 €
en habitació doble

Suplement individual

225 €

Mapa

Vols de la companyia Vueling o Alitalia, classe turista. Estada a hotels de 4**** estrelles durant tot
el recorregut. Pensió completa durant tot el viatge.
Servei de maleters a l’hotel. Guia acompanyant
d’Eurovacances durant tot el viatge. Visita panoràmica de Nàpols. Visita de Paestum. Recorregut
panoràmic per la costa amalfitana. Visita de Positano. Visita d’Amalfi. Excursió de dia sencer a
l’illa de Capri. Visita de Pompeia. Visita del volcà
Vesuvi. Assegurança d’assistència en viatge amb
la companyia Europea.
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1. Nàpols 2. Costa Amalfitana
3. Pompeia 4. Sorrento 5. Capri
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1. Costa Amalfitana
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1r Dia. Volem a Nàpols.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida
dels vols a Nàpols. Després d’aterrar anirem
a deixar les maletes a l’hotel i a continuació
començarem la visita panoràmica de la ciutat.
Durant el recorregut passarem pel Corso Umberto, el passeig de Lungomare i la Via Caracciolo, veurem el port de Mergellina i gaudirem de la vista des de Posillipo. A continuació
passejarem per Piazza Municipio i admirarem
les façanes de Maschio Angioino, la Galeria
Umberto i el teatre de San Carlo. També ens
arribarem a Piazza Plebiscito i observarem els
murs del Castello del Uovo. Acabades les visites retornarem a l’hotel.

quedarà temps per passejar una estona pel
centre d’aquesta bonica població.

a passejar per aquesta bonica població. Després continuarem fins a la pintoresca Capri,
un poblet de cases blanques i carrerons d’aspecte àrab. Des d’aquí gaudirem de la vista
dels Faraglioni, uns illots de formes capricioses convertits en el símbol de l’illa. També
anirem al mirador de Cannoe, un dels racons
més bonics de Capri. Dinarem i a la tarda disposarem de temps lliure. Acabarem el dia retornant amb vaixell a Sorrento.

2n Dia. Nàpols - Paestum - Sorrento.
Després d’esmorzar anirem a visitar la ciutat
greco-romana de Paestum. Durant el recorregut pel recinte arqueològic, que inclou la visita
del Museu, veurem el Temple d’Hera, el Temple de Cerere i el Temple de Neptú, conegut
per la puresa de les seves formes dòriques.
Dinarem i a la tarda visitarem una fabrica de
formatge mozarel.la. A continuació ens dirigirem a Sorrento, on ens allotjarem els propers dies. Abans d’anar a l’hotel encara ens

2. Paestum 3. Capri 4. Pompeia 5. Nàpols

3r Dia. Sorrento - Positano - Amalfi Ravello - Sorrento.
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit començarem
un recorregut panoràmic per la Costa Amalfitana. La primera localitat que visitarem és Positano, un antic poble pesquer magníficament
conservat farcit de casetes blanques i jardins
terrassats. A continuació anirem a Amalfi, la
capital de l’antiga República Amalfitana. Dinarem i a la tarda visitarem la Catedral, famosa
per la seva extraordinària decoració. Quan
acabem la visita continuarem l’etapa fins a
Ravello. Aquí coneixerem els jardins de la Villa Rufolo, on a l’estiu se celebren els festivals
de Wagner. Gaudirem de les vistes de la Costa Amalfitana des dels jardins i després retornarem a Sorrento.
4t Dia. Sorrento - illa de Capri - Sorrento.
Després d’esmorzar navegarem fins a l’illa de
Capri, cèlebre pel relleu accidentat i la vegetació exuberant. Farem un recorregut panoràmic fins la localitat d’Anacapri i ens aturarem

5è Dia. Sorrento - Pompeia – Vesuvi Barcelona.
Esmorzarem i a continuació anirem a conèixer
les restes arqueològiques de la ciutat romana
de Pompeia. Durant el recorregut veurem el
fòrum, passejarem per la Via dell’Abbondanza, descobrirem les pintures de la casa luppanare, entrarem a la casa dels germans Vettii i
ens aproparem a les termes de Stabbiane. En
acabar la visita, gaudirem d’un dinar lleuger
amb degustació de productes locals i després
pujarem amb autocar al volcà Vesuvi, famós
per l’erupció de l’any 79 dC. Farem una passejada de 45 minuts fins al cràter superior per
gaudir de les vistes i després ens traslladarem
a l’aeroport per volar de retorn a Barcelona.
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