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WŁOSKA KAMPANIA 5 DNI 

Neapol – Caserta – Pola Fregrejskie – Sorrento – Positano – Amalfi – Salerno – Pompeje – Tivoli 
 

Kampania, której morze jest ważnym punktem tutejszej panoramy. Nad wybrzeżem znajduje się wiele, mniejszych 

i większych, zatok, półwyspów, a o brzeg uderzają spokojne fale. Naprzeciw wybrzeża usytuowane są wysepki, które 

kontrastują ze skałami i kolorami natury. Cechą szczególną regionu jest obecność wulkanów. Jednym z nich jest 

Wezuwiusz – nawet, jeśli uśpiony, zdaje się dominować nad Zatoką Neapolitańską.  
 

Ojciec Dolindo: 

Kiedy do ojca Pio przychodziły tłumy, mówił: – Idźcie lepiej do ks. Dolindo! Ten kapłan z Neapolu, mistyk, zostawił 

modlitwę, którą podyktował mu sam Jezus. Modlitwę o efekcie piorunującym.  Kiedy widzisz, że sprawy się 

komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami w duszy: „Jezu, Ty się tym zajmij!”. Czyń tak za każdym razem! Czyńcie tak 

wszyscy, a ujrzycie wielkie, nieustające i ciche cuda! Daję wam słowo, na moją miłość – Jezus podyktował te słowa 

ojcu Dolindo Ruotolo w latach 40. XX wieku 
 

TERMIN:  30.04 - 04.05.2020 
  

Dzień 1: 

Przejazd z Chwaszczyno do Modlina, wylot do Neapolu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
 

 Dzień 2: 

Śniadanie.  Po nim przejazd do CASERTY. Główną atrakcją tej 

niewielkiej miejscowości jest Pałac Burbonów, wraz z jego 

niewiarygodnie wielkimi ogrodami. Spacer po głównej alei 

wzbogacony będzie niezapomnianym systemem basenów oraz 

fontann zdobionych pięknymi, licznymi posągami o tematyce 

mitologicznej. Następnie przejazd na POLA FLEGREJSKIE 

zwane płonącymi polami. Nazwa ta wzięła się od rozległych 

terenów wulkanicznych. Miejsce, do którego się udamy, 

znajduje się na północ od Neapolu i kryje w sobie około 40 

wulkanów. Wejście do najsłynniejszego z nich – Solfatara – o 

średnicy 13 km dostarczy nam niesamowitych widoków i 

przeżyć. Gazy wydobywające się ze szczelin oraz niesamowite 

bulgoczące błoto tworzą niezapomniany klimat.  Czas wolny 

na zrobienie pamiątkowych zdjęć. Przejazd do Neapolu, krótki 
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objazd miasta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
  

Dzień 3: 

Śniadanie i przejazd do centrum Neapolu: katedra 

św. Januarego (miejsce związane z cudem eucharystycznym), 

kościół z miejscem pochówku O. Dolindo, kościół Gesu 

Nuovo z grobem lekarza, dr. Giuseppe Moscatiego, kościół 

św. Klary, Plac Plebiscytu z kościołem św. Franciszka 

i pałacem królewskim. Spacer po Spaccanapoli – wąską ulicą 

przecinającą całe Stare Miasto. Przejazd do hotelu, kolacja 

i nocleg. 
 

 Dzień 4: 

Śniadanie. Przejazd do SORRENTO – jest to malowniczy 

kurort, znany i lubiany, zwany również gajem cytrynowym. 

Tutaj odbędziemy krótki spacer. Przejazd do POSITANO, 

następnie spacer wzdłuż wybrzeża – zwanego Wybrzeżem 

Amalfi – uznawane jest za najpiękniejsze na świecie. Tutaj 

naszym oczom ukażą się niezapomniane widoki. Krętymi 

drogami nadbrzeża będziemy mogli podziwiać klify, 

i wszechobecną przyrodę. Przerwa na zdjęcia. Spacerem 

dojdziemy do miasteczka AMALFI – tam zwiedzimy Katedrę, 

czas wolny. Przejazd do SALERNO, spacer. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja i nocleg.  
 

 Dzień 5:  

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko, wylot 

z Neapolu do Modlina i powrót autobusem do Chwaszczyna.      
 

CENA ZAWIERA:   

 4 noclegi ( hotel i pensjonaty pokoje 2-3 osobowe z łazienkami)   

 4 śniadania 

 4 obiadokolacje 

 transport autokarem i transfery wg programu 

 opiekę pilota 

 ubezpieczenie KL i NNW 

 przelot samolotem z bagażem podręcznym na trasie Warszawa Modlin – Neapol –Warszawa Modlin  

 przejazd na lotnisko do Chwaszczyno – Warszawa Modlin - Chwaszczyno 

 obowiązkowy fundusz turystyczny 

CENA NIE ZAWIERA: 

 ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 

 dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce (3% wartości imprezy turystycznej), 

które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego podwyższenia kwoty 

ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

 pakietu do realizacji programu ok. 75 EUR/os. (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 

przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena pakietu może być 

podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników – ceny zaktualizujemy na początku 2020 r.). Finalna 

kwota zostanie podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi 

wycieczki. 

 napoi do obiadokolacji 


