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NEAPOL-PAGANI- 

-AMALFI- SCALA -CAPRI 
szlakiem Świętych Redemptorystów 

SAMOLOTEM 6 DNI 

         

28.05-02.06.2020 2990 zł  
Program: 

 

Dzień 1 – 28.05.2020 czwartek 

Wylot z Warszawy o godz. 10:45 do Wiednia o godz. 12:05, wylot z Wiednia o godz. 12:45, przylot do Neapolu do 14:20. Nawiedzenie kościoła św. 

Józefa i Madonny z Lourdes, gdzie jest grób o. Dolindo. Następnie zwiedzanie miasta z przewodnikiem.  Katedra św. Januarego, poświęcona 

patronowi miasta, który ma chronić Neapol przed wszelkimi nieszczęściami. Uliczka San Gregorio Armeno, przy której znajdują się warsztaty 

rzemieślników tworzących kolorowe neapolitańskie szopki bożonarodzeniowe. Obiadokolacja i nocleg w ok. Neapolu.  

 

Dzień 2 – 29.05.2020 piątek 

Śniadanie. Przejazd do Pompei. Nawiedzenie Bazyliki Matki Boskiej Pompejańskiej (Madonny Różańcowej). Msza Święta. Następnie przejazd do 

Pagani – nawiedzenie grobu św. Alfonsa. Przejazd do Materdomini – nawiedzenie bazyliki św. Gerarda – bardzo popularny święty redemptorysta 

wśród miejscowej ludności. Obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 3 – 30.05.2020 sobota 

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Scala - miejsce założenia Zakonu Redemptorystów - Msza Święta – zapoznanie z historią założenia Zakonu. 

Przejazd do Amalfii – kolorowego miasta pełnego kwiatów, uroczych kafejek, wąskich średniowiecznych uliczek. Zwiedzanie katedry św. Andrzeja, 

spacer po centrum. Czas wolny na degustację miejscowych smakołyków. Obiadokolacja i nocleg w ok. Scali.  

 

Dzień 4 – 31.05.2020   niedziela 

Śniadanie. Wypoczynek w Amalfii lub przejazd do Sorrento. Zwiedzanie miasta, wypoczynek na plaży lub przejazd wodolotem na wyspę Capri 

(bilety we własnym zakresie). Powrót na obiadokolację i nocleg.  

 

Dzień 5 – 01.06.2020  poniedziałek 

Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad morzem. Wieczorem przejazd na nocleg w ok. Neapolu.  

 

Dzień 6 – 02.06.2020   

Wczesne śniadanie. Przejazd na lotnisko. Wylot z Neapolu o godz. 06:20, przesiadka w Wiedniu i przylot do Warszawy o godz. 12:35 
CENA OBEUJMUJE: 

• przelot samolotem, bagaż główny 23 kg i bagaż podręczny 8 kg 

• transfer i przejazd autokarem na miejscu 

• opieka pilota 

• 5 noclegów w hotelach 3 i 4* 

• ubezpieczenie KL i NNW,  

• NOWOŚĆ! ubezp. od kosztów REZYGNACJI 

PŁATNE DODATKOWO: 

• wstępy do zwiedzanych obiektów, bilety na metro,   przewodnicy miejscowi ok.65 Euro. pieniądze rozliczane z grupą. 
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