Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Citybreak samolotowy w Neapolu"
Dojazd własny: Nie
Standard:

3 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub dzwoniąc: biuro@viator.pl
Ceny są promocyjne i mogą być niedostępne na każdy z terminów. Sugerujemy rezerwację z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

PLAN RAMOWY
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot do Neapolu, podróż do centrum, zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.
Dzień 2 - 3 - pobyt na miejscu (możliwość wydłużenia pobytu o 1 lub 4 dni - zobacz rozkład lotów)
Dzień 4 - opuszczenie hotelu do godzin południowych, podróż na lotnisko, przelot do Polski

Cena zawiera:
- przelot w obie strony samolotem rejsowym Ryan/lub Wizz/lub Easyjet
- odprawę i karty pokładowe, wystawiane do 48 godz przed lotem
- zakwaterowanie 3 noclegi w hotelu 3***/4**** wg wyboru
- wyżywienie śniadania
- bagaż nierejestrowany podręczny - 1 sztuka 10 kg (wymiary 55 x 40 x 23 cm) - linie Wizzair, 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1
mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan; 1 sztuka (wymiary 56cm x 45cm x 25cm) - linie Easyjet;
- podatki lotniskowe,
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Dopłata obowiązkowa:
- taksa klimatyczna - 2-4 euro/os./dzień (płatne w recepcji hotelu)

Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
- bagaż rejestrowy do 20 kg od 176 zł/sztuka /w 2 strony - linie Wizzair; bagaż rejestrowy do 20kg od 220zl/sztuka/w 2 strony - linie Easyjet; do 20 kg od 210 zł/sztuka /w
2 strony - linie Ryan; opłaty za bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą być wyższe
- dopłata do pokoju 1 osobowego + około 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)
- transferów z lotniska i po mieście - lotnisko jest blisko centrum, dojazd specjalnym autobusem, bilet przesiadkowy na 100 minut 5 eur

Rozkład lotów do Neapolu:
Katowice (Wizzair): wtorek, sobota
Warszawa Okęcie (Wizzair): środa, niedziela
Warszawa Modlin (Ryanair): czwartek, niedziela
Kraków (EasyJet): poniedziałek, piątek
Kraków (Ryanair): wtorek, sobota
Berlin (Ryanair, EasyJet): codziennie z wyjątkiem wtorku i soboty
Wrocław (Ryanair): poniedziałek, piątek
Gdańsk (Ryanair) - od kwietna 2018 poniedziałek, czwartek

Możliwość wydłużenia pobytu o kolejną noc - od 80 zł/os
Dziecko do 2 lat (liczy się data powrotu) płaci tylko 299 zł

Noclegi

La Pace jest 3-gwiazdkowym obiektem, usytuowanym w pobliżu Palazzo Reale, Castel Nuovo (Maschio Angioino) i Certosa e Museo di San Martino.
Hotel ten został otwarty w 1900 i od tamtej pory pozostaje przykładem tradycyjnej architektury w Neapolu.

Hotel ten został otwarty w 1900 i od tamtej pory pozostaje przykładem tradycyjnej architektury w Neapolu.
Prestiżowa lokalizacja w Neapolu, w pobliżu stacji metra Garibaldi. Hotel znajduje się w odległości 3 km od centrum Neapolu.
Hotel mieści się w dzielnicy Centro Storico, znanej ze swoich pałacu, muzeów i kosciołów.

La Pace (3
gwiazdki)

Hotel oferuje 40 pokoi. Każdy z nich wyposażony jest w Wi-Fi, bezpośrednie połączenie telefoniczne, biurko, telewizję satelitarną i mini bar. Jest tam
także przyległa łazienka z suszarką do włosów, kabiną prysznicową walk-in i bidetem.
Codziennie od 07:00 do 10:00 w hotelu jest serwowane treściwe śniadanie. Elegancki bar typu lounge oferuje taras.
5 minut jazdy samochodem od lotniska Neapol oraz 10 minut do stacji kolejowej Naples central.
Goście przebywający w La Pace mogą korzystać z takich udogodnień, jak skrytka depozytowa, winda i przechowalnia bagażu, jak również z opieki
medycznej, usług concierge i całodobowej recepcji.
Strona hotelu: http://hotellapace.hotelinnapoli.com/

Klasyczny 3-gwiazdkowy Santa Marta oferuje pokoje z łazienką w dzielnicy Pozzouli, niedaleko stacji kolejki podmiejskiej. Wybudowany w roku 2010,
hotel jest wyjątkowym połączeniem współczesnej architektury oraz nowoczesnych udogodnień.
Neapol ma wiele atrakcji turystycznych, w tym Monte Nuovo Beach, Magic World i Museo Archeologico dei Campi Flegrei, znajdujących się w 30 minutach
drogi od hotelu.
Amfiteatr i świątynia znajdują się w bliskiej odległości.
Zapewniony jest szybki dostęp do lotniska Neapol, oddalonego o 20 km.
Pokoje
Hotel oferuje 30 pokoi wyposażonych w garderobę, miejsce do jedzenia, szafkę, biurko i telewizję satelitarną jak również wykaflowane łazienki z
przyborami toaletowymi, bidetem i prysznicem. Większość pokoi oferuje cudowny widok na wyspy.
Jedzenie
Santa Maria (3
Opcja wyżywienia obejmuje obfite śniadanie w formie bufetu serwowane każdego ranka. Włoskie dania są serwowane w restauracji tarasowej.
gwiazdki)
Usługi
Prócz takiej usługi, jak usługa budzenia, pralnia i usługi concierge, goście mogą korzystać także z takich udogodnień jak winda, kiosk z gazetami i
warsztat samochodowy.
Relaks
Obiekty rekreacyjne obejmują taras na dachu, werandę i patio. Dla aktywnego spędzenia czasu wolnego oferuje się pieszą turystykę, golf i tenis stołowy.
Internet
Internet bezprzewodowy jest dostępny w cały hotel i jest bezpłatny.
Parking
Darmowy prywatny parking hotelowy dostępny jest na terenie obiektu.

Spokojny American Hotel oferuje pokoje w uroczej dzielnicy Neapolu. Budynek został odnowiony w 2008.
Hotel leży w dzielnicy Fiera Fuorigrotta, w 1.7 km od takich atrakcyjnych miejsc jak Museo Del Mare di Napoli, Pontile di Bagnoli i Vulcano Solfatara.
Parco Virgiliano, San Paolo Stadium i Mostra d'Oltremare znajdują się zaledwie 3.5 km od hotelu.
15 minut jazdy samochodem z lotniska Neapol.
Pokoje
Wszystkie 105 wygodnych pokoi posiada garderobę, ogrzewanie centralne, sofę, miejsce do siedzenia i mini bar jak również prywatne łazienki z suszarką
do włosów, prysznicem i wanną.
Jedzenie
American
Hotel (4
gwiazdki)

Codziennie rano w sali śniadaniowej serwowane jest śniadanie. W dużej restauracji można spróbować świeżych dań kuchni śródziemnomorskiej.
Usługi
Zarówno wymiana waluty, winda i szatnia jak ksero, sala zebrań i sala konferencyjna są dostępne na miejscu.
Relaks
Gościom z dziećmi oferuje się opiekę nad małymi dziećmi i plac zabaw.
Internet
Internet bezprzewodowy jest dostępny w cały hotel i jest bezpłatny.
Parking
Darmowy prywatny parking hotelowy dostępny jest na terenie obiektu.

Strona hotelu - http://www.americanhotelnapoli.it/en

Suite Esedra jest 4-gwiazdkowym obiektem oferującym salon koktajlowy, ogród na dachu i bibliotekę w samym sercu Neapolu. Odnowiony w 2011
niepowtarzalny hotel przyjmuje gości od 1998.
Dobra lokalizacja kilka kroków od stacji metra Garibaldi i bliskiej odległości od Palazzo Reale, Teatro di San Carlo i Castel Sant'Elmo. Hotel ulokowany jest

Dobra lokalizacja kilka kroków od stacji metra Garibaldi i bliskiej odległości od Palazzo Reale, Teatro di San Carlo i Castel Sant'Elmo. Hotel ulokowany jest
w starej dzielnicy, 2 km od centrum miasta.
Hotel leży bardzo blisko muzeów, katedry i pałacu.
5 minut jazdy samochodem od lotniska Neapol oraz 10 minut do stacji kolejowej Naples central.
Pokoje
Wszystkie 15 pokoi dla niepalących gościnnych jest wyposażonych w nowoczesne udogodnienia. We wszystkich pokojach są parkietowe podłogi oraz
klasyczne meble.
Jedzenie
Hotel oferuje gościom śniadanie w formie bufetu, serwowane w restauracji. W luksusowym barze tarasowym oferuje się bezpłatne Wi-Fi.
Suite Esedra
Napoli (4
gwiazdki)

Usługi
Goście mogą korzystać z całodobowej obsługi hotelowej, usługi prortiera i usługi robienia zakupów, jak również takich udogodnień jak winda, wymiana
waluty i skrytka depozytowa.
Relaks
Lokalne SPA oferuje saunę, jacuzzi i hydromasaż. Centrum fitness, znajdujące się na miejscu, oferuje rowery i salę gimnastyczną.
Internet
Internet bezprzewodowy jest dostępny w cały hotel i jest bezpłatny.
Parking
publiczny parking hotelowy jest dostępny w pobliżu obiektu (rezerwacja może być wymagana) w cenie EUR 15 na dzień.

Strona hotelu - http://www.hotelsuiteesedranapoli.it/

Miasta
Neapol

Kraje
Włochy

Terminy

Terminy (w dół)

Opcje (w prawo)

od: 15-01-2018
do: 24-03-2018

od: 08-04-2018
do: 30-09-2018

od: 22-07-2018
do: 28-10-2018

hotel 4**** ze śniadaniami

hotel 3*** ze śniadaniami

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os. dorosła):
749,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
599,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
749,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
599,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
949,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
799,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
949,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
799,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
849,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
999,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
849,00 zł

Dodatki

obowiązkowe
- opłata klimatyczna płatna na miejscu w hotelu w 2-4 os/dzień w eur (0,00 zł)

opcjonalne
- dopłata do pokoju 1-os (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Strachocice

Wrocław

00:00

0,00 zł

Modlin

Warszawa

00:00

0,00 zł

Okęcie

Warszawa

06:15

0,00 zł

Pyrzowice

Katowice

10:20

0,00 zł

Schonefeld

Berlin

11:00

0,00 zł

Balice

Kraków

12:40

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

