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Capri - otok sonca, pomaranč, razkošnih vil in
skrivnostnih jam
#
Product code

2222036816114

V Neapeljskem zalivu v Tirenskem morju leži otok Capri. Z njegovih visokih in strmih skal ter vrhov
se vidijo Neapelj in njegov nemirno dremajoči ognjeni gospodar Vezuv, sosednja otoka Ischia in
Procida, pa vse do Apeninov.
1. dan: BENETKE - NEAPELJ - CAPRI
Zbirališče potnikov na letališču v Benetkah. Prijava na polet posebnega letala proti Neaplju. Po
pristanku v Neaplju sledi prevoz do pristanišča Molo Beverello in vkrcanje na ladjo proti Capriju. Po
pristanku v Marini Grande sledi prevoz do hotela.
2. - 3. dan: POČITNICE - PO ŽELJI IZLET PO OTOKU
Počitnice. Po želji se lahko udeležite izleta po otoku, kjer se boste po ozki otoški cesti odpeljali v
Anacapri, kjer je Švedski zdravnik Axel Munte zgradil vilo San Michele, ter z istoimenskim romanom
veliko prispeval k slavi otoka. Prav vila poleg naravnih lepot na otok privablja največ obiskovalcev.
Predlagamo tudi vzpon s sedežnico, s katero se odpeljete 589 m visoko, ponuja se nam razgled na
Faraglioni, do 100 m visoke skale v morju in obisk Modre jame, prave paše za oči.
4. dan: CAPRI - NEAPELJ - BENETKE
Zjutraj še nekaj prostega časa za kavico, nakupe. Prevoz do pristanišča in prevoz z ladjo do Neaplja.
Prevoz na letališče in polet letala proti Benetkam.
POPUSTI:
• otrok od 2 – 12 let v sobi z dvema odraslima osebama na dodatnem ležišču 15 %
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO:
• med 25 in 34 potnikov: 30 €
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• med 15 in 24 potnikov: 50 €
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi:
•
•
•
•
•

enoposteljna soba 90 €
izlet po otoku: 45 € (avtobusni prevoz, vodenje, vstopnina za modro jamo)
3x večerja v hotelu 38 €
prevoz iz Ljubljane do letališča pri Benetkah in nazaj: 58 €
kos oddalne prtljgae do 15kg: 70 €

Cena vključuje:
•
•
•
•
•
•
•

letalski prevoz Benetke/Trst - Neapelj - Benetke/Trst (vključen 1 kos ročne prtljage)
letališke in varnostne pristojbine
prevoz z ladjo Neapelj - Capri - Neapelj
avtobusni prevoz letališče - pristanišče - letališče v Neaplju
3 nočitve z zajtrkom, hotel 3/4*
asistenco lokalnega predstavnika na otoku
spremstvo in organizacijo potovanja
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