
 

 

 

 

BISERI KAMPANIJE 
8 – 13 MAJ 2023 

 

Živahni Neapelj, Pompeji ali odprta knjiga pokopanega mesta, Caserta ali neapeljski Versailles, Capri, Sorrento, Amalfijska 

obala: vsi ti dragulji v čudovitem 6-dnevnem potovanju. 

Da bi na čimbolj prijeten in najmanj utrujajoč način spoznali eno najbolj slikovitih italijanskih dežel smo se tokrat 

odločili, da stopimo kar na vlak. Ob 8. uri zjutraj se bomo posedli v vlak in pred 16. uro bomo že v centru Neaplja. Z 

lokalnimi prevozi si bomo ogledali vse zanimivosti. Poleg izrednega turističnega naboja, ki ga dežela Kampanija ponuja, 

je vredno izkoristi možnost potovanja z vlakom Italo, kajti sedaj je, do kdaj pa bo …. 

1. DAN, PONEDELJEK, 8. MAJA 2023: TRST / NEAPELJ 
Ob 08.06 odhod vlaka Italo iz Trsta proti Neaplju s prihodom ob 15.28. Srečanje z lokalnim vodnikom in začetek 

odkrivanja temperamentne prestolnice Kampanije: Anžovinski deček ali Castel Nuovo – simbol mesta, Teatro San 

Carlo, najstarejše gledališče na Apeninskem polotoku, galerija kralja Umberta I ter Plebiscitni trg s cerkvijo Sv. 

Frančiška iz Paole in kraljeva palača (zunanjost). Sledi nastanitev v hotelu ter večerja in nočitev. 

2. DAN, TOREK, 9. MAJA 2023: CAPRI IN SORRENTO 
Po zajtrku ogled legendarnega otoka Capri. Z lokalnim vodnikom in 
minibusom ogled glavnega mesta Capri s postankom na mondenem trgu 
“piazzetta”, sledi srehod v vasici Anacapri, znani po številnih obrtniških 
trgovinah ter bujnih Avgustovih vrtovih, od koder se s cvetličnih teras 
razprostira enkraten pogled na znamenite “Faraglione”. Kosilo v restavraciji. V 
popoldanskem času povratek s hidrogliserjem na kopno ter postanek v 
Sorrentu. Sprehod po simpatičnem mestnem središču, kjer si boste lahko 
privoščili pokušino znanega likerja Limoncello. Povratek v hotel. Večerja in 
nočitev. 

3. DAN, SREDA, 10. MAJA 2023: AMALFIJSKA OBALA 
Po zajtrku odhod z avtobusom proti Salernu ter plovba vzdolž spektakularne Amalfijske obale. Postanek v Positanu in 
sprehod po slikovitem letovišču, sledi ogled zgodovinskega trgovskega mesta Amalfi, ki očara z ozkimi uličicami in trgi 
poleg arhitekture v bizantinskem, arabskem in normanskem stilu. Kosilo v restavraciji. Povratek v hotel. Večerja in 
nočitev. 

4. DAN, ČETRTEK, 11. MAJA 2023: POMPEJI IN CASERTA  
Zajtrk v hotelu. Odhod v znamenite Pompeje, ki jih je leta 79 prekril vulkanski pepel in jih ohranil neokrnjene do danes. 



 

Ogled arheoloških izkopanin nekdanjega mogočnega mesta iz obdobja 
antičnega Rima. Kosilo v restavraciji. V popoldanskem času vožnja v Caserto in 
ogled Kraljeve palače Burbonov, ki je vpisana v Uneskov seznam. Načrt, v 
baročnem stilu, je izdelal znani arhitekt Luigi Vanvitelli. Gradnja, po vzoru 
francoske palače Versailles, je potekala od leta 1752 do leta 1780. Sestavljena 
je iz 1200 sob, zato velja za največjo kraljevo palačo v Italiji in je obdana z 
elegantno urejenim parkom. Povratek v hotel. Večerja in nočitev. 

5. DAN, PETEK, 12. MAJA 2023: FLEGREJSKA VULKANSKA POLJA, CUMA IN POZZUOLI 
Zajtrk v hotelu. V jutranjih urah  bomo obiskali regionalni park Campi Flegrej. 

Flegrejska polja so vulkanskega izvora, kjer je lepo vidna kaldera in znane 

»sulfatare«. Pozzuoli in Cuma sta bili nekoč cvetoči mesti, ki sta v rimskih časih sloveli po zdravilnih termalnih vrelcih, 

slikovitih kopališčih in savnah. Tu se nahaja tudi Flavijev amfiteater, tretji največji za Kolosejem in Kapuanskim 

amfiteatrom, ter tempelj Serapide ali Macellum. Kosilo. Povratek v hotel. Večerja in nočitev. 

6. DAN, SOBOTA, 13. MAJA 2023: NEAPELJ / TRST 
Zajkrt v hotelu. Do odhoda vlaka bomo imeli še nekaj časa, ki ga bomo 

izkoristili za ogled antičnega Neaplja: sprehod po srednjeveškem delu, kjer se 

prepletajo ozke tlakovane ulice, ki so pravo srce mesta: od ulice Spaccanapoli, 

ki deli staro mestno jedro, do obrtne četrti San Gregorio Armeno, z znanimi 

neapeljskimi mestnimi jaslicami do kapele Sansevero, v kateri se nahaja eden 

najlepših kipov na svetu: Cristo Velato. Tudi pri nas imamo krasen kip istega 

umetnika, grobnico Santorio na tržaškem pokopališču krasi kip Religione 

velata, ki ga je Giuseppe Sanmartino sklesal leta 1789. Transfer do glavne 

neapeljske  železniške postaje ter ob 13.35 odhod vlaka Italo s prihodom v 

Trst ob 20.05. Konec storitev. 

CENA POTOVANJA ZNAŠA 1.095,00 EVROV IN VSEBUJE NASLEDNJE STORITVE: povratna vozovnica z vlakom Italo na relaciji Trst – 
Neapelj – Trst; namestitev v dvoposteljnih sobah v hotelu s 4 zvezdicami; usluge polpenziona (večerja in zajtrk) v 
hotelu; 4 kosila v restavracijah; pijače pri obrokih (1/4 l vina in 1/2 l mineralne); prevoz z avtobusom ter vodniško 
službo v italijanščini; vstopnine: kapela Sansevero, arheološki parki Pompejev, Pozzuolija in Cume, kraljevi dvorec v 
Caserti; spremstvo; osnovno zdravstveno zavarovanje; zavarovanje proti odpovedi. 

CENA NE VSEBUJE: kosil prvega in zadnjega dne, napitnine in vse, kar ni izrecno omenjeno v  »Cena znaša«.  

DOPLAČILO za enoposteljno sobo je 160,00 evrov. 

DOKUMENTI: osebna izkaznica. 

Najmanjše število prijavljenih za izvedbo izleta je 25 potnikov. 
 


