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Des de  

255 € 

 
GC 1881 

Nàpols i Capri (5 dies) 

La costa amalfitana i Pompeia  

Nàpols està ubicat en una badia envejable, sota l’atenta mirada del Vesubi. És l’essència de la ciutat mediterrània, amb carrers 

estrets, llençols penjants, bon menjar i el bressol de la pizza! Però els seus voltants són encara més increïbles: La inmortal 

Pompeia, Erculano o l’illa de Capri complementen qualsevol escapada que es faci a la capital de la Campània. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
   
 
 

Dies 1-5.- Visita de la ciutat de Nàpols i els seus 

castells: el Castel dell’Ovo i el castel Maschio 

Angioino, el Palau Reial. Nàpols també posseeix 

museus envejables com el  Museu arqueòlogic 

nacional (amb moltes obres rescatades de Pompeia) 

però destaca sobretot per la seva vida al carrer 

 

Visita també la ciutat cremada pel vesubi: Pompeia, a  

escassos minuts en tren de Nàpols. També Erculano, 

menys coneguda però igualment fascinant 

 

I passa els dies que vulguis per la costa amalfitana: 

Sorrento, Positano, Capri, l’illa de la jet-set italiana. 

Tot a un pas de Nàpols.  

 

El viatge pot complementar-se amb una estança a 

Roma si el viatger té més dies.  

Ulisses viatges et progaramarà el viatge en funció de 

les teves prioritats. 

 

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: allotjament + dossier de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, 
suggeriments de rutes etc ..) + gestions Ulisses viatges. 
 
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar 
aquest viatge). Assegurança opcional, tickets de tren i/o ferri 
 
 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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Nàpols amb el Vesubi al fons Pompeia 

  

Positano Cràter del Vesubi 

  

Capri Castell Maschio Angionio, Nàpols 

 


