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ΝΑΠΟΛΗ  
4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 

 

1η μέρα, Αθήνα – Νάπολη: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος & πτήση για την όμορφη Νάπολη με 

Alitalia Airlines μέσω Ρώμης. Άφιξη & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση 

σας για μια πρώτη γνωριμία στη πόλη που θα σας φιλοξενήσει καθώς αποτελεί εξίσου σημαντικό λιμάνι της 

Νότιας Ιταλίας. 

 

2η μέρα, Νάπολη (προαιρετική εκδρομή στη Πομπηία): Ημέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Περιηγηθείτε στη 

πανέμορφη παραλιακή λεωφόρο της, στο χιλιοτραγουδισμένο λιμάνι Σάντα Λούτσια με το κάστρο στη πλατεία 

του Δημαρχείου. Εναλλακτικά,  μπορείτε να επισκεφτείτε (κόστος ατομικό) την αρχαία πόλη της Πομπηίας, για να 

θαυμάσετε από κοντά τον αρχαιολογικό χώρο που καταστράφηκε το 79 μΧ από το ηφαίστειο του Βεζούβιου. Εκεί 

θα δείτε το περιμετρικό τοίχος, τις αγορές, την porta marina, τον ναό του Απόλλωνα, το αρχαίο Θέατρο κα.  

Απόγευμα ελεύθερο και το βράδυ περιπλανηθείτε στο παραλιακό δρόμο με τα πολυάριθμα μπαράκια της 

Νάπολης. 

 

3η μέρα, Νάπολη (προαιρετική εκδρομή σε Κάπρι - Ανακάπρι & Μόντε Σολαρο): Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση 

με το καραβάκι (κόστος ατομικό) για το ωραιότερο νησί της Ιταλίας, το Κάπρι όπου η ονειρική, εξωπραγματική 

ατμόσφαιρα του είναι αυτή που γοητεύει τους επισκέπτες του κάθε χρόνο. Φτάνοντας στο διάσημο νησί της 

Μεσογείου, θα επισκεφτούμε τη γοητευτική πλατεία "Piazzeta", θα δούμε τους επιβλητικούς βράχους Faraglioni 

και με μίνι λεωφορεία ή με τελεφερίκ (κόστος ατομικό) θα ανεβαίνουμε  στην κωμόπολη του Ανακάπρι με τα 

γραφικά σοκάκια, τα κομψά καταστήματα και τα πολυτελή ξενοδοχεία, για να θαυμάσουμε τη βίλα Σαν Μικέλε απ 

όπου προσφέρεται πανοραμική θέα της περιοχής από τη κορυφή του Monte Solaro. Επιστροφή στο Νάπολη & 

διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα, Νάπολη – Αθήνα: Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της πτήσης από το αεροδρόμιο της 
Νάπολης για την Αθήνα μέσω Ρώμης. 
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