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I T A L I A  

Belissima Coastă Amalfitană 
Coasta Amalfitană – Positano – Amalfi – Insula Capri – Napoli – Pompei – Vulcanul Vezuviu – Salerno – Vietri sul Mare – Roma 

– Vatican – Sorrento – Peninsula Sorrentină 

 

De la  500 €/ persoană/ program 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 14.09, 21.09, 28.09, 5.10, 12.10, 

19.10, 26.10.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 nopți cazare la hotel 4* în 

centrul regiunii Campania 

 Mic dejun și cină + un pahar de 

apă și vin la masă 

 Transport avion București – 

Napoli – București  

 Transfer aeroport–hotel–aeroport 

 ½ zi excursie la Sorrento și 

Peninsula Sorrentină 

 Vizite ghidate conform descrierii  

 Asistență turistică pentru întreaga 

perioadă care include preluarea și 

însoțirea turiștilor către și de la 

hotel, organizarea excursiilor 

opționale și suportul la destinație. 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Coasta Amalfitană cu barca - 

Positano și Amalfi: 75 €/ persoană 

 Insula Capri: 85 €/ persoană 

 Napoli: 50 €/ persoană 

 Orașul antic Pompei și vulcanul 

Vezuviu: 65 €/ persoană 

 Salerno și Vietri sul Mare: 50 €/ 

persoană   

 Roma și Vatican: 75 €/ persoană 

 Nou! Reducere 15% la pachetul 

de       excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

întregului pachet de excursii 

opționale. 

 Nou! Reducere 10% la pachetul 

de  excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

minim 3 excursii opționale. 

O călătorie care-ți umple sufletul de bucurie, cu atracții și experiențe de o 

mare diversitate, sudul Italiei te cucerește cu farmecul său inegalabil. Cu 

siguranță, Cetatea Eternă, Roma, are pretenția să își asume titlul de punct 

culminant al acestei aventuri. Însă regiunea de coastă însorită din sudul 

Peninsulei nu se lasă mai prejos, încântându-ne cu peisaje de o frumusețe 

rară, orașe cum nu mai vezi pe fața Pâmântului, iar Coasta Amalfitană este, 

pur și simplu un șirag de perle de care ne vom îndrăgosti iremediabil și 

repetat la fiecare pas, cu fiecare nouă descoperire din calea noastră.   

 

Ce te va încânta în această vacanță 

 Spectaculoasa Coastă Amalfi, care ne oferă spectacolul unor peisajele demne 

de albumele de călătorie 

 Insula Capri, loc care a reușit să cucerească inimile multor vedete de cinema și 

scriitori celebri și degustarea de limoncelo de aici. Cin-cin!!  

 Pizza tradițională autentică în locul nașterii sale – Napoli 

 Pompeiul antic, plonjând în trecutul fascinant al unui oraș acoperit de lavă 

vulcanică,  în care timpul a încremenit în urmă cu aproximativ 2000 de ani 

 Vulcanul Vezuviu, unde nu te mai saturi să faci poze 

 Cetatea Eterna cu faimoasele repere ale sale: Colosseumul, Vaticanul, Capela 

Sixtină, Bazilica Sf. Petru și multe altele 

 Să simți cu adevărat ce înseamnă “La Dolce Vita” în timp ce savurezi un 

espresso alături de localnici în Peninsula Sorrentină 

 

Benvenuto a tutti! Soarele ne întâmpină la hotelul nostru din centrul regiunii 

Campania, în apropiere de Sorrento, cartierul general de unde pornim în 

explorările noastre în următoarele zile. Te invităm să faci cunoștință cu ghidul și 

cu ceilalți participanți la program, cu care vei împărtăși experiențele acestei 

vacanțe. După întâlnirea de informare, te poți decide ce excursii opționale alegi 

pentru următoarele zile, dacă nu ai făcut-o încă. Pentru o mai bună planificare a 

programului turistic, recomandăm rezervarea excursiilor opționale din țară. 

 

Excursii gratuite 

 Sorrento și Peninsula Sorrentina 

Petrecem o jumătate de zi într-una dintre cele mai renumite stațiuni din sudul 

Italiei, Sorrento. Liniștea acestei stațiuni contrastează cu temperamentalul și 

agitatul Napoli, fiind locul ideal pentru plimbări relaxante pe străduțe vechi de 

secole, petrecut vremea în cafenele îmbietoare și pozat peisaje citadine demne 

de albume de călătorie. Aici totul pare a confirma expresia “La dolce vita”, deloc 

surprinzător că locul a atras nume celebre precum Goethe sau Casanova. Această 

excursie se va realiza fie în prima zi de program, în drum de la aeroport spre 

hotel sau în ultima zi de program, înainte de transferul spre aeroport. 
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Excursii opționale 

 Coasta Amalfitană cu barca - Positano și Amalfi: 75 €/ persoană 

 Ne îmbarcăm de dimineață pe nava care ne va duce spre Coasta Amalfitană, 

având ocazia să contemplăm peisaje care ne vor seduce iremediabil. Marea de un 

azur sublim și satele care se agaţă de coasta stâncoasă, ne oferă spectacolul unor 

peisajele demne de albumele de călătorie. Croaziera începe din portul 

Castellammare di Stabia, poarta de intrare în Peninsula Sorrentina. Mai întâi ne 

acomodăm cu frumusețea Coastei Sorrento, urmând să navigăm spre Coasta 

Amalfi, patrimoniu cultural UNESCO. Debarcăm în Positano, probabil cel mai 

fotogenic oraș al coastei, cu case colorate agățate pe pereți de stâncă și străduțe 

idilice. Avem la dispoziție câteva ore pentru plimbare și relaxare pe plajă.  

 Apoi ne îndreptăm spre Amalfi, admirând legânați de valuri alte sate pitorești 

și terasele cultivate cu lămâi Sfusato, celebrul soi specific coastei. Cu greu ne 

abținem să nu ne exprimăm vocal uimirea când vedem frumusețea orășelului 

Amalfi, cândva o adevărata forță maritimă a Mediteranei. Vedem Catedrala 

dedicată Sfântului Andrei, sfântul protector al amalfitanilor, dar și al nostru, 

unde se și păstrează moaștele acestuia și un inedit muzeu al hârtiei. După câteva 

ore petrecute în Amalfi, ne îmbarcăm și revenim în Castellammare di Stabia.  

 

 Orașul antic Pompei și vulcanul Vezuviu: 65 €/ persoană 

 Azi vom experimenta legendarul Pompei și Muntele Vezuviu, singurul vulcan 

activ din Europa continentală. Ruinele orașului antic Pompei sunt una dintre cele 

mai captivante experiențe arheologice din lume. O mare parte din valoarea site-

ului constă în faptul că orașul nu a fost pur și simplu spulberat de erupția 

vulcanului Vezuviu în 79, ci a fost îngropat sub un strat de lapilli (fragmente 

arzătoare de piatră ponce). Rezultatul este o felie remarcabil de bine conservată 

de istorie, practic o scenă încremenită a vieții din antichitate, unde vizitatorii pot 

păși pe vechile străzi romane și plimba printre case vechi, temple, ateliere și 

magazine, cafenele, amfiteatre și chiar un bordel, vechi de milenii. 

 Vulcanul Vezuviu a devenit cunoscut după ce a erupt, devastând prosperele 

orașe romane Pompei și Herculaneum. Urcăm cu autocarul pe vulcanul Vezuviu 

până la altitudinea de 1000 m, bucurându-ne de priveliști impresionante. De 

acolo mergem pe jos până la 1200 de metri altitudine și pășim chiar pe marginea 

craterului Gran Cono, adormit, dar încă activ.  

 

 Roma și Vatican: 75 €/ persoană 

 Astăzi toate drumurile duc spre Roma, „Cetatea Eternă”, printre cele mai 

mari capitale ale lumii. Niciun alt oraș nu poate egala bogățiile sale arhitecturale, 

artistice și istorice, de o frumusețe care îți taie respirația. Mai întâi pășim în 

Vatican, reședinţa Bisericii Catolice și cel mai mic stat din lume. Pe numai o 

jumătate de kilometru pătrat se află unele dintre cele mai importante opere de 

artă ale omenirii semnate de Giotto, Leonardo, Caravaggio, Tiţian sau Rafael, dar 

şi capodopere cum ar fi Capela Sixtina. Vizităm Bazilica Sfântul Petru, după care 

mergem la pas pentru a descoperi și admira: Columna lui Traian, Colosseum, Via 

dei Fori Imperiali, Monumentul Vittorio Emanuele II, Capitoliul, Panteonul, 

Fontana di Trevi, Piața Spaniei și altele. Sunt pur și simplu prea multe de văzut 

într-o singură vizită. Deci, facem așa cum au făcut alții înaintea noastră: aruncăm 

o monedă în Fântâna Trevi și promitem să revenim. 

 

 Insula Capri: 85 €/ persoană 

 Pentru muritorii de rând, Capri are rezonanță cinematografică, scenă 

deschisă pentru capodopere văzute în întreaga lume de milioane de oameni. 

Așadar, ești printre privilegiații care pun piciorul pe aceste locuri, alături de zeci, 

sute de vedete hollywoodiene, revoluționari, scriitori adorați și monștri sacrii ai 

industriei cinematografice. Plecăm dimineața din Marina Grande, portul din 

 

 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

 Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul 

sau barca pe traseul indicat și 

ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu barca, 

degustări sau mese de prânz.

 Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenția de turism. 

 Prețul oferit în momentul 

rezervării, inclusiv orice creștere 

sau reducere aplicabilă în acel 

moment, este prețul garantat. 

 Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

 Excursiile opționale se achită 

online, în agenție sau la ghid. 

 Recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară 

pentru o mai bună planificare a 

programului turistic. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa de stațiune: nu se percepe la 

hotel (taxa de stațiune este 

valabilă în momentul publicării 

programului, dar poate suferi 

modificari, fiind independentă de 

agenția de turism) 

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Intrările la obiectivele turistice  

 Mese de prânz 

 Cheltuieli personale 

 Excursiile opționale 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

 Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare.  

 Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

 Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

 Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

 Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

 Grupul minim pentru a organiza 

acest program este de 20 

persoane.  

 Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

 Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, anumite 

obiective turistice acceptă doar 

plăți făcute cu cardul sau metode 

de plată fără contact (cu 

telefonul), în loc de numerar.  

 

Sorrento și ne bucurăm de briza mării în scurta croazieră de o jumătate de oră 

până în Capri. De aici ne îmbarcăm în microbuze și ne oprim chiar în La 

Piazzetta, care a fost întotdeauna centrul vieții pe insulă. Nu e exclus să dăm nas 

în nas cu vreo celebritate, locul fiind ticsit de boutique hoteluri, magazine și 

cafenele în aer liber unde ne putem așeza și relaxa la soare. Pornim apoi într-o 

plimbare spre Giardini di Augusto, fondat de împăratul August, așa cum 

sugerează și numele. După un scurt popas, parcurgem spectaculoasa șosea 

Mamma Mia spre Anacapri, ocazie perfectă pentru a surprinde peisaje absolut 

fenomenale. În Anacapri, sat pitoresc cu străzi înguste și piațete idilice putem 

vâna suveniruri și servi prânzul. Darul culinar al insulei pentru lume este 

insalata caprese, salata de roșii proaspete, mozzarella și busuioc. De încercat 

sunt și ravioli caprese și musai de păstrat loc pentru torta caprese, prăjitură fără 

făină făcută cu ciocolată și migdale. Se poate opta pentru o ascensiune cu 

telescaunul pe Monte Solaro (extracost), cel mai înalt punct al Insulei Capri (589 

m), care într-o zi senină promite vederi remarcabile. Și pentru final, ce putem face 

mai bine decât să degustăm limoncello autentic într-unul dintre cele mai vechi 

magazine, care stochează unele dintre cele mai bune produse ale insulei?  Se 

spune că lichiorul de lămâie s-a născut chiar în acest loc, la începutul sec. XX. 

 

 Napoli: 50 €/ persoană 

 Dedicăm acestă zi orașului Napoli, "Capitala sudului Italiei”. Începem cu un 

tur panoramic în zona înaltă a orașului, apoi coborâm pe Lungomare pentru o 

plimbare pe promenada de la Margelina la Castel del’Uovo și ne oprim să 

savurăm cea mai bună cafea care se poate bea în Italia. Și când spunem asta, nu 

exagerăm deloc. În Napoli bei cafea la superlativ, acompaniată de o sfogliatella, 

desert napoletan celebru. Cu siguranță, e imposibil să nu fim tentați de 

magazinele de pe renumita stradă Via Toledo, raiul shoppingului, dar și al 

teraselor cu atmosferă. Trecem prin Galeria Umberto și ajungem în Piazza del 

Plebiscito, poate cel mai fotografiat loc din Napoli. Aici vom petrece mai mult 

timp pentru a admira în voie fațadele impresionante ale Palazzo Salerno, Palatul 

Regal și Biserica San Francesco di Paolo. “Certo”, ne oprim într-una dintre 

pizzeriile faimoase din zonă și gustăm o veritabilă margherita, pentru că pizza 

adevărată s-a născut chiar aici, în Napoli. Continuăm plimbarea în centro storico, 

Patrimoniu UNESCO. Vom cunoaște vechiul Napoli, sculptat de numeroase 

imperii din trecut, negustori și pirați din întreaga lume: romani, fenicieni, 

cartaginieni, venețieni, spanioli, normani și africani. Urmăm Spaccanapoli - 

strada îngustă și dreaptă care împarte centrul istoric în două și oferă o mulțime 

de magazine de suveniruri. Încheiem ziua la Duomo, catedrala care păstrează 

sângele protectorului orașului, San Gennaro.  

 
 Salerno și Vietri sul Mare: 50 €/ persoană 

 De dimineață descoperim unul dintre cele mai frumoase orașe medievale din 

Italia, Salerno. Admirăm promenada mărginită de copaci de pe malul mării, după 

care pornim spre centrul vechi. Vizităm impresionanta catedrală de secol XI, 

considerată de pasionați ca fiind cea mai frumoasă biserică medievală din Italia. 

Apoi ne îndreptăm către Grădinile Minerva, una dintre principalele atracții ale 

orașului și, de asemenea, cea mai veche grădină botanică din Europa. Facem o 

plimbare prin grădini și ne familiarizăm cu istoria Școlii de Medicină din Salerno, 

prima şi cea mai importantă din Europa în Evul Mediu. 

 Marcând sfârșitul drumului de coastă din Amalfi, Vietri sul Mare este capitala 

ceramică a regiunii. Producția datează din epoca romană, dar a atins scara 

industrială în secolul al XVI-lea, odată cu dezvoltarea cuptoarelor înalte, cu trei 

niveluri. Stilul local inconfundabil – pensule îndrăznețe și culori mediteraneene 

puternice – a găsit apreciere la curtea regală din Napoli, care a devenit unul 

dintre clienții principali. Admirăm decorațiunile ceramice din piațete și majolica 

viu colorată de pe acoperișul bisericii și intrăm în atelierele și galeriile de 

ceramică, din care merită să aducem suveniruri pentru cei dragi. Încheiem ziua 

pe plaja Marina di Vietri, admirând Faraglioni Fratelli, celebre stânci fotografiate 

de vizitatori și ascultăm legendele despre apariția lor în aceste ape. 
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Hotel San Lorenzo 4 

 
 R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 150 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 20 euro 

 Copil 0-1.99 ani: 95 euro (taxa de 

aeroport) 

 Copil 2-11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 

pat suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani: 

supliment 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

 Partajalele pot fi onorate. 

 Hotelul menționat în acest 

program poate fi modificat, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților 

de cazare este cea oficială pentru 

țara vizitată și respectă 

standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată 

de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către client 

direct la recepție, asistat de 

reprezentantul agenției.  

 

 

 Localizare 

Hotelul San Lorenzo este situat în Lettere, în centrul regiunii Campania, la 17 km 

de Sorrento și la 30 km de Napoli. Este locul ideal pentru a petrece o vacanță 

relaxantă în mijlocul naturii și de a te bucura de minunate vederi panoramice 

spre mare și munte, dar și spre cele mai importante atracții ale regiunii. 

 

 Facilitățile hotelului 

Proprietatea a trecut printr-un proces de renovare finalizat în 2021. 

Restaurantul hotelului oferă preparate din bucătăria locală și internațională, atât 

în interior, cât şi pe terasă, iar la bar se pot savura diverse băuturi. Hotelul San 

Lorenzo oferă o piscină sezonieră în aer liber și grădină. Accesul WiFi este 

gratuit în întreaga proprietate. 

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele moderne sunt dotate cu toate facilitățile necesare, cum ar fi TV prin 

satelit, telefon, minibar, seif, aer condiționat și aparat de preparare a 

ceaiului/cafelei. Băile private includ articole de toaletă gratuite și uscător de păr. 

  

  

 

 

 
află mai multe pe 

https://christiantour.ro/programe-senior-voyage 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


