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Viešbučio aprašymas
3* viešbutis Nuovo Rebecchino yra įsikūręs istoriniame Neapolio centre. Kambariuose yra svetainė ir vonios kambarys, o oro
kondicionierius užtikrina patogią temperatūrą. Kai kuriuose kambariuose yra balkonas. Taip pat yra seifas, mini baras ir
rašomasis stalas, šaldytuvas ir mini šaldytuvas. Vonios kambariuose yra dušai, vonios ir bidė. Kasdieniniam naudojimui yra
plaukų džiovintuvas ir chalatai. Vonios kambariuose taip pat yra kosmetikos priemonių.
Viešbutyje yra baras, susirinkimų salės ir biliardo salė. Yra įvairių maitinimo įstaigų, įskaitant restoraną, valgomąjį, pusryčių salę,
kavinę ir barą, siūloma pažaisti biliardą uždarose patalpose. Vaikai gali smagiai praleisti laiką prižiūrimi vaikų klube. Numeriuose
ir poilsio zonoje galėsite naudotis belaidžiu internetu.
Viešbutis „Nuovo Rebecchino“ yra kitoje aikštės pusėje nuo metro stoties, autobusų stotelių ir „Circumvesuviana“ traukinių,
kuriais nuvažiuosite iki pakrantės ir Pompėjos. Netoliese yra Porta Capuana ir Porta Nolana, o per 2 minutes nueisite iki
restoranų, barų ir autobusų stoties, o per 5 minutes – iki geležinkelio stoties ir parduotuvių. Iš istorinio viešbučio per 10 minučių
nuvažiuosite iki jūros, o maždaug už 2 km – Archeologijos muziejus. Ercolano ir Pompėjos griuvėsiai yra atitinkamai už 10 km ir
25 km, o Neapolio oro uostas yra maždaug už 3 km nuo viešbučio.
Svečiai, atvykstantys automobiliu, savo transporto priemones gali statyti garaže (už mokestį) arba automobilių stovėjimo
aikštelėje (už mokestį).
Atstumai
Oro uostas: 10 min (NAP)
Centras: 2km
Paplūdimys: 10 km
Viešasis transportas: 100 m
Metro stotis: 5 min
Autobusų stotelė: 0,2 km
Autobusų stotis: 100 Mt
Centrinė geležinkelio stotis: 0,2 km
Metro stotis: 0,1 km (Garibaldi LINE 1)
Stotis: 5 min
Uostas: 2 km.
Senamiestis: 0,2 km

Skrydžių laikai
Kaunas 21:15 – Neapolis 22:55;
Neapolis 20:25 – Kaunas 00:05.
* Skrydžių laikai gali keistis priklausomai nuo skrydžius vykdančios bendrovės ir kitų veiksnių. Patikslinta informacija bus
suteikta artėjant kelionei.
Aviakompanijos sveikatos ir saugumo priemonės

Transportas
Norint Kampanijos regione keliauti savarankiškai, galima rinktis iš kelių skirtingų variantų. Vienas iš būdų - išsinuomoti
automobilį. Tačiau turėkite omenyje, kad šiame regione, kaip ir visuose Italijos pakrantės regionuose, keliai yra išsidėstę
pakrantėse, todėl yra siauri ir vingiuoti. Vairuoti reikėtų atsargiai, neviršijant greičio.
Norint keliauti viešuoju transportu, patartina naudotis Campania Unico sistema. Tai sistema, kuri leidžia keliautojams nusipirkti
viešojo transporto bilietą, kuris galioja tam tikrose zonose ir tam tikrą laiko tarpą. Į šią sistemą yra įtraukti ir traukiniai, Neapolio
funikulierius, Sita autobusai, kurie važinėja Amalfi pakrante, Kaprio salos funikulierius, autobusas į Ischia. Į sistemą yra
neįtraukti jūros keltai. Šios sistemos privalumas yra tas, kad naudojantis ja galima ne tik nusipirkti kelionės bilietus skirtingoms
transporto priemonėms, bet ir įsigyti įvairių lankomų vietų bilietus iš anksto. Bilietai turi būti pažymimi kiekvieną kartą pakeitus
transporto priemonę. Autobusai važinėja gana dažnai, tačiau tai nėra patogiausia transporto priemonė, nes dažniausiai jie būna
pilni. Bilietai yra Campania Unico sistemos dalis, juos galima nusipirkti iš anksto. Išimtis - AliBus, kuris važiuoja nuo oro uosto iki
Neapolio centro. Bilietus galima nusipirkti autobuse.
Circumvesuviana - vietinė privati traukinio linija, kuri veikia aplink Vezuvijų nuo Neapolio iki Sorento. Keliautojams ši traukinio
linija yra patraukli, todėl, kad tai yra vienintelė patogi viešojo transporto linija, kuria galima pasiekti Pompėjos miestą ir
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Vezuvijų. Yra kelios skirtingos linijos, tačiau tik mėlynoji linija veža į Pompėją ir Vezuvijų.

Ką verta pamatyti Neapolyje ir jo apylinkėse?
Neapolio senamiestis - neabejotinai viena svarbiausių miesto dalių. Čia atskleidžiama Graikų, Siciliečių, Bizantijos, Nyderlandų
ir kitų imperijų didybė. Istorinio miesto džiunglėse rasite daugybę įspūdingų meno kūrinių ir architektūros šedevrų. Tačiau pati
paslaptingiausia senamiesčio vieta - miestas po žeme. Tai milžiniška tunelių raizgalynė, kuri ilgus metus buvo naudojama, kaip
požeminiai kanalai, o karo metais, čia žmonės slėpdavosi nuo bombardavimo. Nusileidę 40 metrų po žeme rasite GraikųRomėnų akveduką, Romėnų teatro griuvėsius, Summa Cavea teatrą.
Piazza del Plebiscito - tai karališkieji rūmai, pastatyti 1600 metais. Čia apsistodavo karaliai ir karalienės, o rūmų priešakyje
stovi marmuriniai šių karalių atvaizdai. Čia rasite daugiau, nei 20 gerai išsilaikiusių įvairių kambarių bei menių, teatrą... Šis
įspūdingas statinys yra laikomas vienu svarbiausių Neapolio istorinių objektų.
Lungomare promenada – puikiai tiks mėgstantiems romantiškus pasivaikščiojimus saulėlydžio nuspalvintu pajūriu.
San Martino vienuolynas - vienuolynas pastatytas dar XIV a. Dabar jis tapo labai turtingu muziejumi, kuriame rasite daugybę
žymių menininkų darbų, įvairių miesto relikvijų. Čia galite sužinoti viso regiono istoriją, gėrėtis grakščiomis marmurinėmis
skulptūromis, arkomis bei architektūra.
San Gennaro katakombos - požeminiai Neapolio istorinio miesto tuneliai yra ne vienintelė požeminė struktūra mieste. Šios
katakombos - įspūdinga senovės romėnų kapavietė Neapolio miesto šiaurinėje dalyje.
Pompėja - nors anksčiau Pompėja sparčiai vystėsi, dabar tai nacionalinis archeologinis muziejus. Kadaise miestą užliejo
šalimais esantis ugnikalnis Vezuvijus ir palaidojo viską, kas gyva. Galėsite pasivaikščioti po praeityje sustingusio miesto gatves.
Vezuvijus - didžiulis vis dar aktyvus ugnikalnis esantis netoli Neapolio. Jis išgarsėjo po 78 metais įvykusio vieno iš pačių
žiauriausių išsiveržimų per visą žmonijos istoriją. Vezuvijaus pelenai ir lava palaidojo ištisus miestus, tarp kurių buvo garsieji
Pompėja ir Herakulaniumas. Į šio kalno aukštybes galėsite įkopti ir žvilgtelėti į gilų kraterį.
Neapolio pilys - šis miestas gali pasigirti ne viena, o net trimis įspūdingomis pilimis. Castel Nuovo arba “Naujoji pilis”, Castel
dell’Ovo arba “Kiaušinio pilis” ir Castel Sant’Elmo, dar vadinama “Miesto sergėtoja”. Kiekviena iš jų yra didinga, unikali ir verta
dėmesio.
Kaprio sala – šalia Neapolio įlankos esanti nepakartojamo grožio sala. Nors ši vieta garsėjo jau Romos imperijos laikais, XIX a.
Viduryje švelnus klimatas, kvapą gniaužiantys vaizdai bei nerūpestingas gyvenimo būdas čia pradėjo traukti vis daugiau
menininkų, o ypač rašytojų. Saloje galima išvysti garsiąją A. Miuntės „Knyga apie San Mikelę" knygoje aprašytą vilą, taip pat
Laikrodžių bokštą, Šv. Stepono bažnyčią, Faralijonių uolas bei kitus akį džiuginančius objektus. Salos krantai uolėti, o augmenija
viena turtingiausių visoje Italijoje. Su keltu iš Neapolio šią salą pasieksite vos per valandą!

Klimatas
Neapolyje vyrauja Viduržemio subtropinis, drėgnas. Žiemos Neapolyje vėsios ir lietingos, o vasaros karštos ir sausos. Lietaus
vasarą nedaug, jūra įšyla labai greitai. Pakrantė Neapolio prieigose laikoma viena gražiausių Viduržemio jūros regione.

Įdomūs faktai apie Neapolį
- Kai 1889 metais Italijos karalienė Margherita Teresa Giovanni apsilankė Neapolyje, visų picų motina laikoma pica Margarita
buvo taip pavadinta jos garbei. Ant picos dedami žalias bazilikas, raudonas pomidoras ir baltas mozarelos sūris simbolizuoja
Italijos vėliavą. (Neapolis tapo dabartinės Italijos dalimi tik 1860 metais).
- Yra toks Itališkas posakis: “Vedi Napoli e poi Muori”, reiškiantis “pamačius Neapolį gali ir numirti”. Turima omenyje, kad
miestas yra toks gražus, kad jau nieko gražiau pasaulyje nebepamatysi, todėl galima ramiai numirti.
- Neapolio funikulierius yra vienas dažniausiai naudojamų pasaulyje. Kiekvienais metais juo važiuoja apie 10 milijonų žmonių.
Bėgiai tęsiasi net 1270 metrų ir kyla į 170m aukščio kalvą.
- Castel dell’Ovo (Kiaušinio pilis) taip pavadinta dėl legendos, kuri teigia, jog kažkur pilyje galima rasti stebuklingą kiaušinį, kuris
saugo Neapolio miestą nuo nelaimių.

Maistas
Kampanija ne tik linksmas ir šilumą spinduliuojantis kraštas, ji garsėja savo tradiciniais produktais. Drąsiai gali didžiuotis saulės
spinduliuose sunokusiais sultingiausiais ir skaniausiais pasaulyje pomidorais, kurie pagardina daugybę vietos patiekalų ir,
žinoma, picas. Pica yra didžiausias regiono pasididžiavimas. Kitaip ir būti negali - pica gimė Kampanijos regiono sostinėje
Neapolyje. Keliaudami po Neapolį būtinai paragaukite ne tik picų, bet ir neapolietiškų spagečių, mocarelos, ryžių ir kukurūzų
kruopų košės paplotėlių – Polenta, lazanijos, moliųgo viduje troškintos antienos Mortadella bei rizoto. Jei norite pasmaližiauti,
išbandykite itališkus ledus bei Neapolio Pastiera - traškios sluoksniuotos tešlos pyragą su rikotos sūriu ir likeryje išmirkytomis
babomis (tradiciniais neapolietiškais biskvitais). Siūlome išbandyti šiuos restoranus: Osteria della Mattonella, Ciro a Santa
Brigida, La Chiacchierata, La Taverna dell‘Arte, Al 53, Sotto Le Stelle Pizzeria & Pub Braceria.
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Pastabos
- Nurodyta kaina yra asmeniui. Pasiūlymas galioja tik užsakant dvivietį kambarį (2 suaugusiems asmenims). Esant kitiems
pageidavimams prašome kreiptis į agentūrą;
- Aviabilietai po išpirkimo negrąžinami. Keitimas už papildomą mokestį. Dėl išsamesnės informacijos teirautis pas kelionių
agentą prieš kelionės įsigyjimą.
- Kelionės kaina gali keistis priklausomai nuo skrydžio bilietų kainos bei viešbučio kainos pirkimo metu.
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip pase), nes klaidų taisymas lėktuvo bilietuose yra
galimas tik už papildomą mokestį.
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės
metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto asmens dokumentas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant
nuo kelionės pabaigos dienos. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu.
- Pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas ribotas. Dėl užimtumo lėktuve ir viešbutyje teirautis kelionių agento
prieš įsigyjant kelionę.
- užsisakydamas šią kelionę turistas prisiima riziką dėl negalimų numatyti ateities keliavimo į šią šalį aplinkybių ir sutinka, kad
aviakompanijai vykdant skrydžius pinigai už lėktuvo bilietus nebus grąžinami net jeigu bus privaloma saviizoliacija atvykus į šalį.
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