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1 dzień.  (09.09. piątek. ) 

Wyjazd z Krakowa ok 15 tej / 1730 km / 

2 dzień. (10.09. sobota.) 

Przyjazd około 18 tej pod Neapol . I docieramy. Warto było. Otóż jak Neapol to pizza, a jak pizza to 

neapolitańska. Być w Neapolu i nie posmakować pizzy, to jak być w Paryżu i nie widzieć wieży Eiffla. Czeka nas 
kolacja iście neapolitańska z pizzą i ananasem a do tego limoncello czy wino u roztańczonego Włocha.  
„Il primo bicchiere e’ per la sete; (pierwszy kieliszek jest na pragnienie) il secondo, per la gioia; (drugi, z radości) 
Il terzo, per il piacere; (trzeci, dla przyjemności) Il quarto, per la follia; (czwarty, za szaleństwo)”... Zrozumiecie  
to w Neapolu. 

 

3 dzień. (11.09. niedziela.)  

Wyjazd do Neapolu śladem filmu „To byłą ręka Boga” Paolo Sorrentino. 
 Jak to mówią: No risk No fun.  
Neapol ma dwa razy mniej mieszkańców niż Warszawa, a sprawia wrażenie dokładnie odwrotne. Zobaczymy 
Jezusów opiekujących się miastem. których nie brakuje na każdym kroku. Pozdrawiają wiernych ze świętych 
obrazów zawieszonych w kapliczkach stojących na niemal każdym skrzyżowaniu. Do kapliczek wszyscy mają 
blisko, bo życie toczy się nie w domach, ale przed nimi. Całe rodziny nawet w najwęższych, najciemniejszych 
uliczkach grillują, popijają piwo i próbują zagłuszyć kanarki ćwierkające w zawieszonych w oknach klatkach.  
Przyjeżdzamy pod Teatro Carlo. Opera Świętego Karola jest najstarszym teatrem operowym na świecie, w  
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którym wciąż odbywają się istotne wydarzenia kulturalne. W Teatrze Świętego Karola w Neapolu występowali 
najwięksi miejscowi kompozytorzy operowi, tacy jak np. Domenico Cimarosa i Nicolo Antonio Zingarelli.  

Dzień zaczniemy od kawy. Dla Włochów to codzienna rutyna. „Każdy Włoch ma swój wierny „bar”. Kawa dla 
Włochów jest bóstwem. Nie piją jej tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
 - Nie mogę zaprosić Cię na kawę? 

 - Nie, dziękuje, bo inaczej nie będę mógł spać.  
- Ale… przecież jest ranek?  
- No właśnie, idę do biura.  
Kawę wypijemy w jednej z kultowych kawiarni w Neapolu. Kawa podawana jest w Neapolu w tzw. Tazza calda 
(filiżance gorącej) i ma bogatą i gęstą konsystencję podawaną z cukrem na boku.  

Pierwsze miejsce to Caffè del Bar Nilo jest jedną z najlepszych w mieście, a wszystko to w bardzo sugestywnym 
miejscu, w którym można doświadczyć miłości do Diego Armando Maradony ( Dla fanów Napoli zespół jest religią, 
a Maradona jest bogiem). Na zewnątrz znajduje się poświęcony mu mały ołtarz.  
Kolejne to Il Vero bar del professore. Skosztujecie tam caffe alla nocciola, czyli kawę z dodatkiem kremu z 
orzechów laskowych. Hit Neapolu. Tu też skosztujecie dwa najbardziej znane desery z Neapolu, czyli lepka babà 
al rum oraz sfogliatella. Na tej liście odwiedzin musi tez znaleźć się kultowy Gambrinus. Nie można odwiedzić 
Neapolu i pominąć wizyty w Belle quepoque Gambrinus. Historyczna kawiarnia w Neapolu, jest punktem 

odniesienia dla każdego, kto szuka słodkiej przerwy w eleganckiej atmosferze. Chodzi tu raczej o luksusowe 
doświadczenie, a nie tylko kawę, którą serwują.  
Ostatnie miejsce to Bar Mexico. 

 Wielu uważa, że Bar Mexico serwuje najlepsze espresso i jest jedną z najlepszych kawiarni w Neapolu we 
Włoszech.  
To nie koniec podróży kulinarnej…  
Neapol to jedna wielka pizzeria… Neapolitańska pizza ma nieregularny kształt, spieczony i rustykalny rant oraz 

elastyczny, ciągnący się cienki środek. Pachnie nią cały Neapol. Najprostsza, marinara, jest pokryta sosem 
pomidorowym i doprawiona czosnkiem, oliwą i listkiem świeżej bazylii. Margherita zaś, prócz wymienionych 
ingrediencji, ma na sobie mozzarellę di bufala, chlubę Kampanii, regionu, do którego należy Neapol. W Neapolu 
panuje zawsze gorąca atmosfera od rozgrzanego do czerwoności oleju, w którym smaży się wszystko. Tutto fritto! 
Skosztujecie. Już trzymamy kciuki za wasze brzuchy.  

Tego dnia na pewno zadziwimy się Gallerią Umberto 1. Ta galeria, podobna do mediolańskiej Galerii di Vittorio 
Emmanuele, w kontekście architektury jest arcydziełem. Zaprojektowana i wybudowana w późnych latach 
dziewiętnastego wieku to elegancka galeria, która portretuje renesansową architekturę Neapolu. Nas najbardziej 
fascynowała szklana kopuła, a także detale na podłodze. Kolejny przystanek na dłużej to Via San Gregorio 

Armeno. Gdyby istniało coś takiego, jak typowa neapolitańska ulica, to z pewnością byłaby nią właśnie ta. Presepi 

to małe szopki, które są tradycją świąteczna we Włoszech. Na deptaku zobaczycie każdego rodzaju figurki, 
włączając w to polityków, aktorów czy reżyserów z całego świata i wiele innych. Via Toledo (Stazioni dell’Arte) 
to ważny punkt spaceru po Neapolu. Stazioni dell’Arte to ikoniczna stacja metra, w której mieści się wiele 
nowoczesnych przedmiotów. W 2012 roku Daily Telegraph nazwał stację Toledo najpiękniejszą stacją metra w 
Europie. Jeśli starczy nam sił i czasu dotrzemy i do śladu wielkiego piłkarza Napoli Maradony. A wspominamy o 
ogromnym muralu na ścianie jednego z budynków w dzielnicy Quartieri Spagnoli.  

Wieczorem zajrzymy na plac Bellini. Niskobudżetowo alkohol można od razu spożyć. Albo przejść się pod pomnik  
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ustawiony w centrum skweru i dosiąść się do pijących i palących jointy młodych neapolitańczyków i porozmawiać. 
Macie odwagę? Powrót ok 19 tej. Kolacja z muzyką i tiramisu.  
 

4 dzień.  (12.09. poniedziałek)  

Wyjazd ok 9.oo na prom na Procide 

Tak pięknie jest tam, że aż trudno uwierzyć, że to miejsce istnieje naprawdę! Klimat minionego wieku cofając się 
w czasie o jakieś 30 lat, do krainy rybaków mieszkających w małych kamienicach o pastelowych fasadach, 
wyrastających niemal wprost z morza, gdzie życie toczy się w niezmienionym od dawna rytmie. Wąskie uliczki, 
stare vespy, kultowe 500-tki, kolorowe łódki i zapierające dech w piersiach widoki. Obecnie zachwyca turystów 
i…. filmowców. Powstało tu całkiem sporo filmów, łącznie z chociażby znanym Utalentowany Pan Ripley czy 

wzruszający film Il Postino (Listonosz). Najpiękniejsze miejsce na wyspie to kolorowa Marina della Corricella i to 

dla niej trzeba tu przyjechać!  

Zobaczymy:  

Port Marina Grande  

Tu zaczyna się cała przygoda z wyspą Procida. Do pięknego portu, otoczonego pastelowymi dopłyniemy 
promem z Neapolu. I tutaj, w porcie rybackim, możecie zasmakować w pysznych rarytasach kuchni 
śródziemnomorskiej. Sielankowy klimat. Główna dzielnica portowa mieni się wciąż jaskrawymi kolorami różu, 
żółci, zieleni czy błękitu. W ten sposób rybacy oznaczają swoje domy, by wiedzieć, do którego portu przybić. I 
rzeczywiście płynąc do Procidy, pierwsze, co rzuca się w oczy, to kolorowe domy portowej dzielnicy.  

Terra Murata  

Jak już się wejdziemy na sam szczyt, to oczom ukaże się piękna niemal patchworkowa panorama 
domków, stawianych jakby na skałach albo jeden na drugim, wdzierających się w zieleń wyspy i otoczonych 
lazurem morza. „Nie mogę długo patrzeć na morze, w przeciwnym razie wszystko, co dzieje się na lądzie, już mnie 
nie interesuje” słynne słowa będą tutaj potwierdzeniem. Piękny widok na Neapol, Wezuwiusza i Capri.  

Marina Corricella  

Najbardziej malownicza część Procidy. Do tego cisza i leniwie toczące się życie. Przy stoliku w jednej z 
kilku restauracji dziewczynka odrabiała lekcje ucząc się czytać na głos, dalej rybacy naprawiali swe łodzie i sieci.  

 

5 dzień (13.09. wtorek)  

Wyjazd do Sorrento - Amalfi / 140 km / Wybrzeże Amalfi – czyli Costiera Amalfitana  

Zaczniemy od Positano. To najbardziej pocztówkowe miasteczko. Popatrzcie na nasze relacje z ostatniego 

wyjazdu. Nie trzeba chyba przekonywać. I dalej w drogę przez Praiano. Praiano było wioską rybacką, ale słynęło 
także z produkcji jedwabiu. Obecnie, staje się także coraz popularniejszym centrum sztuki. Znakiem 

rozpoznawczym miasta jest sporych rozmiarów kościół – Parrocchia di San Gennaro. Co ciekawe, jego dach jest 

niemal zrównany z poziomem ulicy.) . Jedziemy dalej i wyłania się przed nami Fiordo di Furore. Fiordy we 

Włoszech? Jak widać, to nie tylko domena Norwegów! Na Wybrzeżu Amalfi też kilka znajdziemy, może nie tak  
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imponujących jak na północy Europy, ale jak się ma, to się trzeba chwalić! I docieramy do punktu „ Z”, czyli Amalfi. 
Amalfi to królowa wybrzeża! Nawet słynny heros Herkules docenił piękno tego miejsca, nazywając je  
Amalfi na cześć swojej urodziwej ukochanej. Zwiedzanie zaczniemy od Katedry św. Andrzeja Apostoła. Swoje 

piękno zawdzięcza elementom arabskim, gotyckim, renesansowym i barokowym. Chwilę na słodkości znajdziemy 
w Andrea Pansa przy obowiązkowym deserze Delicia al Limone czy lodach z cytrusów: Crema di limone, Arancia 
Rossa Sorbetto al limone, Crema di yogurt Limone. A na koniec mocny łyk likieru cytrynowego. Limoncello jest z 
pewnością jednym z najbardziej znanych, docenianych od ponad stu lat przez gości niebiańskiego wybrzeża.  

Na koniec … Atrani. Atrani to niezwykle klimatyczne i nieco spokojniejsze miasteczko, którego dachy 
domów zrównują się z poziomem głównej ulicy! Wracając droga SS 163 będziemy podziwiać najpiękniejszy na 
świecie zachód słońca. Spójrzcie na nasze relacje z października.  

 

Dzień 6 (14.09. środa) 

 Wyjazd w stronę Florencji ok 8.oo Przyjazd na ok 13.3o Docieramy do Aten średniowiecza. Tak została 
nazwana Florencja. “Jeśli wiesz, gdzie patrzeć, Florencja może być niebem”- Dan Brown. Florencja, stolica 

Toskanii i jedno z najpiękniejszych dużych miast Włoch, perła renesansu. Tessa Capponi – Borawska tak pisze o 

mieszkańcach Florencji: … Jesteśmy zuchwale dumni z naszego przekonania, że tak jak we Florencji nie żyje się 
nigdzie na świecie. Dotrzemy na Duomo, i udamy się do Biblioteca delle Oblate z pięknym widokiem na kopułę. 
Potem uciekniemy przez Ponte Vecchio lub któryś z sąsiednich mostów w klimatyczne zaułki Oltrarno, na 

Piazzale Michaealangelo, do Ogrodu Różanego czy do kościoła San Miniato al Monte, do Ogrodu Boboli lub 

Palazzo Pitti. Oczywiście zatrzymamy się na filiżankę kawy w poważnie starej kawiarni Gilli. Caffè Gilli: a belle 

époque klejnot. Bez niej Florencja nie żyje. Fantastyczne cappuccino. A może czekolada? Caffe Rivoire to 
historyczny smak czekolady. Historia czekolady w Toskanii zaczęła się dawno temu, od pełnych przygód podróży 
po świecie kupców florenckich, którzy przywieźli tu opowieści o bajecznym nowym towarze. Dokładnie Francesco 
Carletti wróciwszy do Florencji w 1610 roku po raz pierwszy zaprezentował czekoladę w tym mieście. Przez ponad 
sto lat czekoladowy “napój bogów” pozostał tradycyjnym przysmakiem florentyńczyków. Dziś odwiedzając 
Florencję możecie skosztować wyjątkowego smaku “napoju bogów” w historycznej kawiarni Rivoire. Cafè Rivoire 

wytwarza oleistą gorącą czekoladę z własnej mieszanki czekolady, według sekretnego przepisu. Podobno napój 
był popijany przez wielu znanych polityków i szlachciców. Dziś kawiarnia to punkt odniesienia dla wszystkich 
miłośników dobrego smaku i delikatności połączonej z elegancją. Przejazd na nocleg w okolicy Bolonii. 

  

Dzień 7. (15.09. czwartek) 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Dzień zaczynamy od przyjazdu do centrum Bolonii. A czy znacie 

zabawny sekret z Bolonii? Dotyczy on jednego z głównych zabytków Bolonii. Będziemy i tam. Mowa o Fontana 

del Nettuno, zwanej przez mieszkańców - Il Gigante. Jest ona przedstawiona w całej okazałości, jak przystało na 
rzymskiego boga… czyli przedstawiając go w nagości. To jest ten bóg chmur, wody i deszczu. Neptun. I zabawnie 

bolończycy twierdzą, że może on odpowiada za te słynne bolońskie deszcze. Wracając do zabawnego sekretu…. 
Rubaszny Giambologno, stworzył to rzeźbiarskie dzieło. Jednak był niepocieszony, bo Kościół nie zgodził się, by 
Neptun miał znacznie bujniejsze przyrodzenie. Artysta wprawdzie dostosował się do wytycznych samego 
kardynała Boromeusza, ale z drugiej strony wpadł na pomysł jak nie umniejszać Neptunowi. I wystarczy 

odpowiednio spojrzeć na dzieło. Spojrzeć z odpowiedniej perspektywy. Tylko jak znaleźć  
odpowiednie miejsce do podglądania? Podpowiemy Wam. Ten punkt do podglądania został oznaczony  
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ciemnym kamieniem, który i przyjął nazwę - pietra della vegogna. Tłumacząc dosłownie jest to kamień wstydu. 
Dojrzymy go przy wejściu do biblioteki Sala Borsa. Podczas spaceru zerkniemy również na napis boloński. Na rogu 
via Indipendenza i via Rizzoli, znajduje się portyk Canton de’ Fiori. Zresztą blisko wspomnianego posągu.  Kiedy 
spojrzycie się na trzy sąsiadujące ze sobą sklepienia, ujrzy się łaciński napis:  Panis vita, canabis protectio, vinum 

laetitia - co  oznacza dosłownie: Chleb jest życiem, konopia ochroną, a wino radością. Najbardziej interesująca 
jest oczywiście jego środkowa część.  Ci, którzy spędzili więcej niż jeden dzień w tym uroczym mieście, na pewno 
poczuli wszechobecny i charakterystyczny zapach. I mówiąc wprost, jest to zapach marihuany. Więc jak trudno 
się nie domyśleć marihuana jest obecna w tym mieście od wieków. Ale jak wszędzie we Włoszech jednak zmieniło 
się jej zastosowanie, bo dawnej była bardzo ważną rośliną uprawną, której używano głównie do wyrobu tkanin i 
sznurów. Zapytacie czy będzie kawa w Bolonii? Oczywiście. Jeśli mówimy o Bolonii, to możliwe że spróbujemy, 
polecanej przez bolończyków, słynnej kawy z kawiarni Aroma przy Via Porta Nova -  caffè allo zabaione.  Domowa 
kawa i ajerkoniak, jak dawnej! Jeśli nie zabije Was ta dawka kofeiny to koniecznie zasugerujemy Wam 

wygrzebanie z kieszeni jedno euro i zaglądnięcie do  Caffe Terzi, gdzie przy barze zamawia się espresso parzone 
z autorskiej mieszanki kawowej: mocne, aromatyczne i aksamitne, przepyszne. Trochę podobne do tego jakie 

kosztowaliśmy będąc w Neapolu. Po takiej dawce kofeiny i grama alkoholu z pewnością będziemy mieć siłę wejść 
na wieżę Asinelli. Jednak zanim znajdziemy się na górze, trzeba pokonać blisko 500 schodów. Niezła rozgrzewka, 
jednak widok z 97 metrowej wieży jest wart tego wysiłku. Zresztą wieże będą nam towarzyszyć podczas całego 
dnia. Bolonia jest zwana Średniowiecznym Manhattanem! Co jeszcze nas zachwyci w tym dniu? Serce Bolonii, 
czyli Piazza Maggiore, czy choćby Bazylika św. Petroniusza. Co będziemy mogli skosztować w Bolonii? Bolonia 
to, ponoć, najsmaczniejsze miasto Włoch Posmakujemy, czym Bolonia stoi! I to bynajmniej nie tylko przez 
kultowe bolognese. Od lat serca bolończyków podbija piadina. Ten placek z mąki pszennej podawany jest na 
ciepło z przeróżnymi dodatkami: rukolą, szpinakiem, szynką, pomidorami czy różnymi rodzajami serów. Najlepsza 
do posmakowania w La Tua Piadina, niewielkiej knajpce ukrytej w niepozornej bocznej uliczce. Wegetarianie nie 

powinni się martwić – La Tua Piadina ma w menu również bezmięsne propozycje. W Bolonii koniecznie trzeba 
spróbować makaronu. Stąd także pochodzą tagliatelle al ragù, zwane potocznie spaghetti bolognese. Czas żegnać 
się z Bolonią. Wyjazd w drogę powrotną do Krakowa.  

Dzień 8. (16.09. piątek) 

Przyjazd w godzinach rannych do Krakowa. 

 

 

Cena: 650 zł + 450 euro euro/ os. – grupa max. 25 

osób 
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Cena zawiera: 

•  przejazd autokarem, 
•  opieka pilota/przewodnika,  
•  przewodnik miejscowy we Florencji,  
 

 

•  5 noclegów z wyżywieniem HB (5x śniadanie i 4x obiadokolacja), 

•  obiad we Florencji, 
•  ubezpieczenie NNW, KL, 

•  Składka na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny), 
 

Dodatkowo płatne – obligatoryjnie pilotowi w autokarze 50 euro! 

•  lokalne podatki, 

•  dopłata paliwowa.  
 

Cena nie zawiera: 

•  posiłku w czasie przejazdu na trasie: Kraków – Neapol, Bolonia – Kraków, 

•  Rejs z Neapolu na Procide (40 euro) – dla chętnych. 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może wyniknąć z 
indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 

 

 


