
Informacje Praktyczne

TERMIN WYJAZDU: 10 listopad - 19 listopad 2005 

CZAS TRWANIA: 10 dni

NOCLEGI: mieliśmy o tyle dobrze, ze nocowaliśmy w Salerno u znajomych za darmo. W 
drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jednak na 1 noc w Rzymie. Stąd chcielibyśmy polecić 
hostel  Mona  Lisa  na  Via  Palermo  13,  tel  0039-0647-42293,  e-mail: 
omusubiman533213@yahoo.co.jp prowadzony jest przez Japonkę. Hostel położony jest piechotą 
niespełna 15 minut od dworca głównego, Colosseum czy też Fontanna di Trevi znajdują się 
również w odległości 10-15 minut. Cena pobytu wraz ze śniadaniem w pokoju 8 osobowym 
to 15 Euro. W hostelu jest bezpłatny dostęp do Internetu.

TRANSPORT: 
Najprościej do Włoch dostać się samolotem. Lot z Krakowa do Rzymu trwa ok. półtorej 
godziny.  W chwili  obecnej  jest  wiele  tanich linii  lotniczych,  które  oferują bardzo  tanie 
bilety kiedy kupuje się ze sporym wyprzedzeniem (my kupowaliśmy na dwa miesiące przed 
wyjazdem)  lub  też  korzystając  z  licznych  „chwilowych”  promocji.  Wybraliśmy  linie 
Centralwings.
Włosi  mają  dobrze  rozwinięty  transport.  W  Kampanii  można  poruszać  się  zarówno 
pociągami,  a  jest  ich  naprawdę dużo,  jak  i  autobusami.  Te  same bilety  ważne  są  i  w 
pociągach  i  autobusach.  Ponadto  są  czasowe,  a  więc  przykładowo jadąc  z  Salerno  do 
Neapolu (ok. 50 min) bilet jest ważny przez 180 minut, toteż resztę można wykorzystać w 
Neapolu jeżdżąc na tym samym bilecie miejskimi autobusami i metrem. Ważne jest aby 
przed wsiadaniem do pociągu bilet skasować. Kasuje się każdy bilet. Bilety kupuje się w 
kasie dworca (pociągowe jak i autobusowe) lub też w licznych automatach (płatne gotówką 
lub  kartą),  w których  dodatkowo można  sobie  sprawdzić  dowolne  połączenie  w całym 
kraju,  jak  i  cenę.   Dostęp  do  rozkładu  jazdy  pociągów  we  Włoszech  jest  na  stronie 
www.trenitalia.it 
W  Kampanii  jest  też  linia  kolejowa Circumvesuiviana  i  prowadzi  wokół  Wezuwiusza. 
Trzeba pamiętać, iż jej przystanki są inne niż kolei głównej. Stąd też w Pompejach mamy 
dworzec circumvesuviany – Pompei Scavi (przy ruinach), a 10 minut piechotą znajduje się 
dworzec główny Pompei. 
Promy na Capri. W czasie sezonu jest ich naprawdę sporo z różnych miejscowości. Jednak 
kiedy  w  listopadzie  sezon  się  kończy  na  Capri  można  dostać  się  przede  wszystkim  z 
Neapolu. Co linia promowa to inna cena oraz różny prom (szybszy, wolniejszy itp.), poza 
tym  w  zależności  od  sezonu  cena  także  się  zmienia.  Minimalna  cena  w  jakiej  można 
popłynąć na Capri (w jedną stronę ) to ok. 5 Euro maksymalnie cena może dojść nawet do 
kilkunastu  Euro.  Najtańsza  linią  jest  Caremar,  na  bieżąco  można  sprawdzić  sobie 
połączenia nie tylko na Capri oraz bieżące ceny na stronie www.caremar.it 
Aby dostać się na Wezuwiusz to najlepiej szukać połączeń z Pompei, gdyż jest stąd więcej 
połączeń miejskich autobusów ( w obie strony ok. 9 Euro), natomiast z Ercolano są tylko 2 
– po godzinie 8 i o 12:45 (w obie strony ok. 8 Euro) ale może się zdarzyć że autobus nie 
przyjedzie  czego  doświadczyliśmy na własnej  skórze  i  trzeba  skorzystać  wtedy z  biura 
busów, których jest sporo i odjeżdżają spod dworca circumvesuviany w Ercolano.

http://www.caremar.it/
http://www.trenitalia.it/
mailto:omusubiman533213@yahoo.co.jp


Ceny biletów
Trasa Środek transportu Cena  (Euro)

Kraków – Rzym Samolot ok. 330 złotych (w obie 
strony)

Lotnisko  Rzym  Ciampino  – 
dworzec Ciampino

Autobus miejski 1

Dworzec  Ciampino  –  Rzym 
Termini

Pociąg 2

Rzym – Salerno Pociąg 13,22
Salerno – Neapol Pociąg 3,20  ważny 180 minut
Neapol – wyspa Capri - Neapol Prom 9,70 ( w obie strony)
Salerno – Ercolano Portici Pociąg 2,90 ważny 140 minut
Ercolano-Wezuwiusz –Ercolano Bus 10
Ercolano – Salerno Pociąg Cicumvesuviana 3,20
Salerno - Amalfi Autobus 1,80 ważny 100 minut
Salerno – Rzym Termini Pociąg IC 20,32

BILETY WSTĘPU: Niestety w wielu miejscach nie działa nawet karta ISIC, większość 
zniżek jest do 25 lub 26 lat. Za to jest sporo miejsc do których jest bezpłatne wejście.
- Pozzuoli Solfatara – 5,5 Euro
- Ruiny w Herkulanum – 10 Euro
- Ruiny w Pompejach – 10 Euro
- Wezuwiusz 6, 50 Euro ( z ISIC 4,50)

WYŻYWIENIE:
Południe Włoch jest dwa razy tańsze niż północ, czy Rzym.
Przykładowe ceny (Euro):
- pizza margerita  - 2,50 (restauracji)
- pizza capriciosa – 3,50
- pizza marinara - 2,50
- wino domowe w restauracji - 4,50 butelka
- coca cola w restauracji – 1,50
- obowiązkowy napiwek w restauracji naliczany do rachunku to najczęściej 1 Euro od 

osoby
- kawa capuccino - 1-2 
- ciastka z cukierni   1-2  za sztukę
- lody „z łyżki” – 1
- woda mineralna 1,5 litra – od 0, 60
- wino w sklepie – od 2 
- chleb – od 1 
- makaron - od 0,50
- sos do spaghetti – od 1 


