ŤAHÁK
AKO FUNGUJE
DOPRAVA V NEAPOLE
A NA AMALFSKOM
POBREŽÍ
ČO SA TÝKA NEAPOLU AKO MESTA, DÁ SA PREJSŤ PEŠO. URČITE NERADÍM
CEZ INTERNET KUPOVAŤ NEAPOL CARD S NEOBMEDZENOU DOPRAVOU.
JE TO ZBYTOČNE DRAHÉ A MHDČKA JE LACNÁ, LÍSTOK STOJÍ OKOLO 1€.
ČO SA TÝKA AMALFSKÉHO POBREŽIA, DÁ SA TU CESTOVAŤ VLAKOM,
AUTOBUSOM ALEBO TRAJEKTOM.

VLAKY V NEAPOLE A NA AMALFSKOM POBREŽÍ
Veľmi dobré (a lacné) vlakové spojenie je z Neapolu Garibaldi do Sorrenta. Toto je vlak, ktorým sa takisto ide na
Vezuv a Pompeje. Stojí 3,60€ a výhodou je, že z letiska v Neapole ide priamy autobus na Neapol Garibaldi. Ak teda
nechceš pred odchodom na amalfské pobrežie stráviť čas v Neapole, toto máš super možnosť. Tento vlak, resp. skôr
metro, sa nazýva Circumvesuviana.

Okrem Circumvesuviany premavajú normálne vlaky, napríklad z Neapolu do Ríma, no nie priamo na amalfské pobrežie. Lístky sa kupujú na stanici – na vlak aj Circumvesuvianu.

AUTOBUSY V NEAPOLE A NA AMALFSKOM POBREŽÍ
Autobusmi je pokrytá každá možná destinácia. Dá sa kúpiť buď celodenný 8€ lístok na celé amalfské pobrežie alebo
one-way ticket za 1,80€ na kratších trasách a 3,20€ na dlhších. Najpreťaženejší autobus je zrejme na trase Sorrento
– Possitano – Amalfi. Tu nájdeš rozpisy všetkých autobusov na amalfskom pobreží.
Nevýhodou autobusov je fakt, že idú po ceste, po ktorej idú milióny ďalších autobusov a áut. Státie v zápchach je
bežné, aj teraz v máji. Kritická je cesta Sorrento-Positano a Positano-Amalfi.
Lístky na autobus sa kupujú v ticket officoch na autobusových staniciach alebo v automatoch na lístky, prípadne u
vodiča.

TRAJEKTY V NEAPOLE A NA AMALFSKOM POBREŽÍ
Rozhodne najdrahšia možnosť dopravy, no rýchla. Trajektom sa dá ísť jednak z Neapolu na amalfské pobrežie
(Positano, Amalfi, Sorrento), ale aj z jedného amalfského mesta do druhého. Takisto sa nimi ide na ostrovy, ktoré sú
v blízkosti Neapolu: Capri, Ischia a Procida.

Tu sú príkladné ceny, všetko jednosmerne:
• Neapol – Capri – 21,50€
• Capri – Sorrento – od 13,50€ do 16,80€
• Capri – Positano – 18,50€
• Capri – Amalfi – 20,50€
• Capri – Salerno – 22,50€
• Positano – Amalfi – 8€
Ceny sú fixné a lístky sa kupujú v prístave. Keď chceš ušetriť, vyber si trajekt, ktorý je za nižšiu cenu (často
spoločnosť Caremar). Napríklad z Neapolu na Capri sú lacnejšie trajekty o 7:55 ráno, 12:40 a potom večer 19:10.
Nižšie som odfotila zopár fotiek s cenami, no dajú sa nájsť aj tu online na akúkoľvek trasu. Takže jediný hack je
vystriehnuť si lacnešiu loď.

Lístky sa kupujú v prístave. Každá spoločnosť má vlastnú predajňu a potom je jedna predajňa, kde sú všetky
spoločnosti pokope. Asi vieš, do ktorej odporúčam ísť. Ja sama som ju hľadala hodinu a prešla som prístav od začiatku nakoniec, len aby som sa potom vrátila takmer na začiatok. Nesprav rovnakú chybu. Táto predajňa sa nachádza
pod hradom, je to budova, na ktorej je nadpis „Molo Beverello“.

