Rota do porto de Capri (Marina Grande)

Após desembarcar no porto de Capri, o caminho mais rápido para chegar ao centro, a praça Umberto I, é o funicular, que leva apenas de 3 a 4 minutos e tem apenas uma parada; também de táxi
ou de ônibus é fácil chegar ao centro, mas leva-se em torno de 15 minutos.
Ao chegar à Piazzetta com a torre do relógio a suas costas, continue a pé na zona para pedestres
ao longo da Via Vittorio Emanuele por cerca de 150 metros, depois vire à esquerda na Via Camerelle e após cerca de 100 metros vire à direita na Via Ignazio Cerio. Em seguida, após 100 metros vire
à esquerda na Via Campo di Teste e depois de mais 100 metros você encontrará o nosso hotel.
No entanto, mesmo que a distância até o hotel seja pequena, sugerimos utilizar o confortável serviço a pagamento, de carrinhos elétricos para o transporte de bagagens, especialmente quando a
bagagem for volumosa e pesada, tanto do porto como da Piazzetta.
Entre o porto de Capri e o hotel, você poderá aproveitar do serviço de transporte de bagagens da
Cooperativa Portuária, que lhe acolherá no desembarque. Seus funcionários podem ser facilmente
reconhecidos pelas camisas azuis personalizadas e o serviço é muito seguro e rápido. Basta fornecer o nome de nosso hotel e depois de um tempo sua bagagem chegará ao quarto.
Entre a Piazzetta e o hotel, podemos oferecer um serviço de bagagem a pagamento utilizando o
nosso carrinho elétrico, mediante reserva antecipada.
Pelo centro de Capri ser uma zona reservada aos pedestres,não é possível chegar até o hotel com o
carro , e é por isso também que não podemos fornecer um serviço de transporte.
Podemos organizar traslados privados entre Capri e Nápoles ou Roma, também por barco ou helicóptero particular, informe-se conosco.
Em resumo:
O hotel está localizado na área central e pedonal de Capri.
Da praça é acessível apenas a pé.
Transporte de bagagens, a pagamento, disponível entre o hotel e o porto e vice e versa (através da
Cooperativa Portuária) e entre o porto e a Piazzetta através do nosso carrinho elétrico, reservando
antecipadamente.
Organizamos traslados para Roma ou Nápoles, e vice e versa.

