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, של המגף. כאן נולדו הפיצה, הפסטהאיטליה קשורים לחלקיו הדרומיים  של רוב הדימויים

האופרה וגם הקאמורה. חבל  קאמפניה, אשר בירתו היא העיר נאפולי הוא  אחד מחבלי 

איטליה. בקאמפניה מתקיים מפגש עוצמתי בין ההר לבין  והעשירים שלהארץ הפוריים 

הים המספק נופים דרמטיים עוצרי נשימה. העשייה התרבותית האדירה הטביעה את 

ה ונאפולי שומרת על מעמדה כעיר שלידתה בקסם ואגדה, והמשכה כבירה דרומית חותמ

רבעים  שנים. הפסיפס התרבותי המרתק של ישן מול חדש, דתי לעומת חילוני, 400של 

מתפוררים ווילות מפוארות הנושקות לים, כובשים את המטייל אשר ינסה לפצח את סוד 

  .קיסמו של הדרום

 טיולים מומחית לאיטליה מדריכת - אורלי אלדובי

   מנהל הארכיון הציוני המרכזי וד"ר לארכיאולוגיה - תרייגאל סד"ר 

 מלחין, מנצח, פסנתרן ומרצה למוזיקולוגיה -גיל שוחט 

 



 

  (באוקטובר 7 שנייום ) 1יום 

 די סן מרטינו, ויה טולדו פיאצה פלבישיטו   צ'רטוזה -נאפולי 

 .בבוקר 10:25 נאפולינחיתה ב 08:00המראה מנתב"ג . לנאפולינצא בטיסת בוקר ישירה מת"א 

מוזיאון ומנזר לשעבר , עת הוומרו ונבקר בצ'רטוזה די סן מרטינובעם הנחיתה נעלה לג

והוא מעוטר  14הצופים על יופיו של מפרץ נאפולי. בניית המנזר הסתיימה במאה ה

. אחרי הביקור במוזיאון נרד לסיור 17וה 16בפסיפסים גילופים ויצירות אמנות מהמאה ה

פאנורמי לכיוון הרובע הספרדי על שלל סמטאותיו המתפתלות והכביסה התלויה 

כר העיר הגדולה פיאצה פלבישיטו ונראה את תיאטרון סאן יר בכממרפסות הבתים. נבק

 קארלו והארמון המלכותי. 

 *Grand Hotel Santa Lucia 4ננו לארבעת הלילות הבאים בתום הסיור ניסע למלו

https://www.santalucia.it/en/ 

 לארוחת ערב משותפת.  נצא למסעדה בקרבת המלון - בערב

 

  (באוקטובר 8, שלישייום ) 2יום 

 וילה אופלונטיס  -ווזוב  -פומפיי 

מטרים של אפר וולקני ועדיין         12תחת  כמעט אלפיים שנים עברו מאז נקברה העיר פומפיי

היא מציתה את דמיוננו. מי היו האנשים שחיו בה? איך נהלו את עירם? מה אכלו ואת מי 

אשר המחקר הארכיאולוגי עדיין עוסק בהן. אחרי  אהבו? ננסה לענות על חלק מהשאלות,

לאזור וזני ענבים הביקור באתר, ניסע במעלה הווזוב עליו גדלות עגבניות מזן מיוחד 

ם מהם מיצרים את היין הידוע בשמו :"דמעותיו של ישו" . נבקר ביקב מסורתי ימקומי

  ונטעם ממוצרי האזור.

עוטרת מ הוילה רומאית שיועדה לאשתו של נירון קיסר. הווילאחר הצהריים ניסע לבקר ב

י העיר בתקופה הרומית של אצילהטובים" החיים "בציורי קיר נפלאים, המתארים את 

 נשוב למלוננו למנוחה. המתוארים בצבעוניות ובריאליסטיות על הקירות. 

"המלחינים הגדולים של איטליה". המאסטרו גיל שוחט בקונצרט מוסבר בליווי  - בערב

 פסנתר, על הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה האיטלקית. 

 

 

https://www.santalucia.it/en/
https://www.santalucia.it/en/


 

  (באוקטובר 9 רביעייום ) 3יום 

 ראבלו - אמאלפי - פוזיטנו - קוסטיירה אמאלפיטאנה

את הבוקר נתחיל בנסיעה באחת הדרכים היפות בעולם בין סורנטו לאמלפי . הדרך  

מתפתלת על המצוק ממנו נשקפים נופים מרהיבים של כל האזור הנתון תחת חוקי שימור 

של אונסקו. נעצור בנקודות תצפית שונות על כפרי הדייגים, הים והמפרץ.  מחמירים ביותר

יתה אחת מהרפובליקות הימיות החזקות בתולדותיו של הים ינעצור באמאלפי, אשר ה

נבקר במוזיאון העוסק בשחזור תעשיית הפקת הנייר, שהייתה ענף מרכזי בכלל   .התיכון

 ערוך תצפיתראבלו, עיר המוסיקה, בה נוכל ל ההיפיפיימשם נמשיך ונעפיל לעיירה האזור. 

 נחזור למלוננו למנוחה.   מעוטרת בגנים וממוקמת על המצוק.רופולו הוילה על 

 נתכנס לארוחת בופה משותפת במלון  - בערב

 

 (באוקטובר 10, חמישייום ) 4יום 

 מוזיאון ארכיאולוגי, ספאקה נאפולי, קפלה סן סברו  - נאפולי

 , בהדרכת יגאל סתרי,בביקור במוזיאון הארכיאולוגי בין החשובים  בעולםנתחיל את היום 

בו נמצאים גם רוב המוצגים שנחפרו בפומפיי. משם נמשיך לאזור העתיק של נאפולי, 

עושר אדיר של מבנים  ספאקה נאפולי, המשמר את אווירתה של נאפולי בימי גדולתה.

ות טיפוסיות עם קמיעות ומוצרי פולקלור דתיים וחילוניים, קפלות פרטיות, ספריות וחנוי

מקומי. נצא לסיור טעימות של  אוכל רחוב טיפוסי.  נסיים בקפלה  סן סברו המרהיבה ובה  

 כמה יצירות מופת מסתוריות.

 לסיום חגיגית ערב ארוחתנצא למסעדה מקומית ל - בערב

 

 

 (באוקטובר 11, שישי)יום  5יום 

 לטיסה ישירה מנאפולי לת"א  נסיעה לשדה התעופה 08.00

 

 

 



 (לאדם בחדר זוגי) מחירים

 אירו.   2,195בחדר זוגי:  לאדםמחיר הטיול 

 אירו.  345תוספת ליחיד בחדר: 

 

 המחיר כולל:

 במחלקת תיירים כולל מיסי נמל ודלק.  סנדורשל טיסות בינלאומיות  

 *4בנאפולי במלון לינה  

 וארוחת צהריים קלה ביקב.  ארוחות ערב שלוש, לכל אורך הטיולארוחות בוקר  

 תחבורה: אוטובוס ממוזג בהתאם לגודל הקבוצה. 

 סיורים כמפורט בתכנית. 

 להדרכות. (אזניה אישית)מערכת שמע אלחוטית  

 כניסות לכל האתרים המצוינים בתכנית. 

 מדריכים מקצועיים כפי שמפורט בתוכנית. 

 .המקומיים תשר לנותני השירותים 

 

 

 כולל: המחיר אינו

 .שלא צוינו בתכניתארוחות  

 (.טלפון, קניות, וכיו"ב)הוצאות אישיות  

 .בתוכנית מצוינים אינם אשר לאתרים כניסות 

 ביטוח רפואי ומטען. 

 

 *** הטיול מותנה במינימום משתתפים

 *** ט.ל.ח

 

 



 תנאים כלליים

 

 תנאי תשלום:

אירו לאדם והעברת טפסי ההרשמה )למשדרגים למחלקת עסקים תצורף  450תשלום ראשון בסך 

 לתשלום המקדמה גם עלות התוספת(. 

 .יום לפני יציאת הטיול תינתן האפשרות לשלם בשלושה תשלומים שווים 45למשלמים עד 

 תשלום, התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער אירו מכירה להעברות והמחאות ביום ה

 .פרטים נוספים בטלפון ובדפי המידע

  .ימי עבודה: כל אחד מהימים א' עד ה', שאינו יום חג או ערב חג

 

  דמי ביטול:

  אירו למטייל 100ימי עבודה מלאים לפני היציאה לטיול:  31אם מועד הביטול חל ממועד ההרשמה ועד. 

  ממחיר הטיול 30%ימי עבודה לפני היציאה:  21ימי עבודה ועד  30אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 40%ימי עבודה לפני היציאה:  14ימי עבודה ועד  20אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 60%ימי עבודה לפני היציאה:  8ימי עבודה ועד  13אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 80%ימי עבודה לפני היציאה:  4י עבודה ועד ימ 7אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול: דמי ביטול מלאים 3אם מועד הביטול חל בפרק זמן של. 

  

בנוסף על דמי הביטול בכל מועד בו יבטל מטייל את השתתפותו בטיול לאחר ההרשמה, יחויב המטייל )

י התעופה )טיסות בינלאומיות ו/או טיסות פנים, כמתחייב בחוקי נים לעיל( בעלות ביטול מרכיבהמצוי

 .הביטול של חברת התעופה(. כמו כן, יחויב בעלות אשרות כניסה )אם הונפקו(

 

 .מרגע הודעת הביטול, החברה הגיאוגרפית תעשה ככל יכולתה על מנת להפחית בעלויות דמי הביטול*

 

 :טיסות

שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים שינוי בלוח הטיסות המתוכננות 

להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי 

בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי 

 .י ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמיםמהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמ

אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה, יותאם המסלול ללוח הזמנים החדש. אם השינוי יגרום 

 .להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם


