
 
 

 

 לאבות / אימהות חד הוריים וילדיהם למשפחות ציליהסי
 בהדרכת טלי קבליס לילות( 6)  2020 אוגוסטב 11 - 05

 בלעדי בסולו איטליה

 הגדול באיטליה - פארק מים מדהים

 לקטנטניםנהר האלקנטרה, כולל מסלול מיוחד קניון ב "ראפטינג חופשי"

 פארק חבלים מטורף לכל הגילאים

 ISOLA BELLA במפרץ לגונתשייט 

 Vulcano הגעשי אי ל הפלגה

 יפים להר הגעש אתנה ’יום טיול ג

 און הלבה, מערת הפרפרים, טעימות דבשימוז

 ....ועוד הרבה הפתעות יתתאמלילדים בו ילמדו להכין פיצה איטלקית  תמיוחד סדנת פיצה

 

  קטניה - טאורמינהייט במפרצי חוף ש - קטניה - ת"א : 8.005רביעי יום 
נראה את המבנים . לסיור הכרות קטניהלמרכז העיר  נצא. אחרי נחיתה לקטניהעות הבוקר נמריא בש

 ., את הקתדראלה על שמה של הקדושה סנטה אגתה, ולא נשכח את פסל הפיל סמלה של העירציבורייםה

 למלוננו שבאזור.נמשיך בצהריים 

ארוחת צהריים עצמאית בטיילת של לסוס החוף ג'רדיני נקנצא לעיירת במלון,  התארגנותלאחר צ'ק אין ו

נבקר במערות ימיות מרשימות . במפרצי חוף טאורמינהלשייט , מצויידים בבגדי ים ומשקפות, נצא העיירה

ונערוך תצפיות לכיוון עיירות החוף המזרחי של  ,נשתה לימונצ'לו מקומי מעולה נטעם מפירות העונה,

  .למלוןחזרה בערב . סיציליה כשברקע הר הגעש אתנה

 

 

  פארק השעשועים -סדנת פיצה  -מוזיאון הלבה  -בית הפרפרים  : 8.006 חמישי ום י

ETNALAND   

באי והמיוחדים . נראה ונלמד על סוגי הפרפרים השונים בבית הפרפרים לביקורבשעות הבוקר נצא 

תנית הנובעת בו נראה ונלמד את סודות הלבה הרותחת האימ במוזיאון הלבה. נמשיך לביקור סיציליה

 מבטן האדמה ופורצת מלוע הר הגעש. 

יתנסו בלישת הבצק המיוחד, מתיחתו  . הילדיםבחווה מדהימה לסדנת הכנת פיצהבצהריים נתכנס כולנו 

מעשה  ארוחת צהרייםועד להשלמת כל המרכיבים שבלעדיהם פיצה אינה פיצה איטלקית אמתית. נאכל 

המכיל אטרקציות  ,ETNALAND לנד אתנהרק השעשועים נצא אל פא ,נשוב למלוננו למנוחה ידינו.

 אקסטרים לגדולים ולקטנים. חזרה מאוחרת למלון.

 

 

 

 



 
 

 

   ETNALAND  המיםפארק  : 8.007  שישייום 

על ממוקם ה לנד פארק אתנהלאוהבי האקסטרים, . ETNALANDהמים הגדול איטליה יום שלם בפארק 

מגלשות מים, בריכות גלים, ואזור משחקים לילדים קטנים.  ובומדהים פארק מים  .הר הגעש אתנהמורדות 

 נשתכשך, נגלוש, נשחה ונהנה מפעילות מים ללא גבולות. 

 בשעות אחר הצהריים המאוחרים, ניפרד מפארק המים, נשוב למלוננו.  

 

 האי וולקנו  -מסינה  : 8.008 בתשיום 
מסינה. נעצור לתצפית ונראה ממול את מיצר  -היושבת בפתח המצר הידוע  למסינההבוקר נצא צפונה 

ה"יבשת" )את איטליה(. נבקר במרכז עיר הנמל השלישית בגודלה בסיציליה נראה את מרכז העיר כולל 

 הדואומו, מזרקת אוריון ומגדל השעון המפורסם. לא נשכח לטעום את הקנולי המדהים המיוחד למקום.

 על שם אל האשהקרוי האי הגעשי הפעיל  ,י וולקנוהא, ממנה נפליג אל עיר הנמל מילאצונמשיך צפונה ל

מים הקיטור ואדי העמודי . נראה את היה אחראי על יצור כלי הנשק לאלים האחריםאשר   Vulcan ,הרומי

 , נריח את ריח הגופרית המבעבעת מהבריכות הפתוחות.סדקים עם גזים וולקנים נלוויםמחמים, הפורצים 

 מילאצו ממנה נשוב חזרה למלוננו.לחזרה נפליג הצהריים אחר בשעות 

 

   Adventurelandפארק  -הר הגעש אתנה :  8.009 ראשוןיום 

לכיוון לוע ההר טפס רגלי נ מטר. 1990אוטובוס עד לגובה של ה. נעלה עם להר הגעש אתנהנעפיל  הבוקר

 .נלמד על  ההתפרצויות הרבות שהיו בו לאחרונה ונקווה לפגוש בלועות המעשנים ,הקרוב ביותר

לפעילות אתגרית הכוללת התנסות , Adventureland -רפתקאותההבפארק לבילוי  מילונרד מההר לעיירה 

 עולים, משתלשלים, זוחלים, מטלטלים, נתלים, מבלים -האקשן מרגש  בין העצים. במעבר מכשולים בגובה

  ועוד ועוד... דנדות, אומגות, רשתות טיפוס, מעברי אתגר תלויים, גשרי חבליםנכול על חבלים. וה -

  בערב נשוב למלון.יש פעילות לכל הגילאים. מקטן ועד גדול.  –חשוב 

 

 טאורמינה -ספריי פארק  - אלקנטרהגולה שמורת נהר :  8.010י שניום 

השוכנת מצפון להר אטנה,   Gole di Alcantara - הגולה אלקנטר שמורת הטבע היפהפייהלהבוקר נצא 

דרך אדמת הבזלת ובה קניון בעומק עשרים מטר החצוב בלבה. בתוך הקניון זורם נהר אלקנטרה הקריר 

 .שהטבילה בו היא תענוג ביום חם ואבני המשושים

הליכה רנלין. יה רטובה מסעירה ומלאת אדחוול וגדולים( ונצא 10)קטנים עד גיל קבוצות  2 - נתחלק ל

  .ו"ראפטינג" על הגב בעזרת זרמי המים הקרירים בליווי מדריכים מקומייםת מיוחד חליפהבנהר עם 

רחבת ה"שפרצות"  – בספריי פארק( במקום נמשיך לחוויה רטובה נוספת עצמאית)הפסקת צהריים לאחר 

 ביקורבנסיים את יומנו  .בה נשתובב נרטיב ונתרטב במתקנים השונים, ונהנה עד שעות אחר הצהריים מים

היפה לסיור מקיף הכולל את מגדל השעון, כיכר הקתדראלה, הגנים הציבוריים ועוד. זמן פנוי  בטאורמינה

 חזרה למלון. לשוטט בסמטאות העתיקות וליהנות מהאווירה המיוחדת והנוף המדהים הנשקף מהעיר.

 

 

 



 
 

 

 ת"א -יה קטנ -טיול ג'יפים על הר הגעש אתנה :  8.011שי שלייום 
מורדות הר הגעש אתנה. נפגוש את הג'יפים ונצא למסע מרתק באזור בתולי  להבוקר נצא לטיול ג'יפים ע

)הקרויה על שם  זאפראנה דל אתנהבמורדות הצפוניים של ההר האימתני. נגיע עד העיירה  רמתוייבלתי 

מולאת בפיסטוק המעורבב ואת העוגייה המ ,פרח הזעפרן( נעצור לטעימות דבש האופייני כל כך למקום

בדבש )קרמה די פיסטקיו(. נמשיך בנסיעה על הר הגעש באזורים בהם זרמה וגלשה לבה רותחת, נפגוש 

פנסים וחבלים כדי לבקר בה. לקראת אחר הצהריים  ,שנוצרה באחת ההתפרצויות ונצטייד בכובעים המער

באזור. זמן פנוי לארוחת ערב עצמאית.  למרכז קניותניפרד מהג'יפים ונגלוש חזרה לאזור קטניה. נמשיך 

 ארצה.חזרה טיסה בערב נצא לשדה התעופה של קטניה ל

 

 

 יורו 1145  - בחדר מבוגרהמחיר ל

 יורו  995  14המחיר לילד עד גיל 
 

 
 המחיר כולל:

 חזרה בערב( ערבוביטחון )יציאה בוחזרה, מיסי נמל  קטניהטיסת שכר ל 

 6 סיס ארוחת בוקר * על ב4ת מלון בדרגת ילילות בבBuffet  

  טיול ג'יפים 

  יום טיול ושייט לאי וולקאנו 

 ארוחת צהריים 

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

  און הלבה, ילנד, פארק גולה אלקנטרה, מוזה : אתנכניסות לאתרים על פי התוכנית 

 און הפרפרים.ימוז 

 ומומחה בהדרכת טיולי משפחות ףהמומחים לארץ המג - מדריך מצוות סולו איטליה 

 .תשר לנותני שירותים בחו"ל 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.12.19התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 


