
 
 

 

    האחים די קאסטרו האחים די קאסטרו האחים די קאסטרו האחים די קאסטרו ווווהשף שאול בן אדרת השף שאול בן אדרת השף שאול בן אדרת השף שאול בן אדרת 
        מבשלים ומטיילים במחוזות איטליהמבשלים ומטיילים במחוזות איטליהמבשלים ומטיילים במחוזות איטליהמבשלים ומטיילים במחוזות איטליה

        2020202020202020    מרץמרץמרץמרץבבבב    99991111    - - - -     15151515        טוסקנהטוסקנהטוסקנהטוסקנהבבבב    ––––והפעם והפעם והפעם והפעם 
        

        בניו רג׳ובניו רג׳ובניו רג׳ובניו רג׳ו    ––––רומא רומא רומא רומא     - - - -     : ת"א: ת"א: ת"א: ת"א    55551111....33330000    אשוןאשוןאשוןאשוןרררריום יום יום יום 
ן בדרכנו לרומא. אחרי נחיתה נצא בדרכנו צפונה לחבל נמריא משדה התעופה בן גוריו

ונגיע  ,בניו רג׳ובניו רג׳ובניו רג׳ובניו רג׳ועיירת המעיינות החמים חצה את ניסע במעלה עמק נהר הטיבר נאומבריה. 
עד למצוק הצופה אל עמק נהר הטיבר. נלך לאורך מצוק הבזלת על גשר אבן ׳מרחף׳ ונכנס 

 שהתרוקנה מתושביהימית עתיקה עיירה ימי ביני ,)la citta' che muore(ל"עיר המתה" 
. אלסה בעלת ארוחת צהריים בטרטוריה מקומיתארוחת צהריים בטרטוריה מקומיתארוחת צהריים בטרטוריה מקומיתארוחת צהריים בטרטוריה מקומית .והזמן בה עמד מלכת נשתמרה בשלמותה,

 FAGIOLI IN SALSA DI ALICI את מנת העיירה הטיפוסית תגיש לנו םהמקו
המהממת שלנו  וילהלנמשיך שלהם. משם  תהאלוהי PASTA ALL'AMATRICIANAוה 

על טהרת  חת ערב ראשונהחת ערב ראשונהחת ערב ראשונהחת ערב ראשונהוווואראראראר    עבורנושאול יבשל השף חה. . התארגנות ומנוהבטוסקנ
  ועוד ועוד. .....  PANZANELLA,PAPPA AL POMODORO סלט המטבח הטוסקני:

        
    

        סיינהסיינהסיינהסיינה    - - - - קורס בישול קורס בישול קורס בישול קורס בישול     ::::    66661111....33330000    יייישנשנשנשניום יום יום יום     
 -  RIBOLLITA -  נלמד להכין את הובו  ס בישולס בישולס בישולס בישולררררלקולקולקולקוס שלנו נתכנ השף שאולהבוקר יחד עם  

 הטיפוסית. יתטוסקנההפסטה    PICCI- הנזיד הטוסקני המפורסם, נלוש בצק ונחתוך את ה
כל אלה יהיו מנת חלקנו בארוחת  –רטבים מקומיים, מנה עיקרית ותוספות טוסקניות 

  . להתפאר פרי מעשה ידינו צהרייםה
. נבקר בפיאצה סיינהסיינהסיינהסיינהיאנטי לעיר הפאליו (תחרות הסוסים) על דרך הקאחר הצהריים נצא 

דל קאמפו, הכיכר המרהיבה המעוצבת כקונכיה, ונלמד את סוד המרוץ התחרותי, המיוחד 
קיץ. נבקר בקתדרלה המקומית שחזיתה כל והמטורף בין רובעי העיר, הנערך כאן במהלך 

  ערב במרתף מיוחד בעיר.ערב במרתף מיוחד בעיר.ערב במרתף מיוחד בעיר.ערב במרתף מיוחד בעיר.    ארוחתארוחתארוחתארוחת המפוארת מהווה זכר לגדולתה ועושרה של העיר בעבר.
  

        
        
        
        
        



 
 

 

        סן ג'ימיניאנו סן ג'ימיניאנו סן ג'ימיניאנו סן ג'ימיניאנו     - - - - פיטריות הכמהין פיטריות הכמהין פיטריות הכמהין פיטריות הכמהין : : : :     77771111....33330000    ישיישיישיישיללללששששיום יום יום יום 
הטארטופו,  -בעקבות הכלבים, שיחפשו יחד איתנו את פטריית הכמהין נתחיל את יומנו 

רק מאומנים. יש  יםציד הכמהין הוא עניין של ידע, סבלנות ושימוש בכלבהחבויה באדמה. 
  : לדעת בדיוק היכן לחפש אותן ולהיות מסוגל להריח אותן.  וא את הכמהיןדרך אחת למצ

, המכונה "מנהטן של טוסקנה" בשל המגדלים סן ג'ימיניאנוסן ג'ימיניאנוסן ג'ימיניאנוסן ג'ימיניאנולביקור בעיירה  נמשיך
המזדקרים מעל בתיה. נלמד על מלחמות האצילים שהתחרו ביניהם על עוצמה וכוח ונצפה 

 ארוחת ערבארוחת ערבארוחת ערבארוחת ערב. שלנו הנשוב לווילאחר הצהריים על העיירה ממרומי המבצר המקומי. 
        במסעדת שף מקומית. במסעדת שף מקומית. במסעדת שף מקומית. במסעדת שף מקומית. 

  

        
        עיר מוזיאוןעיר מוזיאוןעיר מוזיאוןעיר מוזיאון    - - - -     פירנצהפירנצהפירנצהפירנצה: : : :     88881111....33330000    רביעירביעירביעירביעייום יום יום יום 

פתוח. נסייר רגלי במרכז העיר נראה את  , עיר שכולה מוזיאוןלפירנצהלפירנצהלפירנצהלפירנצהש את היום נקדי
הדואומו המפואר, את בית הטבילה ו"דלתות גן העדן", נשלב בסיור הרגלי טעימות ממיטב 

נתרשם מכיכרותיה של העיר, במיוחד  ,Street FoodStreet FoodStreet FoodStreet Food -"הדברים הטובים" שמציעה פירנצה 
יה יאזרחי של העיר, שבמרכזה ניצב ארמון העירמפיאצה דלה סיניוריה, הלא היא המרכז ה

בזמן שיוותר  .משפחת מדיצ'י - פלאצו ווקיו, אשר שימש  בעבר ארמון השליטים של העיר -
    מסעדת מישליןמסעדת מישליןמסעדת מישליןמסעדת מישליןארוחת ערב בארוחת ערב בארוחת ערב בארוחת ערב באחר הצהריים נשוב לוילה שלנו.  .לנו נשוטט ברחובות העיר

        מקומית.מקומית.מקומית.מקומית.
        
          

        ת"את"את"את"א    ----רומא רומא רומא רומא     ----    פיאנצהפיאנצהפיאנצהפיאנצה    - - - - אנו אנו אנו אנו מונטה פולצ'מונטה פולצ'מונטה פולצ'מונטה פולצ'    ::::    99991111....33330000חמישי חמישי חמישי חמישי יום יום יום יום 
לאורך דרך הקיאנטי הקטנה  ,טוסקנהטוסקנהטוסקנהטוסקנההיום נבקר בעיירות קטנות וציוריות במיוחד במחוז 

היושבת על צוק נישא. נעלה  ,,,,פולצ'אנופולצ'אנופולצ'אנופולצ'אנוה ה ה ה מונטמונטמונטמונטועמק אורצ'ה. ניסע לעבר העיירה המקסימה 
 ונתכבדלפסגת העיירה, לפיאצה גראנדה התחומה בין חזיתות בתים שונים ומרשימים, 

נרד בסמטאותיה הפתלתלות והציוריות בקפה ועוגה בבית הקפה הכי מדהים בעיירה. 
. נסייר ברחובות האהבה פיאנצהפיאנצהפיאנצהפיאנצה -הגורמה של טוסקנה  תנמשיך בדרכנו לעייר, ולהפליא

ארוחת מעדנים וגבינות פקורינו מעולות. טעימות השונים ונבקר בין חנויות המציעות שלל 
  תעופה ברומא לטיסה ארצה.לשדה ה משיךנעצמאית. צהריים 

        
  

  

          
    סדר הביקורים והמסעדות עשויים להשתנות בהתאם לזמינות פתיחתןסדר הביקורים והמסעדות עשויים להשתנות בהתאם לזמינות פתיחתןסדר הביקורים והמסעדות עשויים להשתנות בהתאם לזמינות פתיחתןסדר הביקורים והמסעדות עשויים להשתנות בהתאם לזמינות פתיחתן

        
        
        



 
 

 

  (בוילה הגדולה)(בוילה הגדולה)(בוילה הגדולה)(בוילה הגדולה)    יורויורויורויורו    1111999995959595מחיר לאדם בחדר זוגי : מחיר לאדם בחדר זוגי : מחיר לאדם בחדר זוגי : מחיר לאדם בחדר זוגי : 
        (בוילה הגדולה)(בוילה הגדולה)(בוילה הגדולה)(בוילה הגדולה)    יורויורויורויורו    333395959595תוספת לחדר יחיד : תוספת לחדר יחיד : תוספת לחדר יחיד : תוספת לחדר יחיד : 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
        

  חווה הסמוכה)חווה הסמוכה)חווה הסמוכה)חווה הסמוכה)(ב(ב(ב(ב    יורויורויורויורו    1111777795959595מחיר לאדם בחדר זוגי : מחיר לאדם בחדר זוגי : מחיר לאדם בחדר זוגי : מחיר לאדם בחדר זוגי : 
        (בחווה הסמוכה)(בחווה הסמוכה)(בחווה הסמוכה)(בחווה הסמוכה)    יורויורויורויורו    295295295295תוספת לחדר יחיד : תוספת לחדר יחיד : תוספת לחדר יחיד : תוספת לחדר יחיד : 

        
        
        

        המחיר כולל:המחיר כולל:המחיר כולל:המחיר כולל:                
        ....וביטחוןוביטחוןוביטחוןוביטחון    , מיסי נמל, מיסי נמל, מיסי נמל, מיסי נמללרומא וחזרהלרומא וחזרהלרומא וחזרהלרומא וחזרה    עלעלעלעל    אלאלאלאלת ת ת ת ווווטיסטיסטיסטיס                

    ) ) ) ) ארוחת בוקרארוחת בוקרארוחת בוקרארוחת בוקרעל בסיס על בסיס על בסיס על בסיס ((((    בוילה בטוסקנהבוילה בטוסקנהבוילה בטוסקנהבוילה בטוסקנהלילות לילות לילות לילות     4444 •
    ארוחות ערב ארוחות ערב ארוחות ערב ארוחות ערב     4444 •
    ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים •
• Street Food Street Food Street Food Street Food     בפירנצהבפירנצהבפירנצהבפירנצה    
    וארוחת צהרייםוארוחת צהרייםוארוחת צהרייםוארוחת צהרייםבישול בישול בישול בישול סדנת סדנת סדנת סדנת  •

    ים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול.ים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול.ים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול.ים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול.אוטובוס תייראוטובוס תייראוטובוס תייראוטובוס תייר •
    לווהלווהלווהלווהממממ    כהכהכהכהמדרימדרימדרימדרי    \\\\השף שאול בן אדרת השף שאול בן אדרת השף שאול בן אדרת השף שאול בן אדרת צוות סולו איטליה: צוות סולו איטליה: צוות סולו איטליה: צוות סולו איטליה:  •
    כניסות וביקורים כמתואר בתכנית.כניסות וביקורים כמתואר בתכנית.כניסות וביקורים כמתואר בתכנית.כניסות וביקורים כמתואר בתכנית. •
    ))))וילהוילהוילהוילהבבבב    יםיםיםים(למעט סבל(למעט סבל(למעט סבל(למעט סבל    תשר לנותני שירותים בחו"ל.תשר לנותני שירותים בחו"ל.תשר לנותני שירותים בחו"ל.תשר לנותני שירותים בחו"ל. •

        
        

        המחיר אינו כולל:המחיר אינו כולל:המחיר אינו כולל:המחיר אינו כולל:
    12121212.1.1.1.19999....01010101התייקרויות דלק לאחר תאריך התייקרויות דלק לאחר תאריך התייקרויות דלק לאחר תאריך התייקרויות דלק לאחר תאריך  •
    כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל". כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל". כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל". כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל".  •

    
        

        לאיטליה נוסעים רק עם המומחים !לאיטליה נוסעים רק עם המומחים !לאיטליה נוסעים רק עם המומחים !לאיטליה נוסעים רק עם המומחים !                    
        

        ט.ל.חט.ל.חט.ל.חט.ל.ח


