
 
 

 

 )פסח( 2020 באפריל 16 - 09 - אי השמשסיציליה 

 בהדרכת טל עופר
האי הגדול  -מה עובר לכם בראש כשאתם שומעים את המילה סיציליה ? אז זהו סיציליה היא הרבה יותר ממאפיה, סיציליה 

הביזנטים, הערבים,  הרומאים, היוונים, ביותר בים התיכון וככזה, היה משאת נפשם של כל העמים ששלטו באזור : הפיניקים,

הנורמנים, והספרדים. עמים אלו כבשו אותה והשתמשו במשאביה כשהם מותירים אחריהם את שובל תרבותם החומרית 

וביקורים בהרי  כנסיות נורמניות, והרוחנית. טיול בסיציליה הוא מסע במנהרת הזמן בין מקדשים יווניים, פסיפסים ביזנטיים,

והקינוחים הגלידה  ,ן פועלים. לא נוותר על השווקים הציוריים, על האוכל הסיצילאני המשובחהגעש היחידים באירופה שעדיי

 הקנולי והקסטה -האופייניים 

 

 קטניה –ת"א  : 0409. חמישי יום

 העברה למלון. הנחיתה אחרימתל אביב לקטניה,   נמריא בטיסה ישירהאחר הצהריים 

 

 סירקוזה עירו של ארכימדס : 0410. שישי יום

, נתחיל בסיור מרתק בפארק הארכאולוגי המרשים כולל האמפיתאטרון סיראקוזה –נרד דרומה לעירו של ארכימדס הבוקר 

נראה את שרידי נסייר בסמטאות העיר הימי ביניימית,  האי אורטיג'ה לחציהרומי, אוזנו של דיוניסוס והתאטרון היווני. נמשיך 

, קתדרלה היושבת על שרידי מקדש אתנהנתרשם מה ,)אם יתאפשר(ווה העתיק נבקר במיקמקדש אפולו, את כיכר ארכימדס, 

  .רוחת ערבא ן.למלו חזרהבתום הביקור  .נצפה במעיין ארטוזהו

 

 טאורמינה -הר הגעש אתנה :  0411. בתש יום

 נאי ההר יאפשרו()אם מזג האוויר ותולאחר מכן  מטר, 1900עלה עם האוטובוס עד גובה של נ .להר הגעש אתנה  הבוקר נעפיל

 )ואף חלק ברגל( נגיע אל ראש ההר, כלי רכב מיוחדיםמטר ובעזרת  2500עד גובה  רכבל ונטפס ב יורו( 60)בתוספת משיך נ

 לטאורמינהנלמד על ההתפרצויות הרבות שהיו בו לאחרונה ונטייל בסמוך ללועות המעשנים. אחרי ארוחת צהריים נמשיך 

רומי המרשים  - תיה הציוריות של העיירה המקסימה ונסייר ברחוב הראשי ובתיאטרון היווניהעשירה והנוצצת, נשוטט בסמטאו

 .לארוחת ערבממנו נשקף הר האתנה והים התיכון. בתום הביקור נחזור למלוננו 

 

 הר הגעש סטרומבולי -האיים הליפאריים  : 0412. אשוןר יום

כולל  ליפארי תהציורי עיירה. נצא לסיור רגלי בהליפאריים לאיים , ממנה נשוטעיר הנמל מילאצוניסע צפונה לבשעות הבוקר 

אאוליים נוספים באזור )אם מזג  םבשעות הצהריים נצא בשייט לאיי ם של סימטאותיה ונמליה הקטנים.יהנות מיופייזמן חופשי ל

 סטרומבולי לאיו נמשיך ממנ .אשר בו מתגוררים בימי הקיץ רבים מעשירי המגף ,הקטן פנראהנתחיל באי . )האוויר יאפשר
היורה לבה  ,ונמתין להתפרצות אמיתית וחיה של הר הגעש הפעילמטאות, יבין ס, המגדלור של הים התיכון. נסייר המפורסם

  מאוחרת באחת ממסעדות העיר. ארוחת ערב. והגעה למלון אדומה ובוהקת. חזרה לליפארי

 רו של יום. ההפלגה לסטרומבולי תלויה במצב הים והחלטה תתקבל בבוק 

 

 פלרמו -צ'פאלו  -ליפארי  : 0413. שני יום
בבוקר נצא לסיור פנורמי באוטובוס סביב האי ליפארי, בתום הסיור נשוט בחזרה למילאצו. נעלה על כביש החוף הפתלתל 

רמנית הממוקמת במפרץ כחול ומרהיב. נצפה ונתרשם מהכנסייה הנו צ'פאלובדרכנו מערבה. נעצור לביקור בעיירת הקייט 

, בירת פלרמווניהנה משיטוט בסמטאות העיירה. המשך לעבר  , נבקר במכבסה המפורסמת, המדהימה השולטת על העיר

 .ארוחת ערבסיציליה. הגעה למלון 

 

 

 

 

 



 
 

 

 מונדלו   –פאלרמו  -מונראלה  : 0414.  שיילש וםי

היפות כנסיה נורמנית ענקית, מבה ממוקמת  ,ונראלהמוסביבותיה. נתחיל בביקור בעיירה  לרמואפבעיר את היום נקדיש לסיור 

של  ומדהים, בפסיפס, תיאור מושלם –המדהימות ביותר באי האמנות יצירות מאחת הכנסיה מכילה את ביותר באיטליה. 

וסיפורים מהברית החדשה. נמשיך בסיור רגלי בפאלרמו, הדואומו סיפור חייו של ישו ובריאת העולם לצד סיפורי התנ"ך 

בה נצפה במסעדת הבוסים  ,מונדלובעיירת הדייגים ביקור ך לכיכר הבושה, הרובע היהודי ועוד. נמשי, ויותהזו 4ככר ומי, המק

באי  ביותרוהמוזרים באחד האתרים המאקברים נשוב לפאלרמו לביקור  .מקוםב רבותהדגים ה סעדותממ ותהנינוכל לו ,הידועה

 .במינו מיוחד פולקלור סיציליאני טיפוסי מופעולאחריה  .רבארוחת עקברי הקפוצ'נים. חזרה למלוננו.  -

 

 סג'סטה  -אריצ'ה  -קסטל מארה דל גולפו  : 0415.  רביעייום 

 ממוקמתה ,הלא היא עיירת המרציפן הסיצילאנית ,לאריצ'ה משיךנ. דל גולפו מארה קסטללתצפית על העיירה נצא הבוקר  

  כל האזור. נבקר בקונדיטוריה צבעונית מקומית ונצפה באמן המרציפן על הצופה  א,גבוה ונישעל צוק  ,בחלקו המערבי של האי 

 נתרשם ממקדש יווני שלם, ונלמד על התקופה היוונית   בסג'סטהמכאן נדרים לעבר המיקדש הדורי הבלתי מושלם בעבודתו.  

 וארוחת ערב.בסיציליה. חזרה למלון  
 

 ת"א - קטניה - ארמרינהפיאצה  -אנה  : 0416.  חמישייום 

  ,העיירהמצודת לומברדיה שבפסגת נעלה לתצפית מרהיבה מ .אנהיירה סיציליה, לעבר העבשעות הבוקר נצא ללב האי 

 את האגדה המיתולוגית.  נלמד "קנה לה את השם "יפת הנוף של סיציליההחולשת על כל מרכז האי, ואשר הנוף הנשקף ממנה הי

הפסיפסים  –לאחת מפנינות האי נמשיך . סמוך לעירהנערכות בהפורמולה מרוץ ת התהוות עונות השנה ועל תחרויו על

של פסיפסים עוצרי רבועים בין מאות מטרים נסייר . פיאצה ארמרינהשבכניסה לעיירה  ,קסלהדל וילה רומנה של המרהיבים 

 . ורסמות, ובהן נערות הבקיני המפלספירה 3 - מחייהם של הרומאים במאה ה המתארים סצינותנשימה 

 .ארצה חזרהלטיסה  קטניהלשדה"ת של  בערב העברה

 

 .להשתנות בהתאם לשעות הטיסה העשויתוכנית הטיול הערה: 

 

 

 יורו 1749:  מחיר לאדם בחדר זוגי

 יורו 399תוספת חדר ליחיד : 
 

 חלוקת לילות בטיול:

   קטניה זורבאלילות  3

  לילה בליפארי 1

 פאלרמו אזור בלילות  3

 

 לל:המחיר כו

 מיסי נמל ובטחון.. ה וחזרהסיציליל שכרת וטיס 

 7 ארוחת בוקר* על בסיס 4ון בדרגת  לילות בבתי מל  

 6 ארוחות ערב 

  מופע פולקלור 

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

 כניסות וביקורים כמתואר בתכנית  

 גב' טל עופר  – מצוות סולו איטליה - כהמדרי 

 פיאצה ארמרינה.ובסירקוזה, טאורמינה, פאלרמו, מונראלה,  מדריכים מקומיים  

 .למעט שרותי סבלות במלונות( תשר לנותני שרותים בחו"ל( 

  אוזניות -ערכת שמע אישית 

 

 



 
 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.12.19התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 
          

מחים !ק עם המורלאיטליה נוסעים   
ח.ל.ט  


