
 
 

 

 הקסום הדרום  – "לימונצ'לו"
 2020 בספטמבר 11-4  \יוני ב 19-12  \במאי  25-18 \אפריל  18-11

 

יך בדיוק חרבה פומפיי, איך מייצרים את גבינת המוצרלה ומהו ריקוד הטרנטלה? טיול 'לימונצ'לו' א

נטייל בין פרדסי לימונים, נראה כפרים היושבים על מצוקים . שבדרום איטליה יהמתמקד בחבל קמפנ

נופלים' לים, נתהלך בין מקדשים יווניים, נצפה באגמים היושבים בתוך לועות של הרי געש כבויים, 'ה

 פרי ועוד ועוד...אי החלומות קנפליג לא ,נבקר באתרים הארכיאולוגיים המדהימים ביותר בעולם

 

 ארמון קזרטה   -נאפולי  -תל אביב  : 1יום 

 לביקור באחד ,קזרטה ר הגעתנו נצא לכיוון העיר. לאחלנאפוליבשעות הבוקר נצא בטיסה ישירה 

מתחם מלכותי זה, הכולל ארמון . הארמונות המלכותיים המפוארים והמרשימים שהוקמו אי פעם באירופה

וגנים רחבי ידיים המעוטרים במזרקות מרשימות, הוכר לפני שנים ספורות כ'אתר מורשת עולמית'. מקור 

היה ארמון ורסאי בצרפת. נבקר בארמון בשלל החדרים המדהימים  ההשראה לארמון והגנים רחבי הידיים

והמעוטרים, ונסייר ובגנים המופלאים ומלאי הצבע ונראה את המזרקות המעוטרות בפסלים המרכיבים 

 ארוחת ערב.. העברה למלון באזור סלרנו סצנות השואבות את השראתן המיתולוגיה היוונית.

 

 וייטרי סול מארה -פאסטום  -לה חוות באפאלו ומחלבת מוצר : 2יום 

גבינת בה מייצרים את  מחלבה מקומיתנקדיש לביקור בחוות גידול באפאלו ו השני לטיולנו את הבוקר

. נמשיך בסלטים, בפיצות, ובכל מאכל מקומי אחרהמהווה מרכיב חשוב ביותר  המפורסמת,המוצרלה 

ניצבים עדיין , המקדשיםה. נראה את דוניקולוניה יוונית עתיקה שנקראה בשעתה פוס, פאסטוםבלביקור 

במוזיאון . נבקר מר היטבתנשובסגנון דורי אל הים, הבנוי  מקדשו של נפטוןעל תילם, נתרשם מ

 ".המקומי ונתפעל משלל הממצאים שהתגלו בחפירות באזור ובמיוחד מציור "הקופץ למיםהארכיאולוגי 

. פורסמת בעולם כולו ביצירות הקרמיקה הססגוניתהמ עיירת הקרמיקה - בויטרי סול מארהנמשיך לביקור 

נטייל במדרחוב "הקשתות" ונחוש את האווירה  קאווה די טירניבערב נצא לעיירה הסמוכה חזרה למלון. 

 ארוחת ערב.הדרומית במקום. 

 

 סורנטו -פומפיי :  3יום 

נסייר בעיר שכוסתה  .)'אתר מורשת עולמית'( פומפיי העירחפירות נצא לעבר נעזוב את מלוננו הבוקר 

בין חנויות, ברחובות העיר, נשוטט לאחור במנהרת הזמן ו שנה 2000נחזור  לספירה. 79באפר געשי בשנת 

 . לא נוותר על בית הבושת המקומי המפורסם והמיוחד ,מרחץהת יבתי עשירים ובמסעדות, מאפיה, נציץ ל

 מהאוירה המיוחדת שבה, נראה את עצילטייל ברחובותיה וליהנות נצא העברה למלון באזור סורנטו. 

, נצפה על צוקיה של סורנטו טאסו פיאצהב סיירנ .המפורסם לימונצ'לואת משקה ה טעםנ ,לימוניםה

ת הטארנטלה דרומי טיפוסי עם מוזיק מופע פולקלור, ולאחריה ארוחת ערב ה.רינשוטט בסמטאות העיו

 .ציפי(.)מותנה בקיום המופע בתאריך הספוריקודים נאפוליטניים

 

 

 



 
 

 

 

  האי קאפרי : 4יום 
נפתחת תצפית ממנה  קאפריה אננעלה לעיירה  ,. נשוט לנמל הגדוללאי החלומות קאפריאת היום נקדיש 

הנישא במרכזו  ,מונטה סולרו" ,נעלה באמצעות רכבל למרומי הר השמש "על מפרץ נאפולי. עוצרת נשימה 

טייל ול הנות מסמטאות העיירה הציוריותיל פנוי זמן, של הים והאיים מרהיבשל האי, ממנו נשקף נוף 

תצפית נפלאה על ו בגני אוגוסטוס, לביקור, קאפרי העיירה אלנרד  .רצופי החנויות והמסעדות םבשבילי

  .הגלריות, הבוטיקים, חנויות היוקרה ובתי הקפה פעמטאות המיוחדות ונהנה משיבס טיילנ צוקי החוף.

 ארוחת ערב. ן.חזרה למלו .נאפולילבשייט בתום הביקור נשוב 

 

 ראוולו  –אמלפי  –: פוזיטנו  קו החוף האמלפיטני : 5יום 

על  לתצפית . נסייר לאורך הצוקים התלויים והדרכים הפתלתלות בדרך קו החוף האמלפיטני לאורךיום 

ת, נסייר בכיכר המרכזי, אמלפיהקסומה לעיירת הדייגים  נמשיך .פוזיטנו והצבעונית הציוריתעיירה ה

 ,של העיר ונלמד על עוצמתה הימית החשובה הניצב בראש גרם מדרגות גבוה ומרשים,דואומו ראה את הנ

שהנוף המוקפת גנים מטופחים, ו צ'ימברונהבוילה  בקר, נראוולו. נמשיך לעיירה אשר בה הומצא המצפן

  .וארוחת ערבן בנאפולי למלוהעברה  הנשקף ממנה עוצר נשימה.

 

 כיכר פלבישיטו, גלריה אומברטו -המוזיאון הארכיאולוגי נאפולי :  : 6יום 

מפיי іבשעות הבוקר נבקר במוזיאון הארכיאולוגי שבו אוסף עשיר ומרתק של ממצאים מחפירות פ

(Pompeiiוֶהרק )םּוַלֶנאּו (Herculaneumנראה את אוסף ַפרנ .)של פיסול יווני  חשוביםאחד האוספים ה ,הז

ו ב'חדר הסודי' שהכניסה אליו הייתה אסורה לקהל הרחב במשך שנים נגלה מה הסתיר בעולם.ורומי 

 רבות. 

בין העיר העתיקה לחוף הים, סביב ה'מבצר במקבץ אתרים הנמצא נמשיך לסיור לאחר הפסקת הצהריים 

התיאטראות הציבוריים  דאח, Teatro San Carlo. נראה את בית האופרה  Castel Nuovo החדש' 

מתכת וזכוכית, נגיע לכיכר  ה, הבנויGaleria Umberto Iכנס לגלריה על שם הוותיקים באירופה, נ

 ניםּבֹורּבּוארמון השליטים ה -(, המשתרעת אל מול הארמון המלכותי Piazza del Plebiscitoפבלשיטו )

(Palazzo Realeונראה את הכנסיה העגולה, המקור ,)ה ( כיפהChiesa di San Francesco di Paola ,)

 . תק מוקטן של הפנתיאון ברומא. זמן פנוי לקפה נאפוליטני בקפה גמברינוס היוקרתיהנראית כהע

 וארוחת ערב.למלון  חזרה

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ספאקה נאפולי –סיור טעימות  –נאפולי התת קרקעית  : 7יום 

עולם שלם חצוב בסלע, משתרע  :(Napoli Sotterraneaסיור בנאפולי התת קרקעית )נתחיל את היום ב

ילמטרים רבים, וכולל רשת מסועפת של תעלות, מנהרות ומאגרי מים. חלק קטן ממערכת מסועפת לאורך ק

לאורך  ,בליבה של נאפולי  Street Food -סיור טעימות ל נמשיךזו נחקר, נחפר והוכשר לביקורי תיירים. 

, נטעם ירהכי טובה בע פיצהאת ה אכלנ. ( ההומה והתוססSpaccanapoli) ספאקה נאפולי ,הרחוב הראשי

 טלה נאפוליטנית מדהימה עם קפה חזק לסיום.אמגוון מטוגנים נאפוליטניים אופיינייים, ונקנח בספולי

זמן פנוי לקניות . נמשיך לסייר באיזור ספאקה נאפולי בין כנסיות, ארמונות, כיכרות וסמטאות ייחודיות

  ארוחת ערב.למלון.  חזרה ויה טולדו. -רחובה הראשי של העיר ב

 

 ת"א -נאפולי  : 8 יום
 .לשדה התעופה בנאפולי לטיסה חזרה ארצהבבוקר העברה 

 

 חלוקת לילות בטיול: 

 אזור סלרנוב 2

 סורנטואזור ב 2

 נאפוליאזור ב 3

 

 המחיר כולל:

 וחזרה, מיסי נמל ובטחון סנדור לנאפולית וטיס. 

 7 על בסיס ארוחת בוקר4בבתי מלון בדרגת  לילות * Buffet. 

 7   .ארוחות ערב 

  פיצה נאפוליטנית 

 סיור טעימות בנאפולי 

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

 המומחים לארץ המגף. -מדריך מצוות סולו איטליה 

 כולל קאפרי(.תכנית כניסות וביקורים כמתואר ב( 

 פאסטוםו, פוליא, נפומפייסיורים מודרכים ב 

 למעט דמי סבלות בבתי המלון( .תשר לנותני שירותים בחו"ל( 

 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.01.20התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 
 

 ט.ל.ח


