
 
 

 

 האיים הליפארייםכולל  -אי השמש סיציליה 
.09.2192-22  

 בהדרכת עופר טל
 

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  ,ופה שעדיין פועלים. לא נוותר על השווקים הציוריים, על האוכל הסיצילאני המשובחהגעש היחידים באיר

 הקנולי והקסטה -האופייניים 

  

 קטניה  -ת"א  : 22.09רביעי,  יום 

אם הנחיתה נשים פעמינו למרכז העיר קטניה לסיור הכרות עם אתריה בשעות הבוקר נמריא לסיציליה. 

יל איך לא עם קפה איטלקי מעולה באחד מבתי הקפה המעולים במרכז העיר ונטעם את המרכזיים. נתח

הקאנולו. נבקר בפיאצה דואומו ובככיר האוניברסיטה המרשימות, נסייור  –הקינוח המקומי הכי מפורסם 

העברה למלוננו באזור לאורך שדרת אנאה הצופה להר הגעש אתנה ונצפה בתאטרון היווני המקומי. 

 .ערבוארוחת 

 

 



 
 

 

   נוטו + סירקוזה:   23.09חמישי, יום 

בשעות הבוקר נשים פעמינו דרומה לעיר הברוק היפיפה נוטו. נסייר לאורך השדרה המרכזית ונצפה 

לעירו של בכנסייה המקומית המרשימה, בבניני הציפר הימים הסוגרים על השדרה המרכזית. המשך 

כולל האמפיתאטרון הרומי, אוזנו  ,אולוגי המרשיםיק הארכפארמרתק ב . נתחיל בסיורסירקוזה –ארכימדס 

נראה את , מרשימיםהעיר הרחובות ב נסייר ,אורטיג'החצי האי לנמשיך של דיוניסוס והתאטרון היווני. 

נראה את הדואומו  ,)אם יתאפשר(שרידי מקדש אפולו, את כיכר ארכימדס, נבקר במיקווה העתיק 

 .וארוחת ערב ןלמלוחזרה  .רטוזהנצפה במעיין אהמרשים של העיר, ו

 

 
 

 
 

 



 
 

 

  הר הגעש אתנה + טאורמינה : 24.09שישי, יום 

מטר. נמשיך ונטפס  ברכבל עד  1990אוטובוס עד לגובה של ה. נעלה עם להר הגעש אתנהנעפיל הבוקר 

ון לוע לכיו נעלה בעזרת ג'יפים )וחלק אף ברגל(ומטר )אם מזג האוויר ותנאי ההר יאפשרו(   2500לגובה 

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

, המרשיםו לסיור בתאטרון היווני העתיק ,, העשירה והנוצצתלטאורמינה משיךנלאחר הפסקת הצהריים 

הקתדרלה, ונסיים  באפריל, נראה את 9 -נטייל לאורך רחובה הראשי עד כיכר ה  .ממנו נשקף הר האתנה

. ארוחת ערב שוטט בסמטאותיה הציוריות של העיירה המקסימה.בסמטאות הרובע היהודי. זמן פנוי ל

 חזרה למלון. 
 

 

 

 



 
 

 

  סטרומבולי -ליפארי  : 25.09שבת, ום י

נצא לסיור רגלי  .לאיים הליפאריים, ממנה נשוט עיר הנמל מילאצוניסע צפונה להמוקדמות בשעות הבוקר 

בשעות  ים של סימטאותיה ונמליה הקטנים.הנות מיופייכולל זמן חופשי ל ליפארי תהציורי העיירב

בו  ,פנראה. נתחיל באי הקטן )אאוליים נוספים באזור )אם מזג האוויר יאפשר םהצהריים נצא בשייט לאיי

הים , המגדלור של המפורסם סטרומבולילאי ממנו נמשיך  .מתגוררים בימי הקיץ רבים מעשירי המגף

היורה לבה  ,, ונמתין להתפרצות אמיתית וחיה של הר הגעש הפעילהאי מטאותיבין סהתיכון. נסייר 

 . והגעה למלון ארוחת ערב אדומה ובוהקת. חזרה לליפארי

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

  סנטו סטאפנו די קמסטה + צ'פאלו :  26.09ראשון, יום 

היפיפיות לאורך המסלול ונצפה בלובן בשעות הבוקר נצא לסיור רכוב באי ליפארי. נתרשם מהתצפיות 

בחזרה למילאצו. נעלה על כביש החוף  פליגנאחד ממשאבי הטבע המיוחדים באי.  -מחצבות אבני החפף  

הקרמיקה סנטו סטאפנו די קמסטרה ונתרשם מצבעי האדום הבוהק בדרכנו מערבה. נעצור לביקור בעיירת 

הממוקמת במפרץ כחול ומרהיב. נצפה ונתרשם  פאלוצ'הקייט המייחדים את האומנות בה. המשך לעיירת 

נראה את המכבסה המיוחדת מימי הביניים, נוכל לטעום מהכנסייה הנורמנית המדהימה השולטת על העיר 

 ניהנה משיטוט בסמטאות העיירה. גלידה בלחמניה,  -את המאכל האופייני 

  .ארוחת ערב, בירת סיציליה. הגעה למלון פאלרמולעבר נמשיך 
 

 
 

 
 



 
 

 

 מונראלה + פאלרמו  : 0972., שנייום 

כנסיה בה ממוקמת  ,ונראלהמוסביבותיה. נתחיל בביקור בעיירה  לרמואפאת היום נקדיש לסיור בעיר 

המדהימות ביותר באי האמנות יצירות מאחת הכנסיה מכילה את היפות ביותר באיטליה. נורמנית ענקית, מ

וסיפורים סיפור חייו של ישו ובריאת העולם לצד רי התנ"ך של סיפו ומדהים, בפסיפס, תיאור מושלם –

כיכר הבושה, הזוויות,  4ככר , נראה את הדואומו המקומי, פאלרמומהברית החדשה. נמשיך בסיור רגלי ב

קברי הקפוצ'נים.  -באי  ביותרוהמוזרים באחד האתרים המאקברים בית האופרה ועוד. נמשיך לביקור 

 .וארוחת ערב חזרה למלוננו מיוחד במינו. טיפוסיפולקלור סיציליאני הופעת 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 אריצה –סג'סטה  –קסלאצארה דל גולפו  : 28.09שלישי, יום 

תצפית על העיירה נצא מערבה לכיוון הפינה הצפון מערבית של האי. נתחיל בהבוקר בשעות הבוקר נצא 

 ,בחלקו המערבי של האי ממוקמתה ,לאניתהלא היא עיירת המרציפן הסיצי ,לאריצ'ה נמשיך דל גולפו קסטלמארה

כל האזור. נבקר בקונדיטוריה צבעונית מקומית ונצפה באמן המרציפן בעבודתו. על צופה ו גבוה ונישא,על צוק 

, אחד מהאתרים העתיקים הקסומים בעולם. מקדש לביקור במיקדש הדורי הבלתי מושלם לסג'סטהמכאן נדרים 

ב בקצה קניון עמוק, במרכז אזור הררי עזוב ופראי כשמזג האוויר סוער פועלים לפנה"ס יוש 5 - עצום זה מהמאה ה

. נתרשם מהמקדש ונלמד על התרבות היוונית צרים צלילים יפהפיים ומסתורייםיעמודיו הענקיים כמו אורגן ומי 36

 סיור ערב בעיירת הדייגים מונדלו.  ארוחת ערב.. וננולמל חזרה בסיציליה.

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ת"א –קטניה  –אנה  –וילה רומנה קסלה  : 29.09רביעי, יום 

וילה רומנה של הפסיפסים המרהיבים  -מרכז האי ואחד משיאי הטיול סיציליה, לעברבשעות הבוקר נצא ללב האי 

המתארים של פסיפסים עוצרי נשימה רבועים בין מאות מטרים נסייר . פיאצה ארמרינהעיירה ה קרבתשב ,קסלהדל 

בהתאם לזמן שיותר לנועד . , ובהן נערות הבקיני המפורסמותלספירה 3 - מחייהם של הרומאים במאה ה סצינות

החולשת על כל מרכז   ,העיירהומברדיה שבפסגת מצודת לנעלה לתצפית מרהיבה מ .אנהנסייר בעיירה הטיסה, 

על  את האגדה המיתולוגית. נלמד "קנה לה את השם "יפת הנוף של סיציליההאי, ואשר הנוף הנשקף ממנה הי

עייפים אך מרוצים נשים פעמינו לשדה סמוך לעירהנערכות בהפורמולה התהוות עונות השנה ועל תחרויות מרוץ 

 ארצה.  חזרה התעופה בקטניה לטיסה 

 

 
 

 
 

 

 

  חשוב: התוכנית נבנתה ותוכננה על פי מצב התחלואה והקורונה בישראל ובאיטליה ביום

(. באם תשתנינה ההנחיות עד למועד יציאת הטיול ואו במהלכו, 06.06.21פרסום הטיול )

 נעדכן בהתאם.

 



 
 

 

 אליטליה טיסות: חברת 
 09:15-14:20:   קטניה )דרך רומא(  -:  ת"א  12.08

 04:30 –  03:10 – 20:20:   )דרך רומא( ת"א –קטניה : 18.08

 

 חלוקת לילות בטיול:

 לילות אזור קטניה 3

 לילה האי ליפארי 1

 לילות אזור פארלמו 3

 

 יורו  1995:  מחיר לאדם בחדר זוגי

 יורו 2455בחדר בודד :  מחיר לאדם 

 

 המחיר כולל:

 .טיסות שכר לורונה וחזרה, מיסי נמל ובטחון 

 7 על בסיס ארוחת בוקר 4ות בבית מלון בדרגת ליל *Buffet. 

 6 ארוחות ערב במלון ובמסעדות מקומיות 

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

 דלית קצנלנבוגן -המומחים לארץ המגף   -מדריך מצוות סולו איטליה 

  כניסות וביקורים כמתואר בתכנית 

 מדריכים  מקומיים על פי הצורך 

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

  מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע 

 

 המחיר אינו כולל:

  שקל לאדם( 80בדיקת קורונה בישראל ביציאה ובכניסה לישראל )כ 

  בדיקתPCR  48 ( 75שעות טרם המראה לישראל )יורו לאדם, לתשלום במקום 

  ם ליום(יורו לאד 5תשר למדריכי הטיול )מקובל 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 

 לאיטליה נוסעים רק עם המומחים!
 ט.ל.ח

 

 
 

 וזמני השייט לאיים הליפאריים להשתנות בהתאם לשעות הטיסה העשויהתוכנית הערה: 


