
 
 

 הלב הקסום של איטליה  –  אומבריה וטוסקנה
 כולל פסטיבל השוקולד בפרוג'ה 

26.10.21-22 

 בהדרכת יאיר די קסטרו והשף שאול בן אדרת 

 

 
 

 



 

 

 ה יפרוג'  –מפל השיש  –רומא  -: ת"א  22.10 שישי  יום 
האספרסו  הבוקר נמריא משדה התעופה בן גוריון בדרכנו לרומא. לאחר הנחיתה ברומא ולגימת 

הראשון, נצא צפונה לכיוון חבל אומבריה. נעצור להתרענן במפלי השיש המרשימים הטובלים  

ו. המשך למלוננו שבבירת המחוז פרוג'ה. התארגנות ויציאה  יבטבע המחליף את צבעיו בעונת הסת 

 לארוחת ערב בטראטוריה מקומית.  

 

 
 

 

 



 

 

 פאסיניאנו אל טראסימנו  –ס בישול על האגם ורק –ספלו :   23.10 שבתיום 
בטיול רגל נתחיל  הבוקר  באח  יאת  והעיירות    דמהמם  אגם טראסימנו  על  האזור המשקיף  מרכסי 

שאול בן אדרת. נהפוך    –. בסיומו יחכה לנו קורס בישול מדהים עם השף שלנו  ו היושבות על גדותי

נמשיך   הצהריים  אחר  שלנו.  הצהריים  ארוחת  את  יחד  ונכין  לסו שפים  בעיירה  לשעתיים  לסיור 

בסמטאות   נשוטט  ספלו.  והקטנה  ונתרהציורית  לרשת    שם הציוריות  השייכות  העיירות  מאחת 

כוס קפה מעולה באח נלגום  ביותר באיטליה".  היפות  בעיירה.    ד"העיירות  מבתי הקפה המעולים 

 בשעות הערב נצא לארוחת ערב באחת ממסעדות השף באזור.  

 

 
 

 



 

 

 אורבייטו -בפרוג'ה  נלאומיפסטיבל השוקולד הבי:  24.10יום ראשון 
את הבוקר נקדיש לפסטיבל השוקולד המדהים של העיר פרוג'ה. נסייר בשדרת ואנוצ'י המרשימה  

לאורך שלל דוכני השוקולד בשלל הצבעים והטעמים. נתרשם מבניני הציבור המרשימים העוטפים  

פסגתו השטוחה  יטו היושבת על י ברבנובמבר המרכזית בעיר. המשך לעיר או האת כיכר הארבע

רחובות המלאים באומני בר  י סיננשימה. הונבקר בקתדראלה עוצרת  של הר העשוי מטוף געשי

קרמיקה ונגיע לתצפית מדהימה על העמק היושב למרגלות העיר. המשך למלון הספא המפנק 

 ל השף שאול בן אדרת.   שלנו. התארגנות וארוחת בשרים מעולה ש 

 

 
 

 
 

 



 

 

 סטורניה מפלי  -: פיטליאנו )ירושלים הקטנה(  25.10יום שני, 
בשעות הבוקר נצא לסיור בעיירה המיוחדת והציורית פיטיליאנו המוכרת גם בשמה "ירושלים  

מלכת ונבקר בבית הכנסת של הקהילה הקטנה בהן כאילו עמד  שהזמן הקטנה" . נשוטט בסמטאות 

נמשיך מערבה בה. המשך לחווה מקומית לארוחת צהריים מעולה. לאחריה, שהיהודים   3בת 

טוסקנה בה יתגלו בפנינו מעיינות מים חמים !! העשירים   שבדרום סטורניה  לאזור העיירה

חזרה  רחצה אלוהית באחד מפלאי הטבע באיטליה.  .Cascata del Mulinoבמינרלים וגופרית 

 ארוחת ערב באחת המסעדות המעולות באזור.    –בערב  והרגעות.למלון הספא שלנו. מנוחה 
 

 
 

 



 

 

 תל אביב  –רומא  –אאוטלט  –: צ'יביטה   26.10ום שלישי, י
נשתמרה  ונמית עתיקה שהתרוקנה מתושביה י נתחיל את יומנו בנסיעה  לכיוון עיירה ימי בי 

על ראש גבעה בין   הממוקמת במקום יפה  civitta la citta' che muore–בשלמותה, בשם 

   ,העליונות מורכבות מטוף ולבה שכבותיובנוי בבסיסו מסלע גיר והמצוק ה נלך לאורך  .העמקים

על גשר אבן ׳מרחף׳ ונכנס ל"עיר המתה". נטייל בעיר המדהימה ותהלכו בה כמו בתוך אגדה מימי  

 הביניים.  

שובנו  קניות טרם  לחגיגת  ענק  קניות  למרכז  ניסע  הזמן,  לנו  ככל שיותיר  התעופה,  בדרך לשדה 

 ארצה. בסיום העברה לשדה התעופה ברומא לטיסה חזרה ארצה. 

 

 
 

 



 

 

 יורו     2195מחיר לאדם בחדר זוגי :    

 יורו 495תוספת לאדם בחדר בודד : 
 

 המחיר כולל: 

 לרומא וחזרה, מיסי נמל ובטחון. ישירותטיסות  •

 . Buffetכוכבים על בסיס ארוחת בוקר   4-5 נותלילות במלו 4 •

   ערבצהרים ו ת וארוח  •

 אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, לביצוע  תוכנית  הטיול.  •

 יאיר די קסטרו   - המומחים לארץ המגף  -מדריך מצוות סולו איטליה   •

 ליווי של השף שאול בן אדרת  •

 כניסות וביקורים כמתואר בתכנית  •

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

 המחיר אינו כולל:   המחיר אינו כולל:

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

 יורו לאדם, לתשלום במקום(   75שעות טרם המראה לישראל ) PCR  48בדיקת  •

 יורו לאדם ליום(  5תשר למדריכי הטיול )מקובל  •

 כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל".  •
 

 

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

 ההנחיות עד למועד יציאת הטיול ואו במהלכו, נעדכן בהתאם.  ה(. באם תשתנינ30.05.21)

 

 

 

 לאיטליה נוסעים רק עם המומחים !
 

 
 ט.ל.ח


