
 
 

 

  "טיול מזמר" לאיטליה במחוזות קמפניה ופוליה

 ליווי מוסיקלי וסיפורי הזמר עופר גביש  -בהדרכת דר' גבי זהר 

31.08  – 07.09 2022  

  "נאום תשובה לרב חובלים איטלקי" 

ר המשלב את נופיה היפים ביותר של איטליה, עם קורות העם היהודי לאחר מלחמת העולם ועלילות טיול סיפור ושי
  ההעפלה. מלווה בשירים וסיפורי כתיבתם.

 

 נטייל במרכז איטליה ודרומה. נאפולי, בארי, ודרומה עד לקצה הדרומי ביותר של המגף.

 נטייל אל מחנות העקורים, ובעקבות תנועת הבריחה וההעפלה. נשיר עשרות שירים באתרים

ו"  המתאימים ובאוטובוס, כגון : "נאום תשובה לרב חובל", "את חכי לי ואחזור", "שקיעה נוגה", וגם "סבא פיקולינ
 ומיני טרנטלות שונות. השירים מלווים בהסברים, בהקשר למקום ולאתר, כל זאת בנוסף

  להסברים כמו בשאר טיולי סולו איטליה. 

 

עו״ס קליני ופסיכותרפיסט, עיתונאי ואיש רדיו, מדריך טיולים בחו״ל ומורה דרך מוסמך. מדריך שנים  -  ד״ר גבי זהר
 נוספים בעולם. רבות בכל מחוזות איטליה, ובמקומות 

 

חוקר זמר עברי ומנחה אירועי שירה. מביא את סיפורי השירים בתכניות רדיו וטלויזיה, בעיתונות  –  עופר גביש
 ובספרים וב"טיולים מזמרים" שהתרחבו בשנים האחרונות למדינות חבר העמים וכלל אירופה. 

  
 

 נאפולי  -רומא  -ת"א   : 31.08  יום רביעי

עליה נאמר "לראות   , Napoliנאפולי  בשעות הבוקר נמריא לרומא. אחרי הנחיתה ניסע דרומה לסיור הכרות עם העיר 
המפורסם בו נתרשם משלל אוצרות חשובים שנתגלו בעיר פומפיי ונבקר )אם  במוזיאון הארכיאולוגיולמות". נתחיל 

והציורית הבנויה  נאפולי העתיקה  -ספאקה שכונת יתאפשר( ב"חדר הסודי" שנפתח לפני כמה שנים לציבור. המשך ל
בסיור באתריה המרכזיים של נאפולי כולל כיכר פבלשיטו,   בסגנון שתי וערב כיאה לבנייה הרומית העתיקה בה, ונסיים 

  ארוחת ערב. גלריית אומברטו הראשון והמבצר החדש. העברה למלון באזור נאפולי. 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 סורנטו -: פומפיי  01.09  יום חמישי

 לספירה.  79. נסייר בעיר שכוסתה באפר געשי בשנת   Pompeiiפומפיילאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר חפירות 

שנה ונשוטט ברחובות העיר בין חנויות, מסעדות, ומאפיה, נציץ לבתי עשירים ובית מרחץ.   2000נחזור במנהרת הזמן 
  לא נוותר על בית הבושת המקומי המפורסם והמיוחד.

ירה המיוחדת שבה, ונוכל לטעום מליקר נטייל ברחובותיה ונהנה מהאו .Sorrentoלסורנטו בתום הביקור נצא 

  .דרומי עם מוזיקת הטארנטלה וריקודים נאפוליטניים מופע פולקלור, ולאחריה ארוחת ערב ה"לימונצ'לו" הפופולארי.
 .חזרה מאוחרת למלון

  

 

  ראוולו –אמלפי  –: קו החוף האמלפיטני : פוזיטנו  02.09  יום שישי

. נסייר לאורך הצוקים התלויים והדרכים הפתלתלות בדרך לתצפית על העיירה הציורית קו החוף האמלפיטנייום לאורך 
הקסומה    .Positano  פוזיטנווהצבעונית   הדייגים  לעיירת  נצפה  Amalfiאמלפי  ונמשיך  המרכזית,  בכיכר  נסייר   ,

אש העיר,  של  החשובה  הימית  עוצמתה  על  ונלמד  ומרשים,  גבוה  מדרגות  גרם  בראש  הניצב  הומצא  בדואומו  בה  ר 
המוקפת גנים מטופחים, ושהנוף   Cimbrone  צ'ימברונה , נסייר בוילה הציורית  Ravelloראוולו  המצפן. נמשיך לעיירה  

 ארוחת ערב.הנשקף ממנה עוצר נשימה. חזרה למלוננו. 

  משירי ההעפלה וכן, שירים איטלקיים שעשו עליה לארץ. -קבלת שבת וערב סיפור ושיר 

 טלה, שירים נפוליטאניים ששרה אחינעם ניני ושירי סן רמו. סבא פיקולינו, טרנ 

 

   
 
 



 
 

 

  : מאטרה 03.09  שבת

מאות מערות בהן   -ייחודה של העיר    ((. Matera  מאטרה לביקור בעיר  (  Basilicata)   חבל בזיליקטה עם בוקר נצא לעבר  
וכן כנסיות החצובות בסלע. נעלה לתצפית מרהיבה על העיר ונרד לביקור    20  -התגוררו בני אדם עד אמצע המאה ה  

הפרוסות על פני מדרונות העיר ומכילות אלפי מערות עם חזיתות אבן.   -  Sassi  שכונות סאסיבסימטאות ובכוכים של  
  העיר לביקור במוזיאון המקומי שבו מוצגים ציוריו של הצייר והרופא היהודי קרלו לוי.  נמשיך לחלקה המודרני של

 .ארוחת ערבבתום הביקור נמשיך למלוננו באזור. 

 

   

 

   : לצ'ה 04.09יום ראשון 

וק של פוליה, או "פירנצה של הדרום". מרבית בנייני בעיר הנקראת גם "בירת הבאר  Lecceללצ'ה  הבוקר נצא דרומה  
נסייר בעיר  גילפו בה קישוטים פיסוליים עשירים.  רכה, צהבהבה, שאמני המקום  בנויים מ"אבן לצ'ה", אבן מקומית 

אולם מועצת   -  (Sedileנראה את שרידי האמפיתיאטרון הרומי והֶסדיֶלה )  (,Sant'Oronzoהעתיקה, בכיכר סנט אורונצו )
ה במאה  קרוֶצ'ה  16-העיר  סנטה  בבזיליקת  גם  נצפה  בעיר  בטיולנו   .(Santa Croce)    פאר היא  המהממת  שחזיתה 

קתדרלה לכיכר  נמשיך  הֶלצ'זי".  "הבארוק  איטלי Piazza Duomo) אדריכלות  בדרום  היפות  הכיכרות  אחת  שהיא  ה, (, 
שנתגלה   במוזיאון יהודיבשל חזיתותיהם המפוארות של הכנסייה, ארמון הבישוף ובניין הסמינר. )אם יותר זמן( נבקר  

 . וארוחת ערב לאחרונה במקום. העברה למלון
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 סנטה מריה די לאוקה  -סנטה מריה דל בניו   -: אוטראנטו  05.09יום שני 

הישוב המזרחי   ,(Otranto) אוטראנטומלצ'ה ודרומה. נצא אל העיר העתיקה  - Salento" ה"סלנטו  היום יוקדש לאיזור
וב הים,  שפת  על  הממוקמת  בעיר  נטייל  באיטליה.  נדירה.  ביותר  פסיפס  ברצפת  שייחודה  נורמנית  קתדרלה  מרכזה 

שבה התרחש סיפור מרגש של עקורים   Santa Maria Del Bagno  סנטה מריה דל בניו נמשיך לביקור בעיירת החוף  
נמשיך בנסיעה דרומה  יהודים ששהו כאן לאחר מלחמת העולם השניה ולזכר התקופה אף הוקם מוזיאון קטן בעיירה.

  היושבת ממש "בשפיץ של המגף".  Santa Maria Di Leuca ריה די לאוקה סנטה מלעיירה 

סיפורים ושירים על הבריחה, ההעפלה,   –"  עננים על ראשינו הרוח איתןערב סיפור ושיר: "  ארוחת ערב.חזרה למלון ו

 . הפלי"ם והבריגדה

  
 

   אלברובלו -לוקורוטונדו  -: אוסטוני   06.09  יום שלישי

זית על   ( Ostuniאוסטוני)הבוקר נצא ל , היפה בערים הלבנות של דרום פוליה, ממנה נשקף נוף נהדר של אלפי עצי 
 העיירה השוכנת על הגבעה ומכונה "המרפסת של(  Locorotondoבלוקורוטונדו )נמשיך לביקור    . רקע הים האדריאטי

הזרועה   ( Terra dei Trulliארץ הטרולים ) בירתה של    ,Alberobello)   לאלברובלו )   אחר הצהריים נמשיך  עמק איטריה".
מבנים עגולים, ולהם גגות חרוטים, והם מעוטרים במוטיבים עממיים. נלמד על   –במבנים משונים האופייניים לאיזור  

  ים למגורים, מוזיאונים, מסעדות ואף כנסיות.אופיים של מבנים יחודיים אלה, אשר חלקם עדיין משמש

 ארוחת ערב.  בתום הביקור העברה למלון.

 עם כל השירים והסיפורים שלא הספקנו.  -מסיבת סיום  
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 )דרך רומא(ת"א  -בארי  -: טראני  07.09  יום רביעי

ניסע   נבקר בקתדרלה הרומנסקית הנפלאה    ,( Trani)  לטראניהבוקר  יפייפה.  דייגים השוכנת לחופו של מפרץ  עיירת 
ליד הים, הנחשבת ליפה מבין כנסיות התחרה של פוליה, ונלמד אודות יהדות פוליה, שטראני הייתה אחד ממרכזיה. 

ביניימי   -בירת פוליה, עיר נמל ומסחר חשובה, שחלקה העתיק שומר על צביון ימי    -  Bariלבארי  אחר הצהריים נתוודע  
מובהק. נסייר בין הסמטאות הציוריות, נתרשם מהמצודה האדירה שחלשה על הכניסה לעיר, מהבזיליקה המפורסמת 

וב הנרחבות  ומהכיכרות  העיר,  של  הפטרון  הקדוש  ניקולה,  סן  של  שרידיו  שמורים  ומסעדות. בה  קפה  בתי  שלל  הן 
 )דרך רומא(  העברה לשדה התעופה של בארי לטיסה חזרה ארצה.

 

   

 

 
 

 מחכים לכם ! 

 גבי זהר ועפר גביש 

 

         

 
 
 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMvOkoC788cCFQW2GgodlKsJ9g&url=http%3A%2F%2Fwww.federicoitineraridellostupore.it%2Findex.php%2Fen%2Femotional-laboratories%2F2013-10-22-09-16-45%2F42-routes%2Fpuglia%2Ftrani&bvm=bv.102537793,d.d2s&psig=AFQjCNHuQ75XmfCJ5ASRrKn2xuCCvBVXLQ&ust=1442214802624899


 
 

 

  : טיסות אליטליה

 07:50<  04:05שעות :   רומא –תל אביב   31.08הלוך          

 02:50<  19:10  תל אביב שעות : -רומא  -בארי   07.09  חזור

 

  יורו 2195מחיר לאדם בחדר זוגי : 

 יורו  2695מחיר לאדם בחדר ליחיד : 

 

  חלוקת לילות בטיול: 

 לילות באזור מפרץ נאפולי 3

  לילה באזור מאטרה 1

 לילות בלצ'ה  2

  לילה באזור אלברובלו 1

 

 עשויה להשתנות בהתאם לשעות הטיסה   הערה: תוכנית הטיול

 

 מחיר כולל: 

 טיסות אליטליה לרומא וחזרה מבארי. מיסי נמל ובטחון.  •
 .Buffet* על בסיס ארוחת בוקר 4לילות בבתי מלון בדרגת  7 •
 ארוחות ערב 7 •
 אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול.  •
 דר' גבי זהר  -המומחים לארץ המגף   -מדריך מצוות סולו איטליה  •
 עופר גביש  -מלווה מוסיקלי  •
 יקורים כמתואר בתכנית. כניסות וב •
  מדריכים מקומיים בלצ'ה, מאטרה, נאפולי ופומפיי •
 תשר לנותני שירותים בחו"ל. )למעט דמי סבלות בבתי המלון ומדריך הטיול(  •
 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע •
 מערכת הגברה באוטובוס שפותחה במיוחד לטיולים אלה •

 

 המחיר אינו כולל: 

  ( בישראל ובאיטליה.P.C.R \בדיקות קורונה )אנטיגן  •
 יורו לאדם ליום(  5תשר למדריכי הטיול )מקובל   •
 כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל".   •

 

 

 ק עם המומחים ! רלאיטליה נוסעים 

 ט.ל.ח 
 


