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 חצי  האי סורנטו -איטליה  דרום 

 קבוצת  לילות 7

 18.11-11.11תאריכים: 

  מאיר שוורץ בהדרכת

 

 
 לנאפולייסה ט - 'היום 

 ביקור בנאפולי העתיקה. נמשיך לסורנטו .לנאפוליטיסה    פגישה בנתב"ג
 אל עבר מלון גרנד ווזויו המדהים ביופיו. ארוחת ערב ולינה.

 
 סורנטו -פוזיטינו  -קוסטה אמלפיטנה  - 'ויום 

יום מדהים על הדרך הנופית היפה באיטליה. נטייל בנוף עוצר נשימה 
 בואכה פוזיטינו נסייר בין סמטאות הכפר הציורי נרד לחוף הים ונחזור לסיור הכרות עם סורנטו היפיפה.

 
 

 שבת 
 תפילות וסעודות שבת , נצא לסיור באזור המלון.

 איטלקית.מלווה מלכה עם מוזיקה משובחת וארוחה 
 
 
 הר הגעש וזוביו  - פומפיי - 'איום  

בעיירות  לטיול  נמשיך בסיור רכוב  ביוס.וזוהעיר שנחרבה בהתפרצות הר הגעש . פומפיעיר שרידי הנטייל ב
)לא נעלה ונצפה על הנוף היפה  ונספר על קורותי הוא אחד מפלאי תבל.שהר הגעש נעפיל ל הציוריות שבאזור.

 . ללוע(
 

 קאפריהאי  - 'ביום 
חלומי קאפרי הנמצא בלב המפרץ. נעלה לאנה  קאפרי, הבוקר נפליג לאי ב

על הבתים הלבנים שבמדרון  ייהעיירה ציורית ממנה נשקף נוף מרהיב לצפ
מעל הפראי הצונח ישירות לתוך הים הטהור כקריסטל. נמשיך ברכבל 

, בשקט מדהים, אל פסגת מונטה סולארו להשקיף על המים חורשות מוריקות
 ונחזורוהסירות הזעירות שלרגלי המדרון. נשוטט בסמטאות העיירה קאפרי 

)שייט למערה הכחולה בשייט אל מי הבדולח של חופי סורנטו, חזרה למלון. 
 .(יורו לאדם 30של  אופציונאלי בתשלום נוסף

  
 
 ארמון קאזרטה – 'גום י

בעיר קאזרטה נבקר בבית המלוכה יציאה מוקדמת מסורנטו לביקור 
ושימש כבית  1752המפואר ובגנים שמסביב, המתחם נבנה בשנת 

מגורים של מלכי הבורבונים ששלטו בנאפולי באותה תקופה. בית 
 -המלוכה הוא הבניין הגדול והמפואר ביותר שנבנה באירופה במאה ה

רוק. הפארק המרשים שמסביב כולל חדרים בסגנון בא 1200וכולל  18
 גם כמה מזרקות שנבנו על ידי מיטב האומנים האיטלקים של התקופה. 

 נסיעה לשדה התעופה.
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  סורנטו-פוזיטאנו -קוסטה אמלפיטאנה – ד'יום 
נצא לסיור בעיירות הציוריות שבחצי האי האמלפיטני. נצא לסיור רגלי בין צוקי ההרים ונצפה בנופים היפים של 

 ו לסיור בין סמטאות העיירה. בלאהים האיים הפזורים בסביבה, נעפיל לעיירת האומנות ר
 חזרה בצהריים לארץ. שעות טיסה נפרסם בהקדם.

 
 
 

 נאפולי –' היום 
, סיור בנמל ובבית  לארכיאולוגיה נצא לטיול לבירת הדרום נאפולי. נסייר ברובע הספרדי .נבקר במוזאון הלאומי

 .חזרה למלון לקבלת שבת וסעודת ליל שבת.הכנסת היהודי
 
 
 
 

 Grand Hotel Vesuvioמלון 
ממוקם על צלע הר משקיף על העיר סורנטו ונאפולי. מלון 

 חדר אוכל נפרד לקבוצה. ברמה טובה עם בריכה.
 שף איטלקי ברמה מעולה. ידי-בישול על

 
 
 

 סדר הימים משתנה לפי החלטת המדריך
 
 

 :ש"ח 0054 עלות לאדם בחדר זוגי 
  :ש"ח 950תוספת לחדר יחיד 

  :ש"ח 0048אדם שלישי בחדר 
 

 :המחיר כולל 
 לנאפולי הלוך ושוב טיסות 
  מס נמל 
 מיסי בטחון 
  לינה מלוןvesuvios - בישול מטבח נפרד ,מלון ברמה טובה ,

      במקום.
 ארוחת בוקר.  
 ם. ילצהרי הכנת כריכים 
 כשר למהדרין.  .ארוחה חמה בערב 
  .דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול*** 
 .העברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג על פי התוכנית 
  .מלווה קבוצה ישראלי מנוסה 
  :מאיר שוורץמדריך הטיול. 

 המחיר אינו כולל :  
 בדיקות קורונהותאונות אישיות. , מטעןביטוח בריאות 
  לנותני שרותים בחו"ל. אדם ליוםיורו ל 4טיפים 
  .טיפ למדריך ישראלי כמקובל 
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 עופה.בכפוף לפרסומי חברת הת *   יתכנו שינויים בשעות הטיסה

 
 יתכנו שינויים בתוכנית בהתאם לשיקול דעת המדריך. * *
 
 יורו ללילה לחדר. 50 -מיני סוויטה  *למעוניינים לשדרג: **
 .חדרל יורו ללילה 35 -חדר משקיף לים    

 
 -ארמון קאסרטה  - ראבלו -אמאלפי  - רכבל בקפרי -שייט לקאפרי  -נאפולי  -פומפיי  -: סורנטו כלול כניסות****
  .ללא עליה ללוע זוביוסהר הגעש    

 
 ט.ל.ח.  

                         
 

 


