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 ימים 11-לילות  10-חצי האי סורנטו –פסח חופשת   
Hotel grand hotel vesuvio 

 
 כג' ניסן  –יג'  – 24.4.2022-14.4

 
 גלאט לא שרויה–כשר למהדרין 

 
 נוף פנורמי עוצר נשימה אל עבר מפרץ נאפולי וסורנטו והאי קאפרי –מאוד   ברמה טובה   : המלון

 
 

בהשגחת הרב  לא שרויה ,גלאט מהדרין -צהריים ארוזה –חוה"מ חצי פנסיון , שבת וחג  פנסיון מלא: אירוח 
 ארוח ברמה גבוהה . –שף איטלקי וישראלי  בני ברק.-שיינפלד שליט"א יחזקאל

 
                                                                 : במלון פעילויות

                                                         .הפעלות לכל המשפחהוון מג
 .פעילויות ויצירה לילדים

 
 :לילות 10: מחירון חבילה

   ₪   22500                                     : זוגעלות ל
  ₪ 23500                :נוף ים חדר –עלות לזוג 

  ₪ 24800                :עלות לזוג מיני סוויטה 
 ₪  19500        : בחדריחיד עלות 

  ₪    9700     מבוגר שלישי בחדר: 
  ₪  7600  :   (2-12)  ילד בחדר הורים

         ₪    750                 :   (0-2תינוק )
 

     
 

 10.1.2022:  עד לתאריך מחיר זה תקף

 
 : המחיר כולל

 
 לנאפולי טיסות 
 וביטחון נמל יסימ 
  לינה מלוןvesuvios -  מלון ברמה טובה, מטבח נפרד, בישול

   צוות מטבח ישראלי ומקומיבמקום.   
  .ליל סדר מלכותי באווירת חג מיוחדת 
 הרצאות ושיעורים 
  פי התוכניתהעברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג על 
 בית כנסת ורב מלווה 
 טיול ליל ירח-ערבי בידור ושירה 
 מתוקה + פינת שתייה חמה 
 .ארוח ברמה גבוהה 

 
  : המחיר אינו כולל

 
  סדר פרטי 
 מטען ובדיקות קורונה.ביטוח בריאות , 
  כניסות לאתריםוטיולים 
  במלוןרותים ייורו לאדם ליום לנותני ש 4טיפים 
 טיפים למדריכי הטיול כמקובל 
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 אופציות : חובה להרשם מראש :תוכנית טיולים ומחירון
 
 

 .פוזיטאנו נצא במיניבוסים לטיול לאורך החוף הסלעי לביקור בעיירה הציורית – פוזיטאנו –סורנטו  - 1טיול 
 במרכז העיירה. נמשיך לעבר סורנטו ,מרכז העיר והשווקים הססגוניים. ות הציורייםנסייר בגלריות וברחוב

 לאדם. יורו 45- עלות
 
 

עיירה ציורית ממנה נשקף נוף מרהיב,נעפיל אנה קאפרי שייט לעבר האי החלומי קאפרי ,נעלה ל – האי קפרי- 2טיול 
.נבקר בוילה של סן מיקאלה בה התגורר הסופר  מונטו סולארוברכבל מעל חורשות מוריקות ,בשקט מדהים אל פסגת 

 אקסל מונטה.נטייל בסימטאות העיירה קאפרי ואחה"צ נחזור בשייט לעיירה סורנטו .
 .יורו לאדם 65-שייט ורכבל ומיניבוסים באי  - עלות

 
 

המעוניינים יוכלו לשוט במערה  –נצא לסיור בדרך החוף בחצי האי האמלפיטאני  – ראוולו –אמאלפי - 3טיול 
ין במשיך לעיירת האומנות ראוולו לסיור נאון הנייר באמאלפי. יולבקר במוז יורו לאדם( 7-בתוספת כ)האזמרלד

 .סמטאות העיירה
 .יורו לאדם 45-עלות 

 
 

הר הגעש העיר שנחרבה בהתפרצות  נצא לסיור בשרידי העיר פומפיי, –בירת הדרום   פומפיי נאפולי- 4טיול 
 נבקר בבית הכנסת והעיר העתיקה. .נמשיך לנאפולי בירת הדרום,וזוביוס

 .יורו לאדם 45-עלות 
 

"ורסאי" של האיטלקים.אחד הארמונות המלכותיים המפוארים והמרשימים – יציאה לארמון קזרטה- 5טיול 
 אי פעם באירופה .מתחם הכולל ארמון וגנים רחבי ידיים המעוטרות במזרקות מרשימות.שהוקמו 

 .  קמפניה הנקרא דרום קזרטה נמשיך לקניון הגדול ב
 לאדם. יורו 50-עלות לאדם 

 
 

 *   יתכנו שינויים בשעות הטיסה בכפוף לפרסומי חברת התעופה.
 בהתאם לשיקול דעת המדריך.  הטיול יתכנו שינויים בתוכנית** 

 
 
 .ט.ל.ח 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 מהנה!חופשה 

 


