
  כולל קוסטיירה אמלפיטנה וקסטלי רומאני ,רומא ודרום איטליה
  

  גלריה אומברטו הראשון, קסטל נובו,  פיאצה פלבישיטו–נאפולי 
  אחת הדרכים היפות בעולם–" קוסטיירה אמלפיטנה"

  הפנינה של דרום איטליה–אמלפי 
    עיירת הקיט שעל הצוק–סורנטו 

   יקןבזיליקת סן פייטרו בות,  פסל משה- רומא 
 קסטלי רומאני

  ביקור באאוטלט
  

   נאפולי–חבל קאמפניה , רומא, תל אביב: 1יום 
אוטוסטרדת "עם ההגעה ניסע ב. נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס לרומא בירת איטליה

 - נערוך ביקור בבירת החבל קאמפניה . האיטלקי לכיוון החלק הדרומי של המגף" השמש
פיאצה " – נסייר רגלית במרכז העיר בכיכר העם.  באיטליההעיר השלישית בגודלה, נאפולי

קסטל "נשקיף אל המצודה האצילית . המרשימה" אומברטו הראשון"ובגלריית " פלבישיטו
". פלאצו ריאל"וארמון המלך " תיאטרו סן קארלו "-בית האופרה  ,הנישאת מול הים" נואובו

הסואן והגדוש בחנויות וליהנות  ,לדונוכל לערוך קניות ברחוב טו, בזמן הפנוי שיוותר לנו
ללגום להנאתנו מקפה האספרסו , מהפיצה הנאפוליטנית המקורית הנחשבת לטובה בעולם

  בתום הביקור ניסע למלוננו באזור. ינו בבית הקפה ההיסטורי גאמברינוס'הקפוצ או
  

  סורנטו, אמלפי, "קוסטיירה אמלפיטנה "- חבל קמפאניה  :2יום 
,  קו החוף האמלפיטאני–בנוף עוצר נשימה , דרכים היפות ביותר בעולםהיום ניסע באחת מה

מהכביש המתפתל נשקפים נופי מורדות ". אמלפיטנה קוסטיירה "-או בשמו האיטלקי 
הבנויה במדרון היורד  ,נעצור לתצפית מרהיבה על פוזיטנו. המפרצונים הקטנים והים, ההרים

עיירה , שם נמשיך בדרך הקסומה לאמלפילים ומשמשת כבר שנים רבות כעיירת נופש ומ
. שהייתה בעברה אחת ממעצמות הים ועל שמה קרוי קו החוף האמלפיטאני קטנה ויפה

הקרויה על שם הסירנות המיתולוגיות  , סורנטו-נמשיך לביקור בעיירה הקסומה והציורית 
אל  ותיהםלהתנפץ עם ספינ, ששרו כאן בקולן היפה וגרמו לכל יורדי הים שהתאהבו בשירתן

נהנה מהמראות המרהיבים ובמיוחד מהאווירה , נטייל במרכז העיירה. צוקי החוף התלולים
  .הרומנטית השוררת בה

  
  )פומפיי(חבל קמפניה  :3יום 

לביקור בעתיקות העיר פומפיי שנחרבה ) בתשלום(המעוניינים יוכלו להצטרף . יום חופשי
עיר כוסתה באפר וולקני ונקברה תחתיו ה. לספירה 79 בעת התפרצות הר הגעש ווזוב בשנת

  . 1748בשנת " נתגלתה"עד ש, לשנים רבות
  

   רומא , VILLAGE OUTLET  קסרטה–חבל קאמפאניה  :4יום 
לפני שנפרד מחבל קאמפניה נערוך מסע קניות באחד האאוטלטים הידועים של איטליה 

". עיר הנצח"נה צפונה לרומא המכו" אוטוסטרדת השמש" לאחר מכן נמשיך על. בקסרטה
לחוש את האווירה , "הרומנטית רומא"לסיור ב) בתשלום ( בערב יוכלו המעוניינים לצאת 

 פיאצה רוטונדה בה נמצא, פיאצה נבונה: האיטלקית האמתית בכיכרות הידועות של העיר
המבנה העתיק ביותר ברומא שנותר בשלמותו וכמובן שנשליך מטבעות במזרקת , הפנתיאון

  .נטנה די טרביהמשאלות הפו
  

  )טיבולי(, רומא 5 :5יום 
, נראה את הקולוסיאום, במהלך סיור מודרך בעיר. את היום נקדיש לרומא בירת איטליה

נערוך תצפית על , לו'בה נמצא פסל משה של מיכאלאנג ,פייטרו אין וינקולי-נבקר בכנסיית סן
, סן פטרוס שבוותיקן תנבקר בכנסיי, נראה את פיאצה ונציה, הפורום הרומאי ושער טיטוס

, צ יוכלו המעוניינים לנסוע לעיירה טיבולי''בשעות אחה. הכנסייה הגדולה ביותר בעולם
 )בתשלום(אסטה 'המרשימים של וילה ד לביקור בגניה



  
  VILLAGE OUTLET , קסטלי רומאני-רומא  :6יום 

ולים והלועות נסייר בין האגמים הכח. אזור של הרי געש כבויים , ניסע לקסטלי רומאני
נבקר בעיירה הציורית קסטל גנדולפו . וערמונים פירות יער, הכבויים המלאים בכרמים

באאוטלט הידוע  כמו כן נבקר. היושבת מעל אגם אלבנו ומשקיפה על נוף קסום ובעיירה נמי
 .באזור

  
 תל אביב, רומא :7יום 

ופה של רומא ונמריא נארוז את כול החוויות והרשמים ניסע לנמל התע. תם ונשלם הטיול
 .מוקסמים חזרה הביתה

  
  

   : המחיר כולל
   .טיסות בינלאומיות

   .מיסי נמל ודלק
   .בתי מלון מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים

   ". BUFFET " ארוחת בוקר מזנון חופשי
  וצהבהם תשהה הקב, לינה בכל בתי המלון באיטליה/על השהיה) פ חוק"ע(מס אכסון מקומי 

   .סיורים וביקורים כמפורט בתכנית הטיול
   .אוטובוס ממוזג ונוח לביצוע תוכנית הטיול

   .למעט דמי סבלות, ל"לנותני השירותים בחו) טיפים(תשר 
  מלווה קבוצה

  
סדר הביקורים והלינות עשוי . תוכנית הטיול מתארת את אתרי הביקור בלבד! חשוב

  . להשתנות
  


