
 
 *יש להתעדכן באתר משרד הבריאות בהנחיות לטסים לחו"ל

israel-covid19-travel-https://www.gov.il/he/departments/air 
 

 פסח סיציליאני
 מקטניה ועד פלרמו

 

 
 
 

את גני  ראה נ בהנצא לסיור בקאטניה  קאטניה . עם ההגעה מנתב"ג נמריא לשדה התעופה של
בליני, כיכר הדואומו המרכזית ובה מזרקת הפיל והאובליסק שהם סמלי העיר. נבקר 

נעבור בתום היום  , בבית העירייה וברחוב הראשי ויה אתנה ועוד.11-בקתדראלה מהמאה ה
 ו.למלונינ

 
 

 

זהו הר הגעש הגבוה  ות של סיציליה.הר הגעש אטנה שהוא מהאטרקציות העיקריל א נצאהיום 
תמדת. נעפיל למרומי הר הגעש מ ותמטר(, שעדיין פעיל ונמצא בסכנת התפרצ 3,320באירופה )

הפעיל אתנה )עד לגובה של כאלפיים מטר(, שפסגתו מעוטרת בשלג רוב ימות השנה. נלמד 
שייט לצא נמשיך אל העיירה גרדיני נקסוס שם נם באזור. על הפעילות הוולקנית רבת השני

הפנינה של  –לעיירת הקיט טאורמינה . נמשיך צ'לונה, כולל טעימת לימונבמפרצוני טאורמי

הקפה, החנויות היוקרתיות והמסעדות.  תיב טט ברחובותיה הציוריים על מגווןוסיציליה. נש
 אטנה והים היוני.ר הגעש הן של הנשקיף אל נוף עוצר נשימה של התיאטרון ו

 

 פלרמו.אזור בתום הסיור, העברה אל בית המלון. לינה ב
 

 לגרינופמונטה  – טראפני –: אריצ'ה 4יום 

ה בדואומו העתיק של מוקפת חומה. נצפהבוקר נצא לאריצ'ה, עיירת המרציפן השוכנת על הר ו
העיר. ל ש זור ונטייל בסמטאותיה הציוריותהעיר, נבקר במבצר שממנו  נשקף נוף קסום על הא

לפני הספירה על ידי היוונים.  800נסיים בביקור בטרפאני, בירת מחוז טרפאני, נוסדה בשנת 
גבעה  ,אל מונטה פלגרינו ךימשנ נסייר במרכז ההיסטורי היפה של העיר ולאורך הנמל העתיק.

 .מרת את זכרה של הקדושה המקומיתהמש ההמתנשאת מעל מפרץ פלרמו, ועליה כנסי

 בתום היום נחור למלונינו.
 

 
 תל אביב  - אנה :  5יום 

 עיירת המחוזשהינה ( ENNAנבקר בעיירה היפה אנה )וון פנים האי.  כיל בנסיעה הבוקר נצא

מ', ניצבת מצודת לומברדיה ממנה ניתן  930ובה גבעה, בג. בראש ההגבוהה ביותר בסיציליה
  .היליסיצתצפית על מרכזה ההררי של  לערוך

 ע אל שדה התעופה לטיסתנו ארצה.  בהתאם לזמן הטיסה,  ניס

 

 קטניה – תל אביב:  1יום 

 טאורמינה  – הר הגעש אתנה: 2יום 

 פלרמו –:  צ'פאלו 3יום 
צ'פאלו, כפר דייגים ציורי ור באת המלון ונצא בנסיעה לאזור פלרמו. בדרך נעצ נעזוב קרהבו

וק ומשקיף אל חוף ים צלול ויפה, הוא היום אחד מאתרי הנופש והתיירות צ ותהשוכן למרגל
ד לכנסיה הנורמנית  היפה, נהנה מזמן ע ירהפופולריים של סיציליה. נהלך במדרחוב של הע

 אלנמשיך  לשיטוט בסמטאות הצרות וברחוב הראשי על שלל החנויות, בתי קפה והמסעדות.

והנמל הראשי של האי, מכונה גם "קונכיית הזהב". העיר נוסדה במאה  יהילבירת סיצ -לרמו פ
ם עתיקים הפזורים בכל ריקבלפנה"ס ובה מבנים היסטוריים מפוארים, כנסיות, קתדראלות ו 8-ה

עבר. נראה את הדואומו הבנוי בסגנון ערבי נורמני, נצפה בתיאטרון פוליטאמה ובתיאטרון 
 .מאסימו המרשים

https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel

