
 .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים והימים *
 

 והסביבה נאפולי
 

 טיסה לנפולי  – 1יום 
יציאה לסיור בעיר נפולי נתחיל בסיור רגלי - טיסת בוקר בחברת אל על לנפולי. לאחר הנחיתה 
בניינים עם קשתות. רחוב  –רחובות צרים , בעיר העתיקה בין כיכר גריבלדי לרחוב ויה טולדו

כבוד הקדוש ל 19-בנין גותי שנבנה בתחילת המאה ה DUOMOויה דואמו ונראה את ה
שנחשבת לבנין העתיק ביותר  SANTA RESTITUTAנראה את בזיליקת , הפטרון של העיר

 בנפולי.
נמשיך ללב העיר העתיקה ומשם נמשיך ונראה את קפלה סנסברו שמשמשת כאחוזת הקבר 

 .קבלת חדרים  -ובצהריים נסיעה למלון בנפולי  , זמן חופשי SANGROשל בני משפחת 
וולקאני של הר הגעש  עיר רומית אשר הושמדה ע"י אפר   - ר בפומפייאחה"צ ניסע לביקו

העיר כמו מוזיאון  -לראות את העיר שנחרבה   -ווזוב. זוהי העיר המרכזית של האיזור  
 .שרואים את כל השרידים של העיר שנחרבה.  אחת הדרכים של הטבע להוכיח ששולט בהכל

 
 : חוף אמאלפי2יום 

דרך יפהפייה החוצה נופים קסומים: צוקים גבוהים הגולשים עד  -  נסיעה בדרך האמלפינית
לים בצבע כחול עז, טראסות בהן גדלים עצי לימון, זית וצמחיה ים תיכונית, כפרי דייגים 

 ועיירות נופש אלגנטיות. נתרשם משלל המראות והצבעים. 
שר מימיה עוד נבקר במערת האזמרגד: נרד במעלית אל החוף ומשם בסירה אל המערה א

אזמרגד, כתוצאה משבירת קרני האור. נמשיך לעיר אמלפי עם ההיסטוריה -בצבע ירוק
 ממסעות הצלב. נערוך סיור מהמזח עד לקתדרלה ונותיר זמן חופשי לחנויות ולגלריות הרבות. 

 .בתום הסיור נסיעה חזרה לנפולי
 

 קאפרי ואנה קאפרי: 3יום 
נעלה למעבורת לאי קאפרי . לאחר ההגעה לקאפרי  ,ויציאה ליום בילוי כייפי באי קפרי ארוחת בוקר 

נטפס להר השמש "מונטה סולרה" ברכבל ולאחר מכן נמשיך באוטובוסים קטנים לאנה קאפרי 
דהימות על מפרץ סורנטו ועל האי קפרי. נותיר זמן מנסייר בעיירה אנה קפרי, כולל תצפיות 

  ם הציורי.חופשי ליהנות מהמקו
 .ניקח מעבורת חזרה לנפולי -בתום הביקור 

 

 תל אביב –רומא  –: קסטלי רומאני 4יום  
)דרך ב את המלון וניסע לכיוון רומא. נגיע לאזור קסטלי רומאני לאחר ארוחת הבוקר נעזו

ערים שנבנו בתקופת  13מזרחית לרומא. באזור זה יש -, אזור דרומיתהמצודות הרומאיות(
ימי הביניים. נסייר באזור הגעשי בין אגמים כחולים ולועות כבויים המלאים בכרמים 

נמי, עיירה הממוקמת על לועו של הר געש ובערמונים. נטייל ברגל בעיירה היפה והציורית 
(. העיר ידועה במגוון פירות היער שבה הזמינים Lago di Nemiכבוי המשקיף לאגם נמי )

לאורך כל השנה. נמשיך לתצפית על אגם אלבנו ועל העיירה קסטל גונדולפו, המשמשת כמעון 
 הקיץ של האפיפיור.

וטיסה חזרה שדה התעופה של רומא,  אל משם נסיעהות, נעצור באאוטלאט לקצת זמן קני
 ארצה.

 
 


