
 1עמוד  

   

 

 אי השמש -סיציליה
 לילות 6 ,ימים  7   25-31.5.2016
 פז דר' יוסי מדריך:

 אנתרופולוגיה וארכיאולוגיה -מומחה לאתנו
 קטעים מוסיקליים בחליל ועוד כליםעל ידו לאורך כל הטיול יושמעו 

 
 חוויה אקזוטית קסומה באי הגדול והיפה שבים התיכון.

 , כפרים עתיקים ואטרקציות נוף.ביקור בערים ובעיירות חוף קסומות
נכיר ארכיטקטורה מרתקת, הרי געש, סמטאות קסומות, חופים ומקדשים ונראה את 

 פלא טבע וסיפור גיאולוגי מרתק! -האתנה בשיא הדרו
 כמובן שנשמע גם על ה"מאפיה הסיציליאנית" 

 ונבקר בשלל אתרים סיציליאניים אותנטיים.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מסלול הטיול

 

  –(catania)קטניה  –יום רביעי : ת"א 
 עירו של ארכימדס (siracusa) סירקוזה

 
. אחרי הנחיתה קטניהלבשעות הבוקר נמריא 

 סיראקוזה. –נרד דרומה לעירו של ארכימדס 
 בפארק הארכיאולוגינתחיל בסיור מרתק 

המרשים כולל האמפיתאטרון הרומי, אוזנו של 
לחצי האי ך אטרון היווני. המשידיוניסוס והת

סיור בסמטאות העיר  .(ortiga) אורטיג'ה
ונבקר )אם  במעיין ארטוזההמרשימה, נצפה 

יתאפשר( בבית מלאכה מקומי המשמר את 
 ייצור נייר הפאפירוס המפורסם. 

 .ארוחת ערבהעברה למלון באזור קטניה. 



 2עמוד  

 (taormina) טאורמינה -(etna) יום חמישי : אתנה 
מטר.  1990אוטובוסים עד לגובה של  בעזרת. נעלה עש אתנהלהר הגבשעות הבוקר נעפיל 

מטר )אם מזג האוויר ותנאי ההר יאפשרו( ובעזרת  2500נמשיך ונטפס ברכבל עד לגובה 
ג'יפים )וחלק אף ברגל( נעלה לכיוון לוע ההר הקרוב ביותר. נלמד על  ההתפרצויות הרבות 

העשירה והנוצצת,  ,לטאורמינהמשיך שהיו בו לאחרונה ונקווה לפגוש בלועות המעשנים . נ
ממנו נשקף הר האתנה. נשוטט בסמטאותיה  אטרון היווני העתיק והמרשים,ילסיור בת

 .ערב רוחת אהציוריות של העיירה המקסימה. חזרה למלון. 
 

 
 

 (stromboli)הר הגעש סטרומבולי  –יום שישי : האיים הליפאריים 
  הליפאריים לאייםממנה נשוט ( , milazzo) אצומילבשעות הבוקר ניסע צפונה לעיר הנמל 

(isole lipari) כולל זמן חופשי ליהנות מיופיים של  ליפארי. נצא לסיור רגלי בעיירה הציורית
 (isole eolie) ולייםיאהלאיים סימטאותיה ונמליה הקטנים. בשעות הצהריים נצא בשייט 

הקטן, אשר בו  (panarea) אהפנר. נתחיל באי )נוספים באזור )אם מזג האוויר יאפשר
 מתגוררים בימי הקיץ רבים מעשירי המגף. 

המפורסם, המגדלור של הים התיכון. נסייר בין סימטאות האי  סטרומבולי ממנו נמשיך לאי
רכובים על קלנועיות חשמליות, נצפה בבית הקיץ של דולצ'ה וגבאנה ונמתין להתפרצות 

 בה אדומה ובוהקת. אמיתית וחיה של הר הגעש הפעיל, היורה ל
 .מאוחרת  ארוחת ערבחזרה לליפארי. 

 

 



 3עמוד  

 

 (cefalu)צ'פאלו   -יום שבת : ליפארי 
בבוקר נצא לסיור פנורמי באוטובוס סביב האי ליפארי, בתום הסיור נשוט בחזרה למילאצו. 

  צ'פאלונעלה על כביש החוף הפתלתל בדרכנו מערבה. נעצור לביקור בעיירת הקיט 
(cefalu) נצפה ונתרשם מהכנסייה הנורמנית המדהימה  .וקמת במפרץ כחול ומרהיבהממ

 השולטת על העיר וניהנה משיטוט בסמטאות העיירה, ולא נישכח את המכבסה המיוחדת.  
נצא למופע פולקלור סיציליאני מיוחד  לאחריהו ארוחת ערבלהתארגנות והגעה למלון 

 בפאלרמו. חזרה מאוחרת למלון. 

 
 

 יום ראשון : 
 (momreale) מונראלה -  (mondello)מונדלו –(palermo)פלרמו 

  ,ונראלהמוסביבותיה. נתחיל בעיירה  בירת סיציליה פלרמובעיר את היום נקדיש לסיור 

בה ממוקמת אחת מהכנסיות היפות ביותר באיטליה. נראה את אחת היצירות המדהימות ביותר 

 גיסא.  וסיפור חייו של ישו מאידךגיסא חד תיאור פסיפסי מושלם של סיפורי התנ"ך מ  ,באי

כיכר הבושה והרובע הזוויות,  4כר יהדואומו המקומי, כנראה את  ,נמשיך בסיור רגלי בפלרמו

 היהודי.

ממאכלי  ותהננוכל לבה נצפה במסעדת הבוסים הידועה ו מונדלובעיירת הדייגים בצהריים נבקר 

  -באי  ביותרוהמוזרים  באחד האתרים המאקברים אחר הצהריים נבקר  הדגים הרבים בה.

 ארוחת ערב.  .למלוננו. חזרה קברי הקפוצ'נים

 

 



 4עמוד  

 

 (agrigento) אגריג'נטו -(erice)אריצ'ה  :יום שני 
בחלקו המערבי  ממוקמתה ,הלא היא עיירת המרציפן הסיצילאנית ,לאריצ'ההבוקר נצא  בשעות

כל האזור. נבקר בקונדיטוריה צבעונית מקומית ונצפה על הצופה  גבוה ונישא,על צוק  ,של האי

חופו הדרומי  עלהנמצאת  אגריג'נטו,מכאן נרד ונדרים לעבר העיירה באמן המרציפן בעבודתו. 

 תשעהבהם נמצאים שרידים של  ,המפורסם עמק המקדשיםבלסיור ענו נצא עם הגי של האי.

 יהסיור הכרות עם מקדש יונו, מקדש הקונקורד נערוך .מקדשים יווניים במצבי שימור שונים

 .וארוחת ערבן מתני. העברה למלוימקדש זאוס האו ,השלם ביותר בעולם

 

 
 

  – (enna) יום שלישי : אנה
 (aci trezza) הצאצ'יטר – (piazza armerina) ארמרינהפיאצה 

 ת"א –קטניה  -( יקלופיםקה )טיילת 
נעלה לתצפית מרהיבה מהעיירה שנופה מקנה  .אנהיירה סיציליה לעבר העהבוקר נצא ללב האי 

התהוות עונות השנה  .  נלמד עלו של האיוהשולטת על ליב ""יפת הנוף של סיציליהשם לה את ה

הפסיפסים  –לאחת מפנינות האי נמשיך . סמוך לעירהנערכות בהפורמולה  מרוץ ועל תחרויות 

פיאצה שבכניסה לעיירה (willa romana di casale) וילה רומנה קסלהשל המרהיבים 

של פסיפסים עוצרי נשימה רבועים בין מאות מטרים  סיור .(piazza armerina) ארמרינה

 .קיני המפורסמותי, ובהן נערות הבלספירה 2 - ושאר חוויות מחייהם של הרומאים במאה ה

  .הצטריאצ'החוף עיירת נבקר בו קטניהנמשיך לכיוון 

, ונלמד את סיפורו של אודיסאוס בו נטועים סלעי ענקוהחוף  יקלופיםקה טיילתנצפה על 

 לשדה התעופה בקטניה לטיסה ארצה.   העברה בערב ומלחמתו בקיקלופ פוליפמוס.

 

 



 5עמוד  

 .להשתנות בהתאם לשעות הטיסה העשוי תוכנית הטיול הערה: 

 

 חלוקת לילות בטיול:

 קטניה \לילות באצ'יריאלה  2

 לילה בליפארי 1

 לילות באזור צ'פאלו או פאלרמו  2

 לילה באגריג'נטו 1

 

 נוסעים( 25)מינימום יורו  1670וגי :  מחיר לאדם בחדר ז

 יורו 299תוספת לחדר יחיד 

 

 

 המחיר כולל:

  ה וחזרה, מיסי נמל ובטחון.סיצילילישירה טיסת שכר 

 6   חצי פנסיון* על בסיס 4לילות בבתי מלון בדרגת  

 3  + במסעדהארוחות ערב  3ארוחות ערב במלון 

 מופע פולקלור סיציליאני 

 ונוח, צמוד למסלול הטיול. אוטובוס תיירים ממוזג 

 כניסות וביקורים כמתואר בתכנית  

  בסירקוזה, טאורמינה, פאלרמו, מונראלה, פיאצה ארמרינה.סיורים מודרכים 

 רותי סבלות במלונות(י)למעט ש רותים בחו"ל.יתשר לנותני ש 

 בקבוק מים לאדם ליום 

 )מערכת שמע אישית )אוזניות 

 ההרשמה הצמוד לתכנית. רשמה ומדיניות ביטול בטופסהאופן ה 

 ד'ר יוסי פז - מדריך 

  חנה הייזלר -ליווי אירגוני 

 

 
 נשמח לענות על כל שאלה,

 ם לראות אתכם בחווייה המיוחדת הזו!ימחכ         
 יוסי פזחנה הייזלר                     

 
 
 

  077-4380393פקס ל טופס הרשמה יש לשלוח לחנה הייזלר 
 

במייל  www.tarbuti.co.il  08-9473253  050-4323838לפרטים נוספים: 
hannale94@gmail.com 

 .הזכות לשינויים שמורה
 

 -לפרטים כספיים נוספים
 "סולו איטליה" , מר אורי כהןנא ליצור קשר עם  
 -03 6753158  משרד:

 


