
  

 –סיור מקצועי ללשכת שמאי המקרקעין 

  דרום איטליה

                        15-20.5.19  
  כשאלוהים ברא את דרום איטליה

  הוא בטח היה מאוהב..

  

  

  

  10:35-8:00על -טיסת שכר של אלנאפולי - תל אביב  15.5.19  טיסות:

  11:30-15:30על -טיסת שכר של אל תל אביב -נאפולי   20.5.19            

עם בתי קפה צמוד למרכז קניות גדול מלון מודרני  ליד נאפולי. NOLAמלון הולידיי אין  המלון:
 להבטחה של שהות נוחה ומהנה.,ומסעדות 

/www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/nola/napvb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMhttps:/

NAPVB-_-IT-_-HI-_-aps  

  

  לינה וארוחות בוקר במלון. –בסיס האירוח  ארוחות :

                

  



  

  לאחד היעדים הכי שווים באירופהתכנית 

בעיר מיוחדת זו ונשלב נופים,  היוםכך אמרו/שרו בעבר. אנו נסייר  לראות את נפולי ולמות"-1יום 
סנטה לוצ'יה...), ואתרים המפארים את  ...שוררים וזמרים (או סולה מיומשהביאו את "המוזות" ל

ככר פבלשיטו, גלריית אומברטו וארמונותיה,  שמה של אומנות איטליה. נתרשם מכיכרות העיר
  רלו והמבצר החדש.הראשון, הארמון המלכותי, תיאטרון סאן ק

  

 הרומית לבנייה כיאה וערב שתי בסגנון היהבנו  והציורית העתיקה נאפולי ספאקה לשכונת נמשיך
ועל הסמטאות החבויות בעיר. .נחווה סיור "אוכל רחוב"  חווית השוק המקומילא נוותר על  .העתיקה

  .בתום הסיור ניסע לבית המלון שלנו אותנטי ומרגש.

  

  

  

  – 2יום 
  

צבעוניים ומדליקים בהם כל  'רכבי וינטייג מתינו לנו ב"מסדר" בחניית המלוןלאחר ארוחת בוקר במלון י

 .מהכבישים היפים בעולם –המהממת  דרך אמלפי זוג יצא לנהיגה חווייתית לאורך



בנסיעה בנופים הכי יפים שיש, בין כפרים קטנים  , עם גג נפתח,64תארו לכם מכונית אלפא ספיידר 
וסית לאזור. את יום טאנו, אמלפי וראוולו ולא נוותר על ארוחת צהריים טיפועיירות ציוריות. נבקר בפוזי

  .אל מול כחול הים שממול מצוינת במסעדהבארוחת ערב  הנהיגה נסיים

  . האמלפטיני קו החוף –טיול מדהים לאורך אחת הדרכים היפות בעולם יום  
  

  
  

  
  

  

  – 3יום 

  

  פומפייסיור מקצועי מודרך ב - הדרכה מקצועית בעברית 
 באפר שכוסתה עיר שנהרסה ועמדה מלכת. העיר בפומפיי, מודרך לסיור נצאלאחר ארוחת בוקר  

  2000 הזמן במנהרת נחזור. העתיקה בעת והנדסה אדריכלות על נלמד .לספירה 79  בשנת געשי
   .המרחץ ולבית עשירים לבתי נציץ ,ומאפיה ,מסעדות ,חנויות בין העיר ברחובות ונשוטט שנה

  

  
 
 



נבקר ונשמע את סיפור  –יין והסיפור שמאחורי היקב הכי נחשב בדרום איטליה  - אחרי צהרים  
הנמצא בחלק ההררי יותר של האזור.  FEUDI DI SAN GREGORIOהיצירה של היקב הנחשב 

בסיור מודרך נעקוב אחרי בניית היקב, החשיבה שהושקעה וכמובן לא נוותר על טעימות ואירוח כיד 
   במסעדת המישלן המפורסמת של היקב.וחת ערב לארהמלך 

https://www.feudi.it/  

  חוויה מיוחדת במינה !                           

                                                                         

            

  
  

  

  יום חופשי – 4יום 

  

  : לבילוי יומי אפשרות בחירה

 POSEIDON. במהלך הביקור נתארח ב ISCHIAהעברה לנמל בנפולי לטובת הפלגה לאי הקסום 

RESORT  ,כולל שימוש חופשי במרחצאות החמים הטבעיים שמאפיינים את האי, בבריכות  המפנק

 .ובכל מתקני הרזורט 

 שלו. כמובן שנסייר באי המיוחד על כל מפרציו ופינות החמד

 

  באאוטלט. שופינג מקומי  -    

       

  יום   מדליק וגדוש חוויות מקצועיות ואישיות שיתחיל ב...   – 5יום 

  

בלעדי באחד מהמלונות המפורסמים והמוערכים מההיבט מקצועי סיור 

נסייר במלון ונתרשם מ"נגיעות" מעוררות השראה – וההנדסיהארכיטקטוני 

  שעוצבו במיוחד על ידי בעלי המלון שהינו אדריכל בעצמו.



נלמד על הכנת המשקה הדרום  -ביקור ב"מעוז" לימונצ'לו כולל טעימותבהיום  נמשיך את 
  ונתענג.. האיטלקי המפורסם בעולם

  
   סורנטו.  עיירת הנופש המפורסמת,ל לקראת אחרי הצהריים נגיע 

נטייל בכיכר המרכזית של העיירה, פיאצה טאסו, נשוטט במדרחוב הססגוני, נצפה אל הנופים 
הנשקפים אל קפרי ואל מפרץ נאפולי ונוכל ליהנות מזמן פנוי לשיטוט בסמטאות וליהנות משלל בתי 

  הקפה והחנויות המזמינות.  

  

  
  

בליווי הפיציולו המקומי , שבה נעמוד על  מסיבה מקומית של פיצה –פיצה  בסדנת נסיים את היום 
  טעים!! –תהליך הכנת הפיצה בליווי הרבה שמחה ובעיקר 

  

  

  



  

  לאחר ארוחת בוקר נצא לשדה התעופה של נאפולי לטיסה חזרה ארצה. –   6יום 

  
  

   1300€   איש                     20-24מחיר לאדם בחדר זוגי     

  1280€   איש                     25-29     מחיר לאדם בחדר זוגי

  1230€איש                        30-34מחיר לאדם בחדר זוגי     

  250€                     יחיד זוגי לשימוש תוספת לאדם בחדר 

  

  

  המחיר כולל:

 טיסות שכר ישראלי לנאפולי הלוך ושוב. •

 לינה וארוחת בוקר.לילות במלון כמפורט ע"ב  5 •

 במסעדות מקומיות ואחת במסגרת הסדנה. 2-ת ערבארוחו 3 •

 אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע התוכנית. •

 סדנת פיצה . •

 איש ברכב) 2-4נהיגה במכוניות וינטייג' ( •

 ונאפולי.י יפומפב ,מדריכים מקומיים •

 תשר לנותני השירותים למעט מדריך הקבוצה. •

 . GOITALYמדריך מטעם צוות  •

  

  המחיר אינו כולל:

 01.12.18 - יקרות במחיר הדלק/מיסים לטיסה לאחר ההתי •

 ביטוח בריאות ומטען. •

 שתייה בארוחות וארוחות שאינן כלולות בתוכנית. •

 כל מה שאינו כלול בסעיף "המחיר כולל". •

  

  תנאי תשלום:

 לאדם.€  250באישור ההזמנה   -

צמדה שווים ללא התשלומים שקליים  ניתן לשלם בחמישה -  10.03.19יתרת התשלום עד  -

 וללא ריבית, לפי שער העברות והמחאות הגבוה.

 תנאי ביטול:

 יורו לאדם. 300 - יום   35-15בין  -

 יורו לאדם. 600 –ימי עסקים לפני יציאת הטיול  14-7בין  -

 דמי ביטול. 100%ימי עסקים לפני היציאה  6 –פחות מ  -

משלמים חייב ימי עסקים לפני היציאה אך בכל מקרה מספר ה 14ניתן להחליף שמות עד  -

 איש. 25להיות מינימום 

  הערה:

  

  במלון בשישי שבת.  שהותחברי לשכה שומרי שבת יוכלו ל

  .מחב"ד בכפוף לתשלום נוסףמשלוח ארוחות כשרות תינתן אפשרות 

  

  יתכנו שינויים בסדר הימים והטיולים

  טלח

  בברכה

  חן כספי

  



 .goitaly תמריץ בחברתתכירו את חן כספי, מנהלת מחלקת טיולים מאורגנים וטיולי 

שנה וברור לכולכן שהינה קשורה בטבורה למדינה שכולנו אוהבים  17חן התגוררה ברומא במשך 

אחראית, הגיע הזמן שתוכל לממש את אחד  הייתהלאהוב. לאחר כל הטיולים וההפקות עליהן חן 

יעד וניסיונה הטיול הוא פרי תכנונה של חן ומתוך הכרת ה בהשראתה. מחלומותיה ולהוציא סיור

  .האישי

 

  ... הפתעות ועוד האמלפי בדרך' ווינטיג במכוניות נהיגה כולל איטליה בדרום מלהיב טיול

, איטליה של הכחול העדן בגן קצר למסע איתנו בואו -  שלכם האיטלקי החלום את להגשים לנו תנו

 ברכבי מוטרפת גהנהי חווית, משותפת בישול חווית את לממש נוכל אנחנו רק, יחד, קמפניה חבל

סיור  –והכי חשוב  איכותי איטלקי שופינג, מצוינות מסעדות, בעולם היפות הדרכים באחת' ווינטיג

  מקצועי אשר יפתח בפנינו אופקים חדשים הקשורים לעיסוקינו.

 


