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 2021 לאיטליה  טיול 

YR והחברה ת יוטיולים לחו"ל עבור אנשים עם מוגבלו– יגאל רוזנטל

 . משתפים פעולה בטיול זה ושמחים לארח אתכם "מבעאיטליה  סולו

עשה את מה שנדרש כדי שטיול זה יגשים את חלומכם ויספק לכם נ

 למקסם אותה םנשכחת, תפקידכחוויה בלתי 

 מידע כללי

 
ָהֶרּפּוְבלִיָקה ִאיַטלְיָה, או בשמה הרשמי: 

 Repubblica)באיטלקית:ָהִאיַטלְִקית 
Italiana)  מדינה בדרום אירופה, המכסה

נוספים.  אזוריםו את רוב חצי האי האפניני

בשל צורתה הגאוגרפית המזכירה מגף היא 
 "מכונה "ארץ המגף

איטליה היא אחד מיעדי הטיול הפופולריים 

והאהובים ביותר .מגוון החוויות שאיטליה 
מציעה הוא אין סופי וקשה מאד להחליט 

מה יפה יותר : הערים האיטלקיות הנהדרות או הנופים הקסומים . הטיול 

שלב את שניהם ויכלול כמובן הרבה יין מקומי ואוכל שאנחנו בנינו ינסה ל
 איטלקי. 

בין רומא  שילבנולא ניתן לחרוש את איטליה בטיול אחד . בטיול ראשון זה, 

מלאת החיים והתוססת ,עם אוצרות תרבות ,שפע של חנויות ומסעדות כאשר 
מסע לאורך החוף ,בליבה נמצאת מדינת הוותיקן. )מקום משכנו של האפיפיור (

דרך החוף של אמלפי –בעולם באחת הדרכים היפות איטליה , הדרומי של 

שהוא אחד האזורים טוסקנה  ואזור ואמלפי סורנטוהציוריות ובעיירות החוף 
המפורסמים והיפים ביותר. נופים ירוקים של כרמים ועצי זית, גבעות רכות 
ועגולות, ערים עתיקות וכפרים קטנים. נבקר  בערים פירנצה ,סיינה ,פיזה לוקה 

מולדתו במסע טעימות ,במחוז קיאנטי , נסיים ,אם יוותר לנו זמן סן ג'ימיניאנוו
אנחנו  יודעים שזה הטיול הראשון אבל בטוח לא של היין המקומי המשובח. 

 אחרון באיטליה .

 

  הערות הבהרה :

  בתחילת כל יום  מופיעים האותיות שמציינות  את סוג הארוחה

 -Dצהרים, ארוחת  - Lבוקר, ארוחת  -B.  מהמחירשהיא חלק 

 ערב.ארוחת 

  בכוונתנו לממש את כל הכתוב בתוכנית .אם כל זאת עשויים

 להיות שינויים  שיותאמו לתנאים ולמקום  במידת הצורך .  

  לחילופין  ו, אמשתתפים  10הטיול ייצא לדרך אם יהיו לפחות

התשלום יחולק בהתאם לכמות המשתתפים )מינימום עלות של 

 משתתפים (. 10

  ת, במדינה שלא יוטיול מותאם לאנשים עם מוגבלוהמסלול

 מוגדרת כנגישה. 

 



                                     
 סולו איטליה                                                                               -  יאיר די קסטרו                פתרונות לאנשים עם מוגבלות-גאל רוזנטלי

 

 

 
 

 : המחיר כולל 

 לרומא וחזרה ,מיסי   טיסת אלעל או אליטליה

 נמל בטחון .

  מותאם לכיסאות ונוח אוטובוס ממוזג ,

, עם מעלון צמוד אלינו בהתאם גלגלים

 . למסלול הטיול 

  נגישים לכיסאות גלגלים * 4בדרגת  בתי מלון  

  ישראלי  מנוסה  מדריך 

  מדריכים מקומיים על פי הנדרש 

  בקבוק לאדם ביום  1-מים באוטובוס 

 מחיר לא כולל ה

 28.01.20דלק  לאחר התאריך  ותההתייקרוי 

  "כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

   מכל סוג שהוא תשר  

 

 :  מחיר הטיול

לנוסע בחדר זוגי ימי טיול (  10)לילות  9 -אנחנו מבטיחים מחיר הוגן ל

 . תוספת  לחדר בודד תידרש . עם הרישום יימסר ש

 במסלול הטיול  )אופציונליות (מחיר  לא יהיו תוספות  

 : ניתן לצמצם את ימי הטיול .)פרטים בהרשמה ( .הערה

  רישום 

  או ב -יש להעביר במייל וולחתום . המצורף  את טופס הרישום  למלאיש

WHATSAPP  . העתק חתום 

  יבטיחו מקום בטיול הנרכש מהמחיר  10% דרכון ומקדמה של צילום.   

  מומלץ לעשות ביטוח נסיעות עם תשלום המקדמה ולהעביר העתק ואו

 .מספר פוליסה 

 לכל ציוד חשמלי  שהלקוח מבקש לטוס עימו והשימוש דורש  -ציוד לנכה

. )חברת התעופה  חייבת היש להציג אישור הטסה לבטריי -בטרייה 

 לאשר הטסה של הציוד וזה תנאי הכרחי (. 

  משקל ומידות חיצוניות  -סוג הגלגלים,נדרש להעביר את פרטי כיסא

  כדי לקבל אישור כרטוס . ,)גובה, רוחב ועומק (
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 המוצע המסלול 

 
 וטוסקנה "הדרום הקסום"-ומא ר

 
 1ום י

 
 רומא סיור פנורמי וסיור כיכרות -רומא –ת"א  :(D) 2021מאי 

 
. לאחר הנחיתה רומא –בשעות הבוקר נמריא משדה התעופה בן גוריון לבירת איטליה 

למנוחה קצרה ,נתארגן ליציאה לסיור פנורמי באוטובוס ימים (  3)נתארח ניסע למלון 

 לתצפית על הקולוסיאום, הפורום, פיאצה ונציה, הותיקן ועוד... 

החדשות של עיריית )הערה חשובה : הסיור יתבצע על פי מגבלות התנועה 

  רומא(.

דרך חור המנעול של מנזר אבירי  הותיקןלתצפית מקורית על  לגבעת אוונטינוהמשך 

לאשלייה אופטית ייחודית המוכרת למקומיים  לרחוב פיקולומינימאלטה... ומשם 

)בהתאם לזמן(. נמשיך לכיכרות רומא המפורסמות ,נסייר במרכז העיר העתיקה : 

)מבנה מרהיב של מקדש  הפנתיאון, מזרקת המשאלות, המדרגות הספרדיות

עם שלל  פיאצה נבונהלפנה״ס( וכמובן  117האלים הרומי העומד בשיא יופיו מאז 

 האומנים והרוכלים הגודשים את הכיכר. 

 במסעדה מקומית טיפוסית. חזרה למלון. לארוחת ערבמשם הישר 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 2ום י

 

 רובע טראסטברה -הותיקאן מדינת  –ת"א  (B,D) 2021מאי 
 
 

אחד המקומות החשובים ביותר ברומא.  - מדינת הותיקאןאת היום נקדיש להכרת 

בו נתחכה אחר פנינות חן מהתקופה היוונית והרומית,  ני הותיקאןובמוזאנתחיל בביקור 

נצפה בגלרית המפות המרשימה ובגלריית הגובלנים המיוחדת, נמשיך לחדרי רפאל )אם 

פאר היצירה של מיכל אנגלו. נגלוש לסיור  -הקפלה הסיסיטינית  -נקנח בשיא יתאפשר( ו
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 פיאצה סו פייטרו -עוצר נשימה בכנסייה הגדולה בעולם ונצא לסיור בכיכר המרכזית 

  שהגאון ברניני עיצב ויצר. חזרה למלון למנוחה. -

מקום הבילוי של  -ההומה  ברובע טראסטברהבשעות אחר הצהריים נצא לסיור 

 כולל ארוחת ערב מקומית -הרומאים 

 

 

 

 

 

 

 
 3יום 

 
 פסל משה, הקולוסאום, שוק קמפו די פיורי -רומא   :(B,D) 2021מאי 

 
 הבוקר נמשיך להכיר את אתריה המרכזיים של

עוד אחד  - בפסל משההעיר. נתחיל בסיור 

מנכסי האומנות העולמיים שהשאיר לנו הגאון 

 -מיכלאנג'לו, המשך לבקור בסמל העיר 

. נלמד על הקרבות הרבים בין הקולוסאום

אנשים לחיות ובין אנשים לאנשים. המשך דרך 

סיור רגלי בשדרת הפורומים של הקיסרים 

לשוק המרשימה עד  לכיכר ונציהבדרכנו 

דול והצבעוני של השוק הג - קאמפו די פיורי

בסמטאות ובמקומות  סיור טעימותהעיר. 

 ארטישוקהמיוחדים ביותר באזור השוק. נטעם 

רומאי, סופלי מקומי, פיצה כמו שצריך גלידה 

 וקפה מושלמים.

השלמת סיור חזרה למלון למנוחה ולאחריה 

 עיר. הככרות ב

 

 .ארוחת ערב במסעדה מעולה בעיר -בערב 

 

 

 

 4יום 

 4יום 
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 4יום 

 

 נאפולי :(B,L,D) 2021מאי 
 

נעזוב את רומא ונצא לעיר עליה נאמר "לראות ולמות" עם סיום ארוחת הבוקר  הבוקר 

העתיקה והציורית, הבנויה בסגנון  ספאקה נאפולינתחיל בסיור בשכונת  נאפולי. –

נאכל בפיצרייה  ארוחת הצהרייםאת שתי וערב האופייני לבנייה הרומית העתיקה, 

. נקנח עיר הולדת הפיצה ומובטחת חוויה גסטרונומית מעולה -נאפוליטנית אמיתית 

 בקפה איטלקי מעולה. 

 Castelה'מבצר החדש' נראה את   -נמשיך לסיור באתריה המרכזיים של נאפולי 

Nuovo בית האופרה. את  (Teatro San Carlo)  אחד התיאטראות הציבוריים הוותיקים

, מבנה מרשים, הבנוי מתכת וזכוכית, נגיע Umberto Iעל שם  לגלריהבאירופה, ניכנס 

 - הארמון המלכותי, המשתרעת אל מול (Piazza del Plebiscito)פבלשיטו לכיכר 

, המקורה הכנסיה העגולהונראה את  (,Palazzo Realeארמון השליטים הּבּורּבֹונים )

 כיפה. 

 .ת ערבארוח.  ימים(  3)נתארח  בערב העברה למלון באזור

 

 

 5יום 

 
   אמלפי  –קו החוף האמלפיטני : פוזיטנו  :(B,D) 2021מאי 

 
. נסייר לאורך הצוקים התלויים קו החוף האמלפיטניחר ארוחת הבוקר ניסע לאורך אל

נמשיך  .פוזיטנווהדרכים הפתלתלות בדרך לתצפית על העיירה הציורית והצבעונית 

, נסייר בכיכר המרכזית, נראה את הדואומו הניצב אמלפילעיירת הדייגים הקסומה 

בראש גרם מדרגות גבוה ומרשים, ונלמד על עוצמתה הימית החשובה של העיר, אשר 

 .בוארוחת ערבה הומצא המצפן. חזרה למלון 
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 6יום 

 
 סורנטו –האי קאפרי  :(B,D) 2021מאי 

 

בפוניקולר אל האי, שם נעלה בשייט .  נתחיל לאי החלומות קאפריאת היום נקדיש 

)רכבת פס( לעיירה קאפרי. נגיע אל מרכז העיירה אשר ממנה נשקפת היבשת ממול, 

הגלריות, וכמובן תצפית אל נוף קסום. נטייל בסימטאות המיוחדות ונהנה משפע 

  הבוטיקים, חנויות היוקרה ובתי הקפה.

מזכרות בדוכנים או סתם נותיר זמן להפסקת צהרים ולהנאות קטנות של שיטוט, קניית 

 נלקק גלידה.

העיירה הקסומה אשר יושבת  סורנטואחר הצהרים נרד שוב לנמל וממנו נפליג אל 

במפרץ שמור ומוגן היטב מפני הרוחות הבאות מהים. נרד במרכז העיירה ונצא לטיול 

 בסמטאות העיירה להכרות ראשונה עם פנינה ייחודית זו. 

 העשויים מהלימון המפורסם של האזור. נטעם לימונצ'לו ושאר מטעמים 

נותיר זמן חופשי במרכז לקפוצ'ינו ואולי אחד מהקינוחים המפורסמים הדרומיים, ברובם 

על בסיס הלימונים וכמובן זמן לשיטוט עצמי קניות בחנויות המיוחדות ובאווירת הקסם 

  ארוחת ערב. של המקום. 

 ים, שמש ונופיםאחרי יום גדוש מראות, ריחות טעמ  חזרה למלון

 

 

 

 

 



                                     
 סולו איטליה                                                                               -  יאיר די קסטרו                פתרונות לאנשים עם מוגבלות-גאל רוזנטלי

 

 

 7יום 

 

 רומאני  קסטלי  –נצה אפי :(B,D) 2021מאי 

הבוקר נעזוב את מלוננו בדרכנו דרומה לכיוון רומא. נעבור באזור מדהים ביופיו 

עיירות  'דרך הקיאנטי הקטנה',המכונה 

קטנות ה"מונחות" על גבעות מוקפות חומה 

עתיקה, יקבים, כרמים, עצי זית וחמניות... 

כאן נולד ,  Pienza פיאנצהנעצור בעיירה 

האפיפיור פיוס השני שהורה על שיפוץ העיר ויישם לראשונה בעצם את רעיונות 

המיושנת  גבינת הפקורינוהתכנון העירוני הרנסאנסי. כאן, גם נולדה 

יוותר זמן וטעמה עולה על כל דמיון. אם  Pecorino di pienzaשובחת  והמ

, נמינבקר בעיירת הגורמה . קסטלי רומאנינמשיך דרומה לאזור הגעשי של 

נצפה על האגם לוע הר הגעש שהפכה לאגם ונקנח את טיולינו בקפוצ'ינו אחרון 

 גדול באזורלמרכז קניות  נמשיךאו -ו סמל האזור -ועוגת טורט תותי יער 

)  ארוחת ערב  וחזרה למלון מותגים ומוצרים איטלקיים. לחגיגת שופינג של 

 ימים (  4נתארח  בו 

 8יום 

 
 לוקה –פיזה  :(B,D) 2021מאי 

 
. נצטלם בכיכר הקסמים המרהיבה "מחזיקים" בכוחנו פיזהבשעות הבוקר נצא לעיר 

 -הדאומו  - של פיזהנצפה בקתדרלה הרב את המגדל הנטוי המפורסם בעולם, 

המרשימה הבנויה בסגנון גותי מקושט ואלגנטי, עטופה בצבעי פנינה ואבן לבנה. נראה 

מבנה עגלגל בעל אקוסטיקה מופלאה ומהדהדת במיוחד. אחר  - בית הטבילהאת 

לוקה. נלמד את סוד אגדת  -הצהריים נשים פעמינו לעיר המקסימה מוקפת החומה 

פיתיאטרו, עדות לשלטון הרומאים במקום, ונצפה מדל א הצלב האמיתי, נבקר בפיאצה

, המיוחדת בחזיתה. זמן פנוי ליהנות ממדרחוב העיר בכנסיית סן מיקלה אין פורו
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, על שפע החנויות המעוצבות והמזמינות שבו. חזרה למלון ויה פילונגו –ססגוני 

 וארוחת ערב.

 

 

 

 

 

 

 
 9יום 

 

 פירנצה :(B,D) 2021מאי 

הולדת הרנסנס , פירנצהאת היום נקדיש לערש התרבות המודרנית בעיר 

 .וההשראה האנושית

סיור בפירנצה כמוהו כסיור במוזיאון פתוח לגדולת האדם ולרוח אנשי 

האשכולות ההומניסטים כמו מיכלאנג'לו, ליאונרדו דה וינצ'י, ג'וטו, וזארי, 

 .ארנולפו די קמביו, ברונלסקי ועוד רבים 

שם נוכל  מגבעת פיאצלה מיכלאנג'לונתחיל בתצפית מדהימה על העיר, 

 לראות מעבר לנהר הארנו את העיר פרושה כמו על כף היד. 

שהותיר את העיר  1966בשנת  נהר הארנונספר על השיטפון הגדול של 

 והכיפה של ברונלסקי משפחת מדיצ'יבחורבן אנושי ואומנותי, על עלילות 

 הסניורהבכיכר של מיכלאנג'לו במלוא הדרו  פסל דוידוכמובן לא נפסח על 

בבית הכנסת המפואר של קהילת יהודי )לא המקורי(. אחר הצהריים נבקר 

 נשוטט בסמטאות הצרות ובשווקים השוקקים )ככל שיותיר הזמן(.פירנצה, 

 חזרה למלון וארוחת ערב. 
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 10יום 

 

 רומא-שדה התעופה -סן ג'ימיניאנו -סיינה  :(,LB) 2021מאי 
 

עם כיכר הדומה לצדפה לאחר ארוחת הבוקר , נעבור למחוז טוסקנה וניסע לעיר היום 

הקתדרלה . נבקר באתריה המרכזיים כולל סיינה הקסומהענקית, הלא היא 

ונלמד כיצד המקומיים ממש משתגעים מהתרגשות פעמיים בשנה במרוץ  המקומית

הסוסים המסורתי בו כל המשתתפים בתלבושות תקופתיות לימי הביניים במטרה לצאת 

 . תחרות הפאליו –משתתפים )משתתף לכל רובע(  17מנצחים מתוך 

ל את הפרס היחידי הינו כבוד לקונטרדה )רובע שאליו שייך הרוכב( ופיסת בד המסמ

 התחרות.

מרכז העיר העתיקה ומרכזה 'פיאצה דל קאמפו' הוכרזו כאתר מורשת עולמית לשימור 

 ע״י אונסקו.

נצא מהעיירה ונצלול אל תוך הנופים הכל כך אופייניים לטוסקנה, ירוק, ירוק ועוד ירוק 

ועוד קצת צהוב של חמניות בדרך הקיאנטי הידועה בייצור היין המפורסם. הדרך 

 ין גבעות העמק, ומדי פעם מתגלה על ראש גבעה עיירה מוקפת חומה. מתפתלת ב

 72המגדלים שנותרו מתוך  14, הידועה בזכות סן ג'ימיניאנונגיע לעיירת המגדלים, 

 מדוע ? )תיכף תגלו(.  -מטרים  50שהיו בימי הביניים המגיעים לגובה של כ 

איטליה בימי הביניים העיירה מוקפת חומה והייתה לעיר חשובה בעורק המסחר של 

בשל המסחר בבדים ובזעפרן, חשיבותה ממשיכה גם היום עם משיכתה של תיירות 

 ענפה לליבה הפועם, נבקר בכיכר הבאר ובעוד מאתריה המרכזיים.

העיירה נעימה וכאילו קוראת למטייל להיכנס ולהתיישב בה, בדיוק מה שכמעט כולם 

 לם כנראה.עושים לאחר שטועמים את הגלידה הטובה בעו

 

 

 

 

 

 

 

 בדרכנו לשדה התעופה ברומא לטיסה חזרה ארצה. נגיד שלום לאיטליה 
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 מידע שימושי שיעזור לכם להגיע מוכנים. להלן

 מסמכים:

לפני היציאה יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה מיום היציאה לטיול.  -דרכון

את הדף עם התמונה והפרטים יש לצלם ולשמור עותק או סרוק בנפרד מהדרכון. יש 

 עמודים ריקים להחתמות )במידת הצורך( . 3לוודא שבדרכון יש לפחות 

 תבצע בעזרת הדרכון  זיהוי בחברת התעופה מהכרטיס הינו אלקטרוני,  –כרטיס טיסה

מומלץ לקחת עמכם )באחריות הנוסע (  שעשיתם הנסיעות  את ספח הביטוח  –ביטוח

, בתקווה כמובן שלא יהיה המבטחת  שם החברה ו מספר פוליסהעותק ולהעביר אלי 

 צורך בדבר.

 מזוודות ותיקים:

קילו. מניסיון,  22-ל 20על פי תקנות חברות התעופה על המזוודה לשקול בין  –משקל

חברת התעופה  מקפידה מאד בנושא )החברה מוכנה להתחשב בציוד נוסף שנדרש  

 לאנשים עם מוגבלויות ללא עלות(.

מומלץ לקחת מזוודה מסומנת בסימן היכר שלכם לזיהוי ותג עם הפרטים  –מזוודה

שם פרטי ושם משפחה, מספר סלולרי, שם וכתובת של  לית כמוהאישיים שלכם באנג

 השני כתובתכם בישראל.ובצד   ברומאהמלון הראשון 

יש להתאימו לסטנדרטים הנהוגים בחברת התעופה לגבי נפח ומשקל כפי  –תיק יד

 ( .גק" 7-)תכולה של כשמופיע בגב כרטיס הטיסה. 

   אין להכניס לתיק היד נוזלים מכל סוג שהוא, בשמים, קרמים ומשחות. -חשוב

 =  איירו או  ו  =  שקל1 : כסף מקומי 

 . במיוחד ויזה ומסטר כארד .+ קוד סודי  ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי

 +39היא  איטליההקידומת הבינלאומית  של  – טלפונים

WIFI – המלון ישבתי ב WI-  FI  

מים . בארוחות  ההשתייכל יום במסלול מצוין איזה ארוחה כלולה בטיול. – ארוחות

  ניתן לבקש שתיה אחרת תמורת תשלום נפרד. 

  .בהמתנות למיניהן כדי שיהיה משהו לאכול  'מומלץ לקחת סנדוויץ

פינים עגולים שהוא התקע המקובל במטענים  2תקע עם -שקעי חשמל באיטליה

פינים לא יתאים ומחייב  3תקע ישראלי עם  יתאים בדיוק.חשמל קטנים  שונים ובמכשירי

 מתאם.

 .שעה 1-שעון ישראל מקדים את שעון איטליה ב – שעון מקומי

מומלץ להצניע לכת  ולא להבליט  סממנים ישראליים . יש לשמור על  –ון אישי בטח

 חפצי הערך , הכסף והדרכון במקום שמור ובטוח. 
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הנעימות ביותר לטיול באיטליה, הערים פחות  סתיו, היא אחת העונות - מזג אויר

תנאים המאפשרים לטייל בנוחות. החודשים המתאימים  –צפופות ומזג האוויר מתון 

מאי. באופן טבעי, בצפון יהיה קריר יותר מהדרום, אך -ביותר לטיול באיטליה הם אפריל

 מיים או ערבים קרירים.גם במרכז ובדרום איטליה ייתכנו ימי גשם פתאו

: כדאי להתלבש לעונות המעבר בלבוש ארוך ודק עם תוספות של פריטי מה ללבוש

, חולצה דקה ומעליה עליונית בצללבוש חמים. שיטת הלבוש האידיאלית היא שיטת ה

כך תוכלו להתאים את הלבוש לתנאי מזג האוויר העדכניים בתקופת הטיול  –או סוודר 

 שלכם. 

 מומלץ רשימת ציוד 

 הפנס בסלולרי יספק -  פנס קטן

כל מי שנוטל תרופה באופן קבוע יש להצטייד בכמות  – תרופות ועזרה ראשונה

הנדרשת לכל ימי הטיול. בנוסף כדאי שתהיה עזרה ראשונה בסיסית , כל אחד על פי 

  היכרותו עם עצמו ומה שדרוש לו.

 עזרה שניה 

 כובע

 תכשיר נגד יתושים 

 מטריה 

 . ן+סוללות רזרביות או מטען ,כרטיס זיכרומצלמה 

 , ביטוח ( ה)דרכון, כרטיס טיסה אלקטרוני, אישור הטסה לבטריי-מסמכים

 .משקפי שמש /משקפיים

 משקפת 

מתן התשר בסוף הטיול הינה המלצה בלבד ובאה כדי להביע את רמת  - תשר

הסיפוק והערכה שלכם מהצוות. מתן התשר היא בחירה שלכם בלבד מתוך 

 חשיבה של כל אחד עם עצמו .

 המלצה : -ולבסוף 

כדי להכיל בתוכו את כל "הדאגות והצרות  נוסף כל  אחד ייקח תיק 

 היום יומיות " ולוותר על צק אין של תיק זה . 

  בברכת טיול חוויתי 

 יגאל רוזנטל 

 

 


