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מסלול טיול בנאפולי ומחוז קמפניה ל 8 -ימים
מיועד למבקרים בחבל קמפניה .זוהי תוכנית לשבעה ימים ,כולל מה יש לראות בכל מקום ואיך להגיע.
כל יום בתכנון הוא יחידה עצמאית ,כך שניתן להרכיב תוכנית משלכם ,פשוט לסדר את הימים בצורה אחרת.
לינה ב-

יום
מספר
נאפולי
1

בקצרה

מה בתכנון?

האם צריך רכב?

נחיתה בנאפולי

נאפולי – אזור העיר העתיקה ,זה אזור
מלא בחיי לילה ,סטודנטים ואוכל רחוב.
פרטים על סיור בעברית בעיר עם ליאור
כאן ,או דרך הוואטסאפ.
עוד מנאפולי ,טירת קסטל סנט אלמו-
תצפית מדהימה על העיר והמפרץ,
ביקור במוזיאון הארכאולוגי ,עוד
מוזיאונים ואטרקציות רבות.
אפשרויות שונות לפי העדפתכם:
 .1ארמון קזרטה והגנים (נסיעה מחוץ
לנאפולי).
 .2האי איסקיה (או האי פרוצ'ידה).
 .3לעבור לסורנטו (ראו יום מספר .)4
הר הגעש וזוב ומסלול הליכה קצר ללוע,
לאחר מכן ביקור בפומפיי ,העיר
הרומאית שנחרבה בהתפרצות הר
הגעש וזוב .פרטים על סיורים בעברית
בפומפיי ,צרו קשר דרך הוואטסאפ.

אין צורך ברכב ,להגיע משדה התעופה
לעיר קל וזול עם מונית.
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נאפולי

נאפולי

3

נאפולי

מספר אפשרויות לפי
בחירתכם ,אולי תרצו
לתת לנאפולי עצמה
עוד יום.

4

סורנטו

שכירת רכב ,פומפיי
והר הגעש וזוב ,הגעה
לסורנטו בערב
והתמקמות במלון.

5

סורנטו

האי קאפרי .מגיעים
עם מעבורת מנמל
סורנטו או נאפולי.

6

סורנטו/
אחד
הכפרים
בדרך
אמאלפי

דרך חוף אמאלפי

7

סורנטו/
אחד
הכפרים
בדרך
אמאלפי

יש מספר אפשרויות
לבחירה

8

חוזרים לשדה תעופה

אין צורך ברכב ,לנאפולי מרכז גדול
שאינו מתאים לרכב והכל פחות או יותר
במרחק הליכה או מטרו.
ניתן להגיע בקלות לארמון קזרטה עם
תחבורה ציבורית (רכבת) ,בנאפולי
ולאיים אין צורך ברכב.
אנו ממליצים לעשות את היום הזה עם
רכב ,לפומפיי יש המון אפשרויות
תחבורה ציבורית ,להר הגעש וזוב
פחות ,אנו גם ממליצים להמשיך
לסורנטו ,אם אתם בלי רכב ,חזרו לישון
בנאפולי הלילה.
אי אפשר לקחת רכב לקאפרי ,אם אתם
מחוץ לסורנטו ,אולי תצטרכו רכב כדי
להגיע לנמל.

האי היפה והתיירותי .רכבל לתצפית,
הוילה של סאן מיקלה ,ביקור בגני
אוגוסטוס .שיט מסביב לאי ,ביקור
במערה הכחולה.
בכל דרך אמאלפי מומלץ להתנייד עם
דרך הנוף המרהיבה ,עצירה בכפרים -
רכב ,או סיור מאורגן ,יש אפשרות
פוזיטנו ,אמאלפי ,רוולו.
לנסיעה בתחבורה ציבורית.
חזרה לסורנטו למלון ,או מלון חדש
לאורך הדרך .פרטים על סיור עם רכב
בדרך הנוף המרהיבה כאן או
בוואטסאפ.
 .1סורנטו – שיטוט וקניות ,ביקור במפעל לימונצ'לו ,אפשר גם לקפוץ לים.
 .2עוד מדרך אמאלפי – אם אהבתם ,אפשר לחזור ,יש מה לראות.
 .3מסלולי הליכה – באזור אמאלפי יש מסלולי הליכה נהדרים ,אנו ממליצים על
דרך האלים.
לפי הזמן שיש ברשותכם:
 קניות במרכז קניות קזרטה על יד השדה תעופה קפה ומאפה אחרון בסורנטו /חוף אמאלפי.טיסה נעימה ,חזרו בשלום עם המון חוויות שלא תשכחו.
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על איזה עקרונות מתבסס התכנון?


יש מספר דברים שעליהם לא כדאי לוותר  -נאפולי ,פומפיי ,חוף אמאלפי והאי קאפרי .הם הבסיס לתכנון
הטיול הזה .אם זאת ,יש עוד הרבה דברים לראות באזור ,וזה תלוי בסגנון הטיול של כל אחד ותחומי העניין
שלו ,אנחנו נותנים המלצות ואתם יכולים לבחור ביניהם.



עיקרון מינימום נסיעות  -יש הרבה אתרים באזור והנסיעה ביניהם היא בסביבות השעה .על מנת להקטין את
הנסיעות הלוך וחזור ולנצל את הזמן באופן מקסימלי ,התכנון הוא עם מינימום נסיעה בכל יום.



לינה  -אנו מציעים לישון מספר ימים בנאפולי ומספר ימים בסורנטו .אלו המקומות המרכזיים ,המעניינים
והיפים ביותר באזור .פירוט נוסף במידע על הערים עצמן.



טיול כוכב  -הכוונה שיש מרכז אחד ,ישנים באותו מלון ,וממנו יוצאים לימי טיול .זאת מכיוון שזה נוח יותר
לדעתנו לא לארוז  /לפרוק ולסחוב מזוודות כל יום .נאפולי וסורנטו קרובות לרוב האטרקציות ,כך שמלבד חוף
אמאלפי שהוא יום נסיעה כולו ,לא יהיה לכם צורך בנסיעות ארוכות.



נאפולי בלי רכב  -שדה התעופה קרוב מאוד לעיר (חצי שעה נסיעה ,כ 20-30 -אירו למונית) .נאפולי עצמה
היא עיר עמוסה וצפופה ,יש בה מחסור בחנייה ובלאגן גדול בכבישים .מלון במרכז ואתם יכולים להגיע לכל
מה שיש לראות בעיר ברגל ,כולל לנמל אם תרצו לקחת מעבורת לאחד האיים או לקחת את המטרו לתחנת
רכבת כדי להגיע משם לארמון קזרטה /פומפיי או כל יעד אחר .כשתצאו לכיוון סורנטו וחוף אמאלפי ,כדאי
לשכור רכב.



דרך חוף אמאלפי – חוף אמאלפי הוא מקום יפייפה ואולי תרצו לבלות בו מספר ימים ולא לפי התכנון המוצע
כאן .אם אתם בוחרים באפשרות הזו ,זה בגלל שאתם רוצים טיול יותר רגוע -ים ,נוף ,מסעדות ואולי הליכה
בטבע .אין המון "אתרים" לראות בחוף אמאלפי ,אפשר "לראות" את כולו ביום /יום וחצי ,אבל זה יהיה יום
אינטנסיבי וארוך ,זה פשוט מקום של להנות מהנוף והעיירות.

חשוב לקחת בחשבון
מזג אוויר  -בקיץ חם מאוד .מזג אוויר סוער ( -בעיקר בחורף ועונות המעבר) לא יהיו הפלגות (אי אפשר להגיע
לאיים) ,לעיתים ישנם מפולות בדרך אמאלפי והיא נסגרת לאחר גשמים רבים ,חשוב להתעדכן .בנוסף ,אין הרבה
מקומות שאפשר להתחבא בהם מגשם באזור ,בימים כאלו ,מומלץ להיות בנאפולי  -מוזיאונים ,בתי קפה ,מסעדות
או מרכזי קניות מחוץ לנאפולי.
דרך אמאלפי וקאפרי  -מאוד עמוסים בעונת התיירות ,יכולים להיות כל כך עמוסים במיוחד מיולי עד ספטמבר
שממש יפגע לכם בחוויה .תכננו את הטיול כך שלא תגיעו אליהם בסופי שבוע בעונה ,או בחגים איטלקיים (=
פסחא 25 ,לאפריל 1 ,במאי 2 ,ליוני 15 ,לאוגוסט) .אתם עלולים לחוות עומסי תנועה ,מחסור חמור בחנייה ועומס
כללי ,בעיקר בעיירות .כמו כן ,המקומות האלו יקרים משמעותית משאר איטליה ובטח מנאפולי  .נסו להתחיל את
הימים שלכם מוקדם ,להשתמש במעבורות ולישון קרוב למקומות שאתם רוצים להיות בהם.
חורף  -דרך אמאלפי תמיד יפה ,אבל העיירות ,שחיות מתיירות ,יהיו סגורות ,כולל החנויות ורוב המסעדות.
בסורנטו ואמאלפי ,העיירות הגדולות באזור ,יהיו דברים פתוחים ,אבל אל תצפו להרבה אקשן ומבחר ,מומלץ
לישון בנאפולי .עונת התיירות מתחילה בפסחא ומסתיימת באוקטובר.
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פירוט ומידע על האתרים לביקור
נאפולי Napoli
עיר אותנטית ,חיה ,תוססת ,צבעונית ומעניינת (זמן שהייה מומלץ – יום עד יומיים) .כיף להסתובב בנאפולי ,אוכל
רחוב מעולה ,מוזיאונים מיוחדים ונקודות תצפית יפות .אתם מוזמנים לעשות איתי סיור (מידע על סיור עם ליאור
לחצו כאן או דרך הוואטסאפ).
יש שלושה אזורים שכדאי לראות בנאפולי כולם במרחק הליכה אחד מהשני:
העיר העתיקה  - Centro Storicoנמצאת סביב הרחובות  ,Via San Biagio Dei Librai ,Via Dei Tribonalliהם
המרכז של האזור העתיק ובהם יש את התחושה הכי חזקה של נאפולי ,אדריכלות ,מבנים מרהיבים ,אוכל רחוב
והמון אופי ,לא לפספס.
רחוב טולדו והרובע הספרדי  - Toledo, Quartieri Spagnoliרחוב הקניות הראשי (כדאי למצוא מלון בסביבתו),
ממנו יוצא שוק  .Pignaseccaצמוד לרחוב טולדו ,הרובע הספרדי עם הסמטאות הסימטריות והכביסה בין הבניינים,
שכונה שתחזיר אתכם לעבר עם מסעדות אותנטיות.
כיכר פלבישיטו ,רחוב קיאיה והטיילת  - Piazza del Plebiscito, Via Chiaia, Via Partenopeהכיכר המרכזית של
העיר עם מבני הציבור המרשמים מסביבה ובתי הקפה היוקרתיים .רחוב קיאיה היפה עם חנויות מעצבים והטיילת
של נאפולי על הים עם נוף נהדר וטירת קסטל דל'אובו הציורית.
מחוץ לאזורים האלו נמצאת טירת קסטל סנט אלמו ( )Castel Sant’Elmoאפשר להגיע אליה במטרו ,או פוניקולרה
מרחוב טולדו ,ממנה יש נוף נהדר על העיר והמפרץ.
בילוי בערב – אזור פיאצה בליני  Piazza Belliniופיאצת סאן דומניקו מאג'ורה .San Domenico Maggiore
קניות
בנאפולי עצמה :ויה טולדו  ,Toledoויה קיאיאה  Chiaiaרחובות עם מותגים .קורסו אומברטו Corso Umberto
מחירים עממיים.
מרכזי קניות מחוץ לנאפולי:
  La Reggia Designer Outletעל יד העיירה  ,Casertaיש שאטל ממרכז נאפולי ,Vulcanobuono -על יד העיירה Nola
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אתרים מחוץ לנאפולי
ארמון קזרטה Reggia di Caserta
נמצא כחצי שעה נסיעה מחוץ לנאפולי ,ארמון מהמאה השמונה עשרה ,אחד הארמונות הגדולים בעולם1200 ,
חדרים וגנים נרחבים עם מזרקות ובריכות מים יפות .ארמון קזרטה הוא אתר מורשת עולמית ומשלב יופי אדריכלי
עם יופי טבעי של הגנים המיוחדים.
פרקטי – זמן ביקור  3-5שעות 14 ,אירו כניסה ,הארמון סגור לביקר בימי שלישי.
איך להגיע – עם רכבת איטליה מהתחנה המרכזית בנאפולי ( ,)Napoli Centraleלתחנת  ,Casertaשנמצאת מרחק
הליכה מן הארמון.
הר הגעש וזוב Monte Vesuvio
זהו הר געש פעיל וניתן לטפס אל הלוע בטיול רגלי .מסלול הליכה של כשעה /שעתיים תלוי בכושר שלכם .העלייה
היא תלולה ,אך הנוף הוא עוצר נשימה והחוויה הרגשית של להיות בראש הר געש פעיל היא נהדרת.
פרקטי  -זמן ביקור  2-3שעות ,עלות –  10אירו כניסה לשמורת הר הגעש .האתר סגור לעיתים בימי גשם או
לאחריהם .מומלץ לודא באתר אם הוא פתוח.
איך מגיעים לוזוב
ברכב – קל להגיע ברכב ,כוונו ל  .Parco Nazionale del Vesuvio -מגיעים עד החנייה ומשם אפשר ללכת ברגל
לכניסה או מיניבוס שאטל בעלות של מספר יורו.
מפומפיי –יש חברות שונות שמציעות אוטובוס שאטל מפומפיי לחנייה העליונה של הר הגעש .משם מתחיל
הטיפוס ללוע הר הגעש .אפשר להגיע גם עם חברת .Tramvia
פומפיי Pompei
העיר הרומאית שנקברה על ידי הר הגעש ,ביקור בה מהווה חזרה בזמן לתקופת הרומאים ,זהו ביקור מרתק,
שנותן הצצה לחיי היומיום מלפני  2000שנה .העיר התגלתה מחדש לפני כ 150 -שנה ומאז חושפים עוד ועוד
ממנה ,רחובות ,חנויות ,בתי מרחץ ומקדשים ,תיאטראות ובתי עשירים ,חוויה שלא תשכחו.
פרקטי  -פומפיי היא עיר גדולה ,יש המון מה לראות ,מינימום ביקור מומלץ הוא שעתיים ,מי שאוהב ומתעניין,
אפשר לבלות בה גם  5שעות .עלות כניסה –  15אירו .סיורים בעברית צרו קשר דרך הוואטסאפ.
איך מגיעים לפומפיי
רכב– לפומפיי כמה כניסות ,אזור הכניסה הראשי לאתר הארכאולוגי עם המון חניות נמצא ב .Via Plinio, Pompei
יש המון חניות בתשלום באזור ,ממש בכניסה לאתר .השילוט בדרכים הוא .Pompeii Scavi
תחבורה ציבורית
עם רכבת הוזוביאנה  –Circumvesuvianaרכבת היוצאת מתחנת גריבלדי  ,Garibaldiתחנת הירידה היא Pompeii
 .Scaviאו עם רכבת איטליה מתחנת  ,Napoli Centraleכרטיס הכולל נסיעה ברכבת ואוטובוס שאטל לעתיקות (או
הליכה של כעשרים דקות לאתר) ,תחנת הירידה .Pompeii Scavi
הסעות שאטל מנאפולי– חברת  Tramviaמקיימת שאטלים למקומות שונים באזור ,פעיל בעיקר בעונת הקיץ.
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סורנטו Sorrento
סורנטו היא עיירה ציורית ויפה מאוד עם נופים למפרץ נאפולי .היופי שלה ,מגוון השירותים שהיא מציעה
(מסעדות ,קניות) והמיקום הנוח שלה ביחס לאטרקציות אחרות באזור (האי קאפרי ,חוף אמאלפי ,פומפיי) הופכים
אותה לנקודה אידיאלית לשהייה באזור.
מה לעשות  -סורנטו מפורסמת בעיקר בזכות הנופים ,הסמטאות וכמקור הלימונצ'לו – המשקה האלכוהולי האהוב.
מקומות לבקר – הקתדרלה ,תצפית נוף וילה קומונלה ) ,(Villa Comunaleסיור במפעל להכנת לימונצ'לו.
איך מגיעים – אפשר להגיע לסורנטו עם רכבת הוזוביאנה  Circumvesuvianaמנאפולי .אם אתם לא ישנים
בסורנטו ,זמן ביקור של כשעתיים עד ארבע.

קאפרי Capri
האי הקסום ,כבר בתקופת הקיסרים הרומים הוא היה יעד תיירות בזכות יופיו הרב .זהוא אי קטן יחסית ,אך יש
הרבה מה לראות.
שיט מסביב לאי – הזדמנות לראות את האי מקו המים ,זהו שייט כיף והאי מאוד יפה ומהנה ,משך השייט כשעה,
את השייט אפשר להזמין מהנמל –  ,Marina Grandeהמקום אליו תגיעו עם המעבורת ,יש סוכנויות שונות
ותדירות גבוהה .ניתן לשלב שייט כזה עם ביקור במערה הכחולה
המערה הכחולה – אחד מאתרי התיירות המפורסמים באזור ,מערה אליה נכנסים עם סירת משוטים ,יש אומרים
שבה תראו את המים הכחולים ביותר שתראו בחייכם .עלות כניסה – כ 15 -אירו .ניתן להגיע למערה עם סירה או
עם אוטובוס.
הכפר קאפרי ( –)Capriמקום המפגש של עשירי העולם עם פיאצת אומברטו הראשון המפורסמת ,גני
אוגוסטוס ,חנויות מעצבים יוקרתיות ,הליכה מהכפר לשרידי וילה יוביס ( )Villa Jovisשל הקיסר הרומאי טיבריוס.
הכפר אנאקפרי ( – )Anacapriרכבל כיסאות לראש הר סולרו עם תצפית על האי והמפרץ ,וילת סן מיקלה
שהייתה של הסופר אכסל מונתה (מגילות סאן מיקלה) עם גנים מיוחדים.
חוף אמאלפי Costiera Amalfitana
זהו ללא ספק אחד האזורים היפים בעולם .אם אתם בחופשה ארוכה ,שווה לבלות כאן כמה ימים .אם אתם בגיחה
קצרה ,יום אחד יספיק לכם כדי לטעום מהיופי של האזור ,לפרטים על סיור עם נהג מקצועי לראות את כל היופי
של רצועת החוף ביום אחד כאן או דרך הוואטסאפ.
היופי של המקום הוא הדרך עצמה ,אך לאורך הדרך יש מספר עיירות יפות ששוה לעצור בהן .העיירות הכי
מעניינות לביקור הן– פוזיטנו ,אמאלפי ורוולו (.)Positano, Amalfi, Ravello
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פוזיטנו – עיירה קטנה ,נחשבת הכי יפה בין עיירות החוף האמאלפיטני .פשוט להנות מהיופי .יש שני
מפרצים/חופים ,קתדרלה ,מסעדות וחנויות לתיירים .זמן ביקור  1-3שעות.
אמאלפי – העיירה המרכזית על החוף ,קתדרלה מאוד מרשימה ,חוף קטן ,קניות לתיירים ונקודות תצפית ,זמן
ביקור  1-3שעות.
ראבלו – נמצאת בהרים ,עיירה קטנה עם נוף מרהיב על דרך החוף ,שתי וילות עם גנים יפייפיים – וילה רופולו,
וילה צי'מברונה .זמן ביקור  1-3שעות.
ויאטרי סול מרה  –Vietri Sul Mareעיירה המפורסמת בקרמיקה שלה ,קתדרלה יפה ,חנויות קרמיקה וסדנאות.
לבקר אם יש זמן או עניין מיוחד בקרמיקה.
אטרקציות נוספות לאורך הדרך עצמה –
מערת האיזמרגד בין פוזיטנו לאמאלפי ,מערה יפה שנכנסים אליה עם סירה.
קונדטורית סל דל ריזו  –Sal Del Risoאחת המפורסמות באיטליה ,נמצאת בכפר מינורי (.)Minori
איך מגיעים
השכרת רכב–באים מנאפולי ,מומלץ לשכור מהסוכנויות בתחנת הרכבת המרכזית של נאפולי (Napoli Centrale
על יד כיכר גריבלדי) ,ממנה קל לצאת לכביש הראשי לכיוון דרך אמאלפי ,לחלופין ,אפשר להשכיר ישירות משדה
התעופה ,אם לא נכנסים לנאפולי וממשיכים ישר לאזור סורנטו ואמאלפי.
תחבורה ציבורית– כפרי דרך אמאלפי קצת רחוקים בתחבורה ציבורית מנאפולי ,אבל אפשרי לעשות אותם כיום
טיול וביחס למחיר  -בהחלט שווה .על מנת להגיע לדרך אמאלפי יש צורך להגיע:
 או לסורנטו ( ,Sorentoעם הוזוביאנה  –Circumvesuvianaרכבת היוצאת מתחנת גריבלדי ,או עם מעבורתמהנמל של נאפולי.
 או לסלרנו ( Salernoעם רכבת איטליה מהתחנה המרכזית .)Napoli Centraleמשם אפשר לקחת אוטובוס (חברת  )Sitaשעוצר בכל אחד מהכפרים לאורך דרך אמאלפי ,הכפרים המרכזיים הם
פוזיטנו ( )Positanoואמאלפי ( ,)Amalfiלרוב עושים את המסלול מכיוון סורנטו עד אמאלפי וחזרה .זהו יום ארוך
עם הרבה נסיעות ,בחורף ,כדאי לצאת מוקדם על מנת להספיק בגלל שעות האור ,יש כרטיס יומי המאפשר לרדת
בכל מקום שתרצו ולעלות חזרה לאוטובוס להמשך הדרך.

חוף אמאלפי – ראבלו Ravello
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מקומות נוספים לראות שאינם בתוכנית ואולי תרצו לשלב אותם
איסקיה Ischia
אי געשי ,הגדול במפרץ ,מפורסם כמקום הנופש של הנאפולטנים עם חופי רחצה רבים.
כמה זמן לבלות בו – זה אי די גדול ויש מה לראות ,אפשר לבלות בו יום או יומיים ,יש גם מסלולי הליכה וחופים
יפים לרחצה.
מה כדאי לראות-
שני גנים בוטנים מאוד מיוחדים Giardini Ravino ,Giardini la Mortella -
טירה אראגונית Castello Aragonese d'Ischia -
חוף סנט'אנגלו Sant'Angelo -
לטפס לראש הר אפומאו  –Monte Epomeoטיפוס מאתגר עם נוף נהדר ,יציאה מהכפר .Serrara Fontana
התניידות – מסובך מאוד לקחת רכב לאיסקיה ,לכן באי עצמו נעים עם אוטובוס או מונית.
איך מגיעים -עם מעבורת מנמל נאפולי.
פאסטום Paestum
אתר ארכאולוגי עם מקדשים יוונים.
כמה זמן לבלות – שעתיים עד ארבע כולל ביקור במוזיאון עם ממצאים מרשימים .אם כבר הגעתם עד כאן ,אפשר
לבקר בחוות מוצרלה מחלב באפולו באזור ,זו ההתמחות של האזור.
מה כדאי לראות – כל הנסיעה לכאן היא במיוחד בשביל האתר הארכאולוגי ,שהוא מרשים מאוד .כמו כן המוזיאון
מכיל אוצרות אמיתיים.
התניידות – ברגל באתר עצמו.
איך מגיעים – רק עם רכב – Archaeological Park of Paestum
ארקולנו
תיאור – עיר רומאית שנקברה מההתפרצות הגעשית של הוזוב .היא קטנה משמעותית מפומפיי ,אך הייתה
עשירה יותר וחלק מהממצאים נשמרו בה טוב יותר .פומפיי הרבה יותר גדולה ויש בה הרבה יותר מה לראות ,לכן
ביקור בארקולנו מומלץ לחובבי הז'אנר בלבד ,סגור ביום שלישי.
איך מגיעים –
רכב–  Parco Archeologico di Ercolanoהשילוט בדרכים הוא  ,Ercolano Scaviחניות בתשלום בכל האזור.
תחבורה ציבורית
עם רכבת הוזוביאנה  –Circumvesuvianaרכבת היוצאת מתחנת גריבלדי  ,Garibaldiתחנת הירידה היא Ercolano
.Scavi
הסעות שאטל מנאפולי– חברת  Tramviaמקיימת שאטלים למקומות שונים באזור ,פעיל בעיקר בעונת הקיץ.
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נשמח לשמוע ממכם
התוכנית היא בשבילכם להשתמש כרצונכם ,אם יש לכם הערות ,מחשבות ,תוספות ,נשמח לשמוע ,לשפר ולתקן,
נשמח גם אם תפרגנו לנו במידה ואתם חולקים את המסלול.
מן הסתם אנחנו לא יכולים להתחייב על כל המידע שניתן כאן ,זה ההתרשמות שלנו והניסיון שלנו ,אבל דברים
יכולים להשתנות וכל אחד חווה את המקומות באופן שונה ,אנא עדכנו אותנו אם מצאתם טעות.
יש לנו קבוצות וואטסאפ ופייסבוק יעודיות לאזור בהן אפשר לשאול ולשתף מטיילים אחרים במידע:
נאפולי וחבל קמפניה – פייסבוק /וואטסאפ
קבוצת פייסבוק של מחוז פוליה  – Pugliaפייסבוק
קבוצה מיועדת לקרוזים בים התיכון  -פייסבוק
צרו קשר דרך –
האימייל שלנו Info@seeingnapoli.com
הוואטסאפ +39-331-4177083 -
עמוד הפייסבוק לראות את נאפולי עם ליאור – אם מצאתם את התוכנית שימושית ,עשו לייק כאן
חופשה נעימה
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