לראות את נאפולי עם ליאור
טלפון +39-331-417-7083
אתר www.seeingnapoli.com
פייסבוק @seeingnapoli

אתרים ,מלונות ומסעדות מומלצות בחבל קמפניה – נאפולי ,סורנטו ,דרך אמאלפי וקאפרי
רשימה עם מידע ולינקים למקומות שאולי תבקרו בהם .יש כאן המון מידע ,הרשימה מסודרת לפי אזורים /ערים,
קחו את הזמן להבין מה אתם מחפשים ומה אתם רוצים ,אני מאמין שתמצאו כמעט את כל מה שתרצו .אם לא
מצאתם ,שלחו לנו הודעה ,נשמח לעדכן.
כדאי לקרוא
הרשימה היא בשבילכם להשתמש כרצונכם ,אם יש לכם הערות ,מחשבות ,תוספות ,נשמח לשמוע ,לשפר ולתקן,
נשמח גם אם תפרגנו לנו במידה ואתם חולקים את הרשימה ,כמו כן ,לוקח זמן והשקעה כדי ליצור את הרשימה
ולשמור אותה מעודכנת ,אם השתמשתם בה והיא הייתה יעילה בשבילכם ,תרומה צנועה תגרום לנו להרגיש טוב
ולהמשיך לעדכן אותה.
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
אנחנו מקיימים סיורי הליכה בנאפולי ובפומפיי וסיורי רכב בחוף אמאלפי.
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
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נאפולי
העיר העתיקה Centro Storico
שם
מוזיאון האוצר של סאן
ג'נארו
Museo del Tesoro
di San Gennaro
המוזיאון הלאומי
לארכאולוגיה של
נאפולי Museo
Archeologico
Nazionale di Napoli

נאפולי
סוטראנֶאה Napoli
Sotterranea
נאפולי סוטֶ ראטה
Neapolis Sotterrata
מוזיאון מדרה Museo
Madre
הקתדרלה Duomo di
Napoli
כנסיית ג'זו נואובו
Gesù Nuovo
פיו מונטה דלה-
מיסריקורדיה Pio
Monte della
Misericordia
קפלת סן סברו Museo
Cappella
Sansevero
שוק פיניהסקה
Mercato
Pignasecca
תחנת המטרו טולדו
Toledo
גלריית אומברטו
הראשון Galleria
Umberto I

בקצרה
פרטי קישוט
ואומנות לכבודו
של הקדוש .אחד
האוספים היקרים
בעולם.
מוזיאון גדול עם
אוספי אומנות
וארכאולוגיה
מתקופות שונות.
הרבה הממצאים
של פומפיי
והרקולנאום
נמצאים כאן
מערות מערכת
מים תת קרקעית
מהתקופות
מוקדמות של
העיר.
שרידי העיר
היוונית והרומאית
שהעיר המודרנית
נבנתה עליהם.
מוזיאון לאומנות
עכשווית
קתדרלה
מרשימה ויפה.
מכילה את שרידי
הקדוש סן ג'נארו.
כנסיית בארוק
מיוחדת
כנסייה עם מוזיאון
המכיל ציורים
מיוחדים כולל את
שבעת החטאים
של קרוואג'ו
אוסף פסלים
מיוחד ביותר

סגור ביום
תמיד פתוח

עלות
 3אירו

אתר אינטרנט
לינק

גוגל מפות
לינק

שלישי

 12אירו

לינק

לינק

תמיד פתוח

 10אירו

לינק

לינק

תמיד פתוח

 10אירו

לינק

לינק

שלישי

 8אירו

לינק

לינק

תמיד פתוח
(סגור להפסקה
בצהריים)

ללא עלות

אין

לינק

תמיד פתוח
(סגור להפסקה
בצהריים)
ראשון בצהריים

ללא עלות

אין

לינק

 8אירו

לינק

לינק

שלישי ורביעי

 8אירו

לינק

לינק

רחוב טולדו והרובע הספרדי Toledo, Quartieri Spagnoli
שוק מדליק עם
הרבה אוכל רחוב
תחנת מטרו
מעוצבת
מרכז קניות
מהמאה ה.18 -

לינק
לינק
לינק
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כיכר פלבישיטו ,קיאיה והטיילת Plebiscito, Via Chiaia, Via Partenope
לינק
 10אירו
פתוח רק בשישי,
תעלה תת
גלריה
שבת ,ראשון וחגים.
קרקעית ,נבנתה
בורבוניקה Galleria
כדרך מילוט
Borbonica
למלך ,הביקור
מפגיש גם עם
ההיסטוריה
המודרנית של
העיר.
אין
חינם
קסטל דל'אובו  Castelטירה על אי ממש יום ראשון אחה"צ
על יד הטיילת של
dell’Ovo
נאפולי .יופי של
נוף
אין
 6אירו
יום ראשון אחה"צ
טירה מרשימה,
קסטל נואובו Castel
עם מוזיאון
Nuovo
וקפלות
הכיכר המרכזית
כיכר דל פלבישיטו
של העיר,
Piazza del
מסביבה הארמון
Plebiscito
המלכותי וכנסיית
סן פרנצ'סקו די
פאולה
 6אירו
סגור ביום רביעי
ארמון המלך Palazzo
Reale di Napoli
לינק
 7אירו
בית אופרה
תיאטרון סן קרלו
 Teatro di San Carloמפואר מהמאה
ה18 -
לינק
 5אירו
תמיד פתוח
בראש הגבעה
קסטל סנט'אלמו
משקיפה על
Castel sant’Elmo
נפאולי ,נוף של
 360על העיר.
מחוץ למרכז העיר
לינק
 12אירו
רביעי
מוזיאון אומנות
מוזיאון קפודימונטה
גדול ,בתצוגה בין
Museo e Real
השאר ציורים של
Bosco di
אומנים חשובים.
Capodimonte
לינק
 9אירו ,הכרטיס
מכלול תת קרקעי תמיד פתוח
הקטקומבות של סן
כולל כניסה
ג'נרו  Catacombe diשל קברים
לקטקומבות של
עתיקים מתקופות
San Gennaro
סן גאודיוזו.
שונות – גדול
ומרשים
לינק
 9אירו ,הכרטיס
מכלול תת קרקעי תמיד פתוח ,כניסה
הקטקומבות של סן
כולל כניסה
אחרונה ב – 13:00
גאודיוזו  Catacombeשל קברים
לקטקומבות של
עתיקים מתקופות
di San Gaudioso
סן ג'נארו.
שונות – קטן יותר
מסן ג'נארו אך
מה שרואים
והסיפור מעניינים.
לינק
חינם
תמיד פתוח
בית קברות
בית קברות פונטאנלה
המכיל את כל
Cimitero Delle
שרידי העצמות
שנמצאו
Fontanelle
בקטקומבות
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לינק

לינק

לינק
לינק

לינק
לינק
לינק

לינק

לינק

לינק

לינק
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מלונות
Hotel Piazza Bellini
Grand Hotel
Oriente
Hotel Napolit'amo
Medina
Napolart - Bed &
Breakfast
Caruso Place
Boutique &
Wellness Suites
מרכזי קניות מחוץ לנאפולי
אתר אינטרנט
שם

 האזור המומלץ להזמנת מלונות הוא סביב אזור רחוב טולדו.מימין רשימה של מלונות מומלצים
 שימו לב שיש למלון חנייה ואם הוא, אם אתם עם רכב. זה מרכז העיר וקרוב להכל ברגל, Toledo
.ZTL באזור

איפה זה
בגוגל מפות
לינק

לינק

Via Cesare
Sersale, 1

ג'וליה רוברטס
וחברים

La Reggia
Designer Outlet
Centro
Commerciale
Campania
Vulcano Buono
פיצריות
L'Antica דה מיקלה
Pizzeria da Michele

Via dei Tribunali,
94
Via dei Tribunali,
32

קלינטון וחברים

Di Matteo - די מתאו

כולם חברים

Gino e - סורבילו
Toto Sorbillo

צמחוני בלבד

לינק

לינק

לינק

לינק

Pizzeria I אי דוקומני
Decumani

Via dei Tribunali,
58

Via Giovanni
Paladino, 51, 80134
Vico II Alabardieri, 30,
80100
Via Marchese
Campodisola, 4,
80133
Salita S. Anna di
Palazzo, 25, 80132
Via Fuori Porta S.
Gennaro, 13, 80137
Via S. Pietro a
Maiella, 6, 80138
Via S. Pietro a
Maiella, 10, 80138
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על טהרת רוטב
העגבניות
הנאפוליטני
נאפוליטני

מסעדות
Tandem Ragù

Antica Latteria

נאפוליטני ופיצה

Ristorante Europeo
Mattozzi

נאפוליטני

Locanda N'Tretella

נאפוליטני ופיצה

Pizzeria La
Campagnola
Un Sorriso
Integrale Amico Bio
Oven Take Away
Vegetariano &
Gluten-free

אורגני וצמחוני
מאפים – צמחוני
וללא גלוטן
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חצי האי סורנטו
סורנטו Sorrento
שם

בקצרה

רכבל הר פייטו
Funivia Mt. Faito
על יד Castelamare
di Stabia

בין סורנטו
לפומפיי .רכבל,
למעלה יש נקודות
תצפית ,בתי קפה
ומסלולי הליכה.

מלונות
Grand Hotel Riviera
Hotel Belair Sorrento
Hotel Bristol Sorrento
Hotel Tasso Suites & Spa Sorrento
פוזיטנו Positano
על הדרך בין אמאלפי
מערת האיזמרגד
לפוזיטנו ,מערה אליה
נכנסים עם סירה.
אמאלפי Amalfi
ראבלו Ravello
וילה רופולו Villa
Rufolo
וילה צ'ימברונה Villa
Cimbrone

סגור ביום
סגור מחוץ לעונת
התיירות

עלות
 8אירו הלוך
חזור

אתר אינטרנט
לינק

איפה זה
בגוגל מפות
לינק נמצא
בתחנה של
הרכבת.

סגור בחורף

 6אירו

לינק

וילה עם גנים ונוף

שני

 6אירו

לינק

לינק

וילה עם גנים ונוף

תמיד פתוח

 7אירו

לינק

לינק

כמעט תמיד פתוח

 4אירו

לינק

לינק

כמעט תמיד פתוח

 1אירו

קאפרי Capri
וילה יוביס Villa Jovis
גני אוגוסטוס
וילה סאן מיקלה Villa
San Michele
רכבל לראש הר סולרו

שרידי הארמון של
הקיסר טיבריוס
גנים קטנים עם נוף
יפה על הפרגליוני
של קאפרי.
וילה עם גנים
ופסלים של הסופר
המפורסם אכסל
מונטה.
רכבל כיסאות
לראש ההר עם
נופים יפים.

לינק

כמעט תמיד פתוח

 10אירו

לינק

לינק

סגור במזג אוויר רע

 12אירו

לינק

לינק
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