
 

   "העולם על פי נורית"

ין רומא ב"ושכרון חושים  טעמים ,ניחוחות ,טבעשל  ימים 5

  "חבל מוליזהל

 

 ימים לחבל מוליזה שבאיטליה.  5מתכבדת להציע לכם טיול של 

שכבר חשבתי כי לא אמצא אזור לא  עשורים בהם אני מטיילת באיטליה,   2אחרי 

להתאהב במחוז הבתולי  ו מוליזה מחוז לעבור דרך המזל  באיטליה, נפל בחלקי   רימתוי

 והמיוחד הזה. 

על הגלוי במוליזה זה לגמרי לא מסתדר עם איטליה שבה  רב הנסתר  כשאני אומרת כי 

צריך להתאמץ כדי להנות ממנה. דומה שמוליזה היא  ממש  רב הגלוי על הנסתר ולא  

ין לא נחשף ונגלה לעיניי התיירים. מחוז של  המחוז הבתולי האחרון באיטליה שעד

, אורח חיים צנוע וכביכול אינו מוכר אך יחד עם זאת המחוז הקטן  רועים ועבודת אדמה

יינות, פטריות טרטופו,   – לשבחיםהזה אחראי ללא מעט מוצרים משובחים שאף זכו  

 במסע. פסטה, שמן זית, גבינות ועוד... ולתרבות נפלאה ולבבית אליה נחשף 

 . תוכן עשיר ומיוחדו  חוויה קולינארית   ם שלימים מלאי  5-נצא ל

 להתראות במוליזה. 

 נורית
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 מוליזה  -אברוצו   -רומא  –: תל אביב 1. מס יום

 לאחר הטיסה, נעמיס מזוודות ונצא היישר למחוז אברוצו בדרכנו למוליזה.  

 משפחתי.  ומשם היישר ליקב chieti בשם נעצור לארוחת צהריים בעיירה קטנה ויפה

 Taverna Teato  -צהריים  

המוקף מדרונות רכים, בין כרמים ויקב נפלא, ממנו נשקף    לקראת ערב נגיע למקום הלינה שלנו 

 הים האדריאטי. נתארגן בחדרים ונצא לארוחת ערב משותפת. 

 Gold Restaurant  -ארוחת ערב  

 L'Ulivo Bianco -לינה  

https://www.lulivobianco.com/ 
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 פעמונים ואוכל משובח בעיירת השיכוריםגבינות, : 2. מס יום

 .בוקר  ארוחת 

 ביקור במחלבה מקומית )הכנת הריקוטה, קאשוקבלו(. 

 ביקור במפעל פעמונים עתיק בעיירה אניונה. 

 Agriturismo La Grande  -ארוחת צהרים עם הרבה בשר ויין בעיירת השיכורים קארובילי. 
Quercia 

 ביקור ביקב משפחתי. 

 Osteria del Borgo -ארוחת ערב בטרמולי 

    

 L'Ulivo Bianco -לינה  

 שווקים, דגים, גלידה ויין. : 3. מס יום

  בוקר ארוחת 

 . ניסע לעיירת הנמל היפה טרמולי לבקר בשוק הדגים  הבוקר ארוחת לאחר 

 Nicola Vizzarri   -נערוך סדנת בישול על החוף עם השף נבחר יחד דגים ו

https://www.youtube.com/watch?v=ln06B1jd3tE 

 טיול מודרך בעיר, ביקור במלאכות יד וטעימת גלידה. 

 Nonna Maria -ארוחת ערב במסעדה מקומית 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ln06B1jd3tE


  

 

   יאכטה ואיי טרמיטי: 4. מס יום

 היישר לאיי טרמיטי.  פרטית ונצא  יאכטהנעלה על ארוחת בוקר לאחר 

האיים והמפרצים, נעלה לבקר בכפרים המקומיים ונעגון את היאכטה לכמה שעות של פאן,   ןנבקר בי 

 שנורקלים ואוכל טוב. 

 – את היום נסיים עם ארוחת ערב מיוחדת בתוך מבנה עץ על הים המשמש מלכודת דגים מסורתית

 Cungarelleil Trabucco  
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   רומא -אברוצו: 5. מס יום

 ארוחת בוקר. 

אשר זכה    1783שם נבקר במפעל קונפטי בן שבע דורות משנת אברוצו,  נעמיס מזוודות ונצא לכיוון 

 באין ספור פרסי יוקרה מאז הקמתו. 

 Trattoriaאו     la locanda di ginoבטרטוריה מקומית דת ונאכל צהריים נעשה סיור בעיירה המיוח

Don Ciccio 

 ביקור ביקב. 

 טיסה חזרה 
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 יורו ללא טיסה.  ****  –עלות הטיול לאדם בחדר זוגי 

 

 הטיול כולל: 

 . לילות לינה 4 •

 ארוחות בוקר.  5 •

 ארוחות צהרים.  5 •

 ערב מלווה ביין מקומי. ת וארוח 4 •

 לייצור גבינות, טעימות + התנסות בהכנה. משפחתי  ביקור במפעל   •

 ביקור במפעל פעמונים.  •

 סדנאות בישול.  •

 . יםביקור וטעימות ביקב •

 במפעל קונפטי.וטעימות ביקור  •

 יאכטה פרטית לאיי טרמיטי. •

 שנורקלים.  •

 ימים.  5נהג צמוד  •

 ימים.  5צמוד   אוטובוס •

 נורית פורן, מדריכה מקומית.  –קצועיים מלווים מ  •

, רפואי ומטען, מיני בר ושירותי בחירה בבתי מלון אישי ביטוח,  טיסה   – מחיר אינו כולל

 פות, טיפים לנותני השירות השונים. , ארוחות ערב/צהרים נוסהוצאות אישיות

 הערות: 

   –תוספת עלות ליחיד בחדר זוגי  .1
 סדר הימים עלול להשתנות כתוצאה מאילוצים שונים. .2

 יתכנו שינויים בביקורים בהתאם לאילוצים שלא תלויים בנו.  .3

 
 

 בברכה, 

 נורית פורן 

 העולם על פי נורית

 

 


