קבוצת "פלשנר" לסרדיניה וקורסיקה
כולל :פסטיבל קאוולקטה סרדה בסאסרי

צילומים  :אילן צפורה ( ) C
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מבוא
מסלולו של טיול מיוחד זה מוקדש לשניים מתוך שלושת האיים הגדולים התוחמים את הים
הטירני -קורסיקה (  ) Corsicaסרדיניה (  ( ) Sardiniaהשלישי סיציליה בו כבר חלקנו טייל ) האי
קורסיקה (  80888קמ"ר ) שבו נולד וגדל נפוליאון בונפרטה  0שייך כיום לצרפת  .האי מצטיין
בנופים  0חופים ועיירות ציוריות .
האי סרדיניה  0השני בגודלו בים התיכון (  000,88קמ"ר ) נמצא מעט דרומית לקורסיקה ושייך
לאיטליה  .באי קיימים שרידי ישובים מהאלף השני לפני הספירה  0בתי מגדלים מבוצרים
הנקראים נוראגי (  ) Nuraghiבמרכז האי מתנשא לרום של  ,08,0מ'האזור ההררי הגבוה של
הרי ג'נארג'נטו (  ) Monti Del Gennargentuמיחידות הנוף היפות של האי  0ובדרום שוכנת בירת
האי קליארי ( .) Cagliari
את הטיול נתחיל בחלקו הצפוני של סרדייה משם בשיט מעבורת קצר נעבור לקוריסקה .נחזור
לחלק האחרון שוב לסרדיניה שם נסיים אתת הטיול .

מסלול הטיול :
יום  -,1.1 - ,טיסה לרומא והמשך לאלגרו (  ) Alegheroשבסרדיניה
בשעות הבוקר נמריא דרך רומא לאלגרו שנמצאת בחוף המערבי של סרדיניה .העיר העתיקה
מוקפת חומה ומגדלים שנבנו ע"י אנשי פיזה ששלטו בעיר .נצא לסיור בעיר והנמל ככל שהזמן
מהנחיתה יאפשר .העיר העתיקה של אלגרו משלבת מבנים בסגנון איברי  0זכר לספרדים
ששלטו בעיר  .ניסע לנורגי פלמברה 0כפר נורגי משומר היטיב .לינה אלגרו (  ,לילה )
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יום  -,..1 -0מערת נפטון והחוף הצפוני
הבוקר נשטו לאורך מצוקי הגיר הזקופים של החוף הצפוני בהם נמצאת מערת נפטון ( Grotta Di
 ) Neptunoמערה יפיפיה שיש בה שילוב של נהדר של ים  0בריכות פנימיות  0נטיפים וזקיפים.
בסרדיניה פרחה באלף השני לפנה"ס תרבות של מבני אבן דמויי מגדלים מבוצרים שמכונים
נורגי .שרידי התרבות זו פזורים ברחבי העיר כולו ..נמשיך דרך העיר סאסרי () Sassariאל כנסיית
השילוש הקדוש הבנויה על ששרידי מנזר מהמאה ה  .,,שנבנה באבני שחור לבן בסגנן הפיזני 0
נמשיך אל קסטל סרדו (  ) Castelsardoוממנה לאורך החוף המפורץ נלון באזור  , (.לילה )

יום  -,..1– ,המעבר לקורסיקה – בוניפציו (  ) Bonifacioפיליטוסה (  – ) Filitosaאתר תקופת
האבן  .אג'ציו ( -)Ajaccio
בשעות הבוקר נעבור במעבורת אל בוניפציו שבקוריסקה  0העיר היפיפיה המוקפת חומה
ומגדלים עגולים ( בהם נבחין כבר מהבורת שנתקרב )  .העיר יושבת על מצוק גירי תלול ומרהיב
 .נסייר בסמטאות העיר ונמשיך בנסיעה צפונה לאורך החוף המערבי  .נמשיך בנסיעה צפונה
נעבור בסרטן עיר מימי הביניים ונמשיך משם אל פיליטוסה אתר מהאלף השני לפנה"ס ובו מבני
אבן גדולים המגולפים כדמויות לוחמים .משם ניסע דרך פרופריאני אל אג'ציו בירת דרום
קורסיקה שם נלון (  ,לילה )

יום  -,8.1.– 0אג'ציו (  -)Ajaccioעיר הולדתו של נפוליאון -פורטו ( ) Porto
אג'ציו בירת דרום קורסיקה  0עיר המנהל המרכזית של האי  0עליה חולשת מצודה גנואית  .כאן
נולד נפוליאון ועובדה זו מונצחת היטב ברחבי העיר .נסייר בעיר העתיקה נראה את בית הולדתו
והקפלה הקיסרית .נמשיך בנסיעה לכיוון פורטו דרך מצוק קלנצ'ה (  ) Calancheהוא אזור מצוקי
גרניט אדומים שהבליה פיסלה בהם צורות נהדרות .נטייל בשביל העובר בין המצוקים לתצפית
נפלאה אל המפרצים שבים .לפנות ערב נגיע אל העיירה פורטו (  ) Portoהנמצאת במפרץ צר
ומצוקי  .נלון בסביבה (  ,לילה)

יום  -,..1 – 1פורטו -קורטה (  ) Corteואזור הרי מיטה רוטונדו
שייט בוקר באזור פורט  .נמשיך בנסיעה בתוך קניון סקאלסנטה רגינה ( ) Scalasanta Regina
נקיק סלע שהכביש מתפתל על אחת מגדתותיו .לעבר העיר קורטה הייתה לתקופה קצרה במאה
ה ,8-בירת קורסיקה החופשית תחת הנהגתו של הפטריוט פאולי (  . ) Paoliהעיר נמצאת באזור
הררי .לינה קורטה (  ,לילה )
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יום  -08.1 -.קורטה – בסטיה ( ) Bastia
בשעות הבוקר נטיל בקורטה  .ניסע בדרך מפותלת ותלולה בתוך יער ים תיכוני עשיר אל קאלוי 0
שהייתה בירת קורסיקה בתקופת שלטון גנואה .מצודה גדולה מאותה תקופה חולשת על העיר.
בסמטאותיה הצרות נולד 0לדברי התושבים 0כריסטופר קולומבוס .לקראת ערב נגיע לבסטיה
בירת החלק הצפוני של קורסיקה  .0לינה בסטייה (  0לילות )

יום  -0,.1 -.כף קורס – בסטיה ( ) Bastia
ביום זה נקיף את כיף קורס ניסע לאורך המפרצים וכפרי הדייגים  0נכיר את מצוקי הצפחה
הכהים המכוסים צמחיה ים תיכונית נמוכה הנקראת בפי הקורסים -מקי .נראה את מגדלי
השמירה הגנואים הרבים הפזורים לכל אורך החוף שנבנו מחשש לפלישת שודדי הים הסרדינים.
אחה"צ נבקר בבסטיה בירת החלק הצפוני של קורסיקה  0נשוטט במצודה בסמטאות הצרות
והנמל העתיק  .לינה בסטה

יום  -00.1 -8שמורת קול דה באבלה (  ) Col De Bavellaהחוף המזרחי פורטו וקיו והחזרה
לסרדיניה
ניסע לאורך החוף המזרחי  0ממנו ניכנס אל שמורת הטבע קול דה באבלה הנמצאת במרכז אזור
הררי  .השמורה נמצאת בלב יער ערמונים בחלק התחתון ויערות אורנים עתיקים  0במרומיה
מצוקי גרניט ותצפיות יפות  .נחזור אל החוף ונעבור בפורטו וקיו ומשם בחזרה לבוניפציו ממנה
נעבור חזרה במעבורת לסרדיניה אל החוף הצפון מזרחי שם נלון (  ,לילה )

יום  -0,.1 – .קוסטה זמרלדה ( – ) Costa Smeraldaוארכיפלג מדלנה קפררה
את היום נקדיש לחוף האזמרלד " הברקת " המושך בקיץ רבבות תיירים  .נראה מצוקי גרניט
היוצרים צורות דמיוניות שפוסלו ע"י הטבע  .מפרצי תכלת נקיים ואין ספור איי סלע  .אזור זה
התחיל להפתח בתחילת  ,..0אז החלו להבנות בתי מלון  0וילות ומעגני יאכטות .עם השנים
הפך אזור זה מוקד משיה לעשירי העולם שבילו את חופשתם כאן ובנו וילות לעצמם .נמשיך
ונשוט במפרץ מדלנה קפררה שמורכב מ  .איים שהוכרזו כשמורה ימית .נבקר באי קפררה שם
קבע את מושבו הגיבור האיטלקי ג'וזפה גריבלידי .שם גם נקבר עם מותו .לינה באזור

יום – 00.1 -,8פסטיבל קאוולקטה סרדה (  -) Cavalcataקגליארי
היום נחזור לססארי ונחזה בחלקו האחרון ל פסיבל קאוולקטה סרדה  .זהו פסטיבל עם חשוב
שכנאה החל ב ,8.. -בזמן ביקור המלך אומברטו ואשתו מרגריטה בעיר  .למעלה ממאתים
פרשים בבגדי רכיבה מסורתיים 0עשרות קבוצות עממיות מאזורים שונים של סרדיניה לוקחים
חלק בארוע הססגוני העשיר בתלבושות צבעוניות ומסורתיות  . .בסיום נמשיך בנסיעה לקגליארי
( ) Cagliariבירת האי שם נלון (  ,לילה )
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יום  -,,קליארי – ת"א
את היום נקדיש לבירת האי קליארי .עיר נמל סואנת שמעליה מתנשאת עיר עתיקה מוקפת
חומה .נעלה אל העיר 0נערוך תצפית ממרפסת אומברטי הראשון  .נבקר בקתדרלה הפיזנית
ונכיר את האוסף הנהדר של פסלוני הברונזה במוזיאון הארכאולוגי  .נסיים את הביקור
באמפיהתיאטרון הרומי  .נבקר בשרידים המרשימים ביותר של תרבות הנורגי – מצודת ברימיני .
המקום הוא מכלול מבוצר של  0מגדלים עגולים מוקפים חומה וסביבה כפר מאותה תקופה .
לקראת ערב ניסע לשדה התעופה ממנו נוטס לרומא ומשם בטיסת המשך לתל אביב
אליה נגיע ביום ה ,0
מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי – מינימום  ,1משתתפים
מחיר הטיול –  ,,.1אירו
תוספת ליחיד בחדר 0.1 -אירו ( מוגבל ל  ,חדרי יחיד )
המחיר כולל :
טיסה בינלאומית דרך רומא ( מיסי נמל  $,..נכון להיום )
 ,8לינות על בסיס א .בוקר (  0כוכבים – למעט בקורה ופורטו –  ,כוכבים )
 ,8ארוחות ערב
מעבורת ושייט כמפורט במסלול הטיול.
אוטובוס תיירים במהלך הטיול .
מדריך ישראלי – אילן צפורה
כניסות אתרים .
כרטיסים לפסטיבל בסאסרי.
טיפים לנותני השירותים
המחיר אינו כולל :
ארוחות צהריים
שתייה בארוחות הכלולות .
ביטוח רפואי ומטען
כל מה שאינו מופיע בסעיף המיחר כולל.

מעל  08מטיילים מחיר הטיול  ,8,1 :אירו
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כדי להבטיח את רמת השירותים והמלונות והטיסות יש לשלם מקדמה של  .88אירו עם
ההרשמה יש להרשם עד סוף אוגוסט  08,.תשלום המקדמה בתחית ספטמבר.
יתרת התשלום בשני תשלומים – תחילת מרץ  0ותחילת אפריל

דמי ביטול לשירותי הקרקע בלבד
עד  – ,8.,.08אין דמין ביטול
 .18 -08.0 -,,.,אירו לאדם
 ,818 -08.0-,.1אירו לאדם
 0.1עד היציאה דמי ביטול מלאים
תאריכי דמי הביטול אינם כוללים ימים שבת וראשון .
ללא קשר כמו תמיד נעשה את המקסימום למזער את הנזק
לגבי הטיסות דמי ביטול לפי מדיניות חברת התעופה ואינם חלק מדמי הביטול הרשומים לפני .
בברכה אילן צפורה
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