
45 שנה, בתקופ  דייגים שהתפתח לעיר נופש. לפני
פה שנאפולי סבלה מדימוי מסוכן שהפחיד תיירים, 
החלו לבנות בסורנטו בתי מלון רבים והעיר הפכה 
בהדרגה בסיס חלופי לסיורים באזור המפרץ. העיר 
מפורסמת בייצור ליקר הלימון — הלימונצ'לו, ובכלי 
הקרמיקה המעוטרים — איך לא — בלימונים. אחרי 

פששוטטתם במרכז העתיק של העיר ובקורסו איט
ליה, רחובה הראשי, קנחו בתצפית מרהיבה על צוקי 

סורנטו מגני פיאצה דלה ויטוריה.
היכולות  עיירות  נמצאות  לסורנטו  מדרום 
לשמש בסיס לטיולי "כוכב" באזור, כמו סנטפאגתה 
 ,)Sant'Agata Sui Due Golfi( סוי דואה גולפי
ועוד. דרופ  )Massa Lubrense )מסה לוברנזה 
מית לעיירה נרנו )Nerano( נמצא החוף המבודד 
מרינה דל קנטונה )Marina del Cantone(, שבו 

פתוכלו להתאמן בצלילה או לסעוד באחת המסע
דות המשובחות. 

היום השישי: 

 Positano מפוסיטאנו 
Amalfi אל אמלפי

 ,)SS163( המפורסמת  האמלפיטנית  הדרך 
50 ק"מ בין סורנטו לעיר סלפ  המתפתלת לאורך

רנו )Salerno( , היא צרה ומאתגרת, אך הנסיעה 
בה שווה את המאמץ: יש כאן שילוב קסום של 
כפרים הרריים עם חקלאות טראסות יםפתיכונית, 
הגולשות מהצוקים אל שפת  עיירות צבעוניות 
הים, כפ100 חופים — רובם נסתרים במפרצונים 
מבודדים, והתמסרות מוחלטת לשעון הפנימי של 
ה"מצוג'ורנו". כיוון הנסיעה המומלץ הוא ממערב 
למזרח, כך יהיה לכם קל לנצל את מפרצי החנייה 

הנמצאים לאורך הדרך. 
אל  בפיתולים  וממשיכים  מצלמים  עוצרים, 
פוסיטאנו, עיירה מלאת שיק שמיתגה את עצמה 
האמלפיטני,  חוף  רצועת  של  האופנה  כבירת 
הלוא היא ה"קוסטיירה". אם תרצו להשתזף בחוף 

פהאהוב על המקומיים, רדו אל קו המים ופנו ימי
נה אל השביל המטפס אל חוף Fornillo. אחרי 
הביקור בעיירה מומלץ לעלות במיניבוס מקומי 

אל הכפר נוצ'לה )Nocelle( - או אל אג’רולה 
)Agerola(, למיטיבי לכת - משם מתחיל מספ

 Sentiero( "לול ההליכה היפהפה "שביל האלים
אל  יםפתיכוני  חורש  דרך  היורד   ,)Degli Dei

.)Praiano( פראיאנו
ביציאה מפראיאנו לכיוון אמלפי נכנסים אל 

נוסעים על גשר העו ואחריה  פמנהרה קצרצרה 
 )Marina Di Praia( בר מעל מרינה די פראיה
שקט.  מעט  שרוצה  למי  מושלם  רחצה  חוף   —
לפני שמגיעים אל אמלפי, בצד ימין של הכביש, 
תראו את המעלית המובילה אל מערת הברקת 
)Grotta dello Smeraldo(, שבה ניתן לרדת 
עד קו המים ולשוט לתוך המערה עצמה עם סירות 

זעירות.
מעצמה  בעבר  אמלפי,  אל  מזרחה  ממשיכים 
ונעימה,  קומפקטית  עיירה  וכיום  אדירה  ימית 
הנוחה מאוד לטיול רגלי. מכיכר הדואומו מטפס 
הרחוב הראשי היחיד של העיר, הבנוי מעל ערוץ 
 Via delle( הנייר  ומגיע אל עמק מפעלי  נחל, 
 Museo( הנייר  מוזיאון  נמצא  שם   ,)Cartiere
מים  טחנת  סביב  הוקם  המוזיאון   .)della Carta
עתיקה ששימשה לייצור נייר — מלאכה שעליה 
התבססה כלכלת העיר אמלפי במשך מאות שנים. 

היום השביעי: 

מראבלו Ravello אל סלרנו 

ראבלו היא עיירה הררית יפהפייה, והביקור בה 
השדה  חלקות  על  וחדפפעמי  מדהים  מבט  מעניק 
שלמרגלותיה.  הטראסות  על  היושבות  המעובדות 

פעליהן ועל מפרץ סלרנו כולו תוכלו להשקיף מה
גנים הנהדרים של שתי הווילות, שבהן מומלץ מאוד 
לבקר: וילה צ'ימברונה )Villa Cimbrone(, ווילה 

 .)Villa Rufolo( רופולו
יורדים מראבלו וממשיכים מזרחה, דרך העיירה 
תוכלו  בה   ,)Maiori( ומאיורי   ,)Minori( מינורי 
לעצור לרחצה ברצועת החוף הארוכה ביותר באזור.

 ,)Vietri Sul Mare( מארה  סול  לוויאטרי 
פהעיירה המזרחית ביותר על כביש אמלפי, מסו

כדאי  קרמיקה.  כלי  ייצור  של  שנים  ארוכת  רת 
 Ceramica המרשימה  הקרמיקה  בחנות  לבקר 
הכביש  על  הנמצאת   ,Artistica Solimene
הראשי המוביל אל סלרנו — עיר מסחר עתיקה 

ושוקקת חיים, שבה מסתיים טיולנו.
dalit@vivaitalia.co.il

סייעה בהכנת הכתבה: ליאת קוממי 

איים חלומיים, חופים נסתרים 
ועיירות קסומות: שבוע בלתי נשכח 

במפרץ נאפולי וחוף אמלפי 
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לפני כמה ימים פגשתי את א'. היה בה 
משהו שונה ולא בדיוק הצלחתי לעמוד 
על טיבו: השיזוף? העיניים הבורקות? 
א' הגישה לי סוכריית לימון ואמרה, "שום דבר, 
חזרתי מדרום איטליה". את החיוך שהסגיר את 
כל הסודות היא שמרה לסוף: “אין, אין כמו חוף 

אמלפי”.
במפרץ  הנמצא  אמלפי,  וחוף  נאפולי  מפרץ 
סלרנו, הם מהיעדים הפופולריים ביותר בדרום 

פהמגף. רגע לפני שהכביש היפה בעולם הופך לע
מוס ביותר, קבלו הצעה לשבוע קסום בין איים 
חדפפעמיות  תצפיות  נסתרים,  חופים  חלומיים, 

ועיירות קסומות.

היום הראשון: 

מרומא באוטוסטרדה

שדה התעופה פיומיצ'ינו ברומא יהיה יעדכם 
הראשון בדרך לחוף אמלפי. מלבד טיסת המשך 

פמרומא לנאפולי, הדרך המהירה דרומה לנאפו
לי היא על האוטוסטרדה. הנסיעה על דרך החוף 

ואינ בידיכם  זמנכם  אם  אך  יותר,  פמתארכת 
הטבע  שמורת  דרך  להדרים  תוכלו  עייפים  כם 
 ,)Parco Nazionale del Circeo( צ'ירצ'או
 )Sperlonga( לבקר בעיירות הנופש ספרלונגה
אזור  אל  היום  בסוף  ולהגיע   )Gaeta( וגאטה 

מפרץ נאפולי.

היום השני: 

Napoli נאפולי

המפרץ  מעל  נאפולי  של  הפנטסטי  מיקומה 
ביותר  לעיר האטרקטיבית  אותה  להפוך  היה  יכול 
באיטליה. במקום זה נאבקת העיר זה שנים בבעיות 
רבות המסתירות את יופייה מעיני התייר. אל תיתנו 

לפ ראויה  נאפולי  עליכם:  להשפיע  אלו  פלדברים 
פחות ליום טיול אחד. אל תחמיצו את השיטוט במ

רכז העתיק של העיר, אזור Spaccanapoli, ואת 
 Museo( הלאומי  הארכיאולוגי  במוזיאון  הביקור 

.)Archeologico Nazionale

היום השלישי: 

 Ischia האיים איסקיה
Procida ופרוצ'ידה

האי הוולקני איסקיה הוא הגדול באיי המפרץ. 
הוא פופולרי מאוד בקרב המקומיים, הנוהגים לנפוש 

פכמה ימים רגועים באחד ממתחמי המרחצאות המפו
רסמים שבו. אם יש ברשותכם יום או יומיים, בקרו 
בטירת אראגון )Castello Aragonese(, היושבת 

פעל סלע מבודד ומחוברת בגשר אל האי, בגנים הבו
 )Giardini La Mortella( טניים "לה מורטלה" 
 Lacco Ameno היפות  העיירות  בין  הנמצאים 
 Giardini החמים  המעיינות  במתחם   ,Forioופ

Termali Poseidon, בכפר הדייגים סנטפאנג'לו 
 ,Marina dei Maronti ובחוף )Sant'Angelo(

החוף היפה ביותר באי. 
פתושביו של האי הקטן פרוצ'ידה )"האי של אר

תורו"(, על גיבוב בתי הפסטל המתקלפים שבו, לא 
מצייתים במאה אחוז לחוקי תעשיית התיירות. ביקור 
בו עשוי להתאים דווקא למי שרוצה שיעזבו אותו 
בשקט, רחוק מהמולת תיירים או "אטרקציות" של 
סרטים  לעשרות  צילומים  אתר  שימש  האי  ממש. 

ו"הכיש "הדוור"  בעקבות  כולו  בעולם  פוהתפרסם 
רון של מר ריפלי", שצולמו בחופיו ובאתריו, כמו 

פהטיילת של מרינה גראנדה ופיאצה דיי מרטירי שב
Corricella(. אחד החופים הנעיפ )מרינה קוריצ'לה 
.)Chiaiolella( מים באי נמצא ליד נמל קיאיוללה

היום הרביעי: 

 Pompeii פומפיי 
 Herculaneum הרקולנאום 

Vesuvio והר הווזוב

פהר הגעש וזוב התפרץ עשרות פעמים, אך ההתפ
רצות המפורסמת ביותר היא זו של שנת 79 לספירה, 

פשבה חרבו רוב הערים שלמרגלותיו, בהן העיר פומ
פפיי. בביקורכם תוכלו לנסות ולדמיין את החיים התו
פססים שהיו בעיר ערב חורבנה, בסיור בין מבני הצי

בור, המקדשים, השווקים, המרחצאות, התיאטראות 
ובית הבושת, רובם מעוטרים בציורי קיר יפהפיים 

שנשתמרו ושוחזרו. שרידיה של העיר הרקולנאום, 
כיום  נמצאים  התפרצות,  באותה  היא  אף  שנחרבה 
Ercolano(. לאחר הביקור בעתיפ )בעיירה ארקולנו 
קות אפשר לטפס אל הר הווזוב ולערוך מסלול הליכה 

פדרך מוזיאון המצפה אל המכתש שבפסגת ההר. בד
רככם דרומה לכיוון סורנטו תוכלו להיפרד ממפרץ 
 Monte( נאפולי עם תצפית נהדרת ממונטה פאיטו
Faito(, שאליו עולים ברכבל מהעיירה קסטלמארה 

.)Castellamare di Stabia( דיפסטאביה

היום החמישי: 

 Capri קאפרי 
Sorrento וסורנטו

1822 גילה דייג מקאפרי את המערה הכפ  במאי
חולה. הוא שמר את התגלית הזו בסוד במשך ארבע 
שנים, ואז גילה אותו לשני אמנים גרמנים שביקרו 
החלה  באי  התיירות  היסטוריה:  והשאר  בקאפרי, 
בקאפרי  זה.  אחר  בזה  נפתחו  מלון  ובתי  לפרוח 
מבקרים אלפי אנשים ביום, מה שהופך אותו דביק 
במיוחד בקיץ. באי שתי עיירות מרכזיות: קאפרי 

פואנהפקאפרי, הנמצאת מעליה. אחרי השופינג בח
נויותיה היוקרתיות של קאפרי, קחו אוטובוס אל 
מונטה  אל  כיסאות  ברכבל  עלו  אנהפקאפרי, שם 
סולרו )Monte Solaro(, לתצפית נפלאה ביותר 

על האי וסביבותיו.
לקראת הערב כדאי להגיע אל סורנטו - כפר 

דלית קצנלנבוגן • איור: גפן רפאלי
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