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עבריתפורטוגזית

mber 2019 
 
Dear Fellow Rotarian, 
 
I am the President of the Rotary Club Cagliari, the capital city of Sardinia, the large Italian island 
located in the heart of the Mediterranean Sea. I kindly ask you for a minute of your time to 
describe an initiative that I think may interest you and the members of your Rotary Club, asking if 
you could kindly inform them by circulating this email. 
 
RC Cagliari has already organized 13 editions of Archeotour, a tourist itinerary that has helped 
Rotarians from all over Italy to understand that Sardinia has much more to offer than just beach 
holidays. It is a tour that combines our beautiful natural environment and local culture to create 
and strengthen relationships of friendship in Rotary. 
 
The extraordinary success of the previous editions of Archeotour have led us, on the occasion of 
the 70th anniversary of the foundation of our Club, to offer the 2020 tour to Rotarians outside 
Italy. We are therefore organizing an International Archeotour in English from 17 to 22 June 
2020. 
 
The tour will combine a high-level cultural experience with typical Sardinian cuisine and wines, 
and the chance to enjoy our unique landscapes in friendship with Rotarians from different 
countries of the world. 
 
It will be an opportunity to set our marvellous coast line alongside the Giants of Monte Prama a
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It will be an opportunity to set our marvellous coast-line alongside the Giants of Monte Prama, a 
series of monumental sculptures that are unique in the Mediterranean region: an opportunity to 
pass over a kind of virtual bridge spanning 4,000 years of history, from the Nuragic to the Punic-
Phoenician and Roman civilisations, from the Romanesque to the industrial archaeology of the 
present day. 
 
No less an important part of the Archeotour will be an introduction to the food and wine of 
Sardinia, with lunches and dinners in particularly attractive settings. 
 
We have been able to hold the cost of the tour at a very reasonable €1100.00 per person 
inclusive for all 5 days. 
 
The Archeotour brochure is available here, with the complete program and all necessary 
information, supported by numerous interactive links. I would be grateful if you could read it and 
circulate it with this email to the members of your Club. 
 
If you want to view the brochure on your smartphone, to maybe share it with your Club friends, 
you can also use this QR code: 
 
 
The number of places on the tour, of course, is strictly limited to ensure that it runs smoothly for 
all participants. For this reason, if you or any of your members are interested, please contact our 
Club immediately at archeotour@rotarycagliari.org, or by calling one of our members on the 
numbers indicated in the brochure. 
 
Reservations must be con�rmed without delay and certainly no later than 30 January to 
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y y y
guarantee hotel accommodation. 
 
The booking form can be downloaded by clicking here. 
 
A page is also available on the Club website at: www.rotarycagliari.org 
 
In the hope of being able to meet you in Sardinia, I thank you for your attention and send you 
warm greetings, 
 
Francesco Danero 
 
President 2019-20 R.C. Cagliari 
 
5c0ea31c24582bca7ae49c5f0a15cecf 
 
My apologies if you received this email by mistake or are no longer part of a Rotary club. In that 
case, please unsubscribe, if you wish, using the link below. 
 
 
If you wish to unsubscribe from this mailing list, click on Annulla l'iscrizione to reject further 
emails.  
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מר 2019

עמית רוטריאן היקר,

אני נשיא מועדון הרוטרי קליארי, עיר הבירה סרדיניה, האי האיטלקי הגדול שנמצא בלב הים התיכון, אני מבקש 
מכם לרגע מזמנכם לתאר יוזמה שלדעתי עשויה לעניין אתכם ו חברי מועדון הרוטרי שלכם, שואלים אם תוכלו 

להודיע   להם בחביבות על ידי הפצת דוא"ל זה.

ה- RC Cagliari כבר ארגן 13 מהדורות של Archeotour, מסלול תיירים שעזר לרוטרים מכל רחבי איטליה להבין 
שלסרדיניה יש הרבה יותר מה להציע מאשר רק חופשות חוף. זהו סיור המשלב את הסביבה הטבעית היפה 

והתרבות המקומית שלנו ליצירת ולחיזוק מערכות יחסים של חברות ברוטרי.

ההצלחה יוצאת הדופן של המהדורות הקודמות של ארצ'וטור הביאה אותנו, לרגל חגיגות 70 שנה להקמת המועדון 
שלנו, להציע את סיור 2020 לרוטרי מחוץ לאיטליה. לפיכך אנו מארגנים ארכיאטור בינלאומי באנגלית בין 

התאריכים 17 עד 22 ביוני 2020.
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הסיור ישלב חוויה תרבותית ברמה גבוהה עם מטבח ויינות סרדיניים טיפוסיים, והסיכוי ליהנות מנופינו הייחודיים 
בחברות עם רוטרים ממדינות שונות בעולם.

זו תהיה הזדמנות להציב את קו החוף המופלא שלנו לצד ענקי מונטה פראמה, סדרת פסלים מונומנטליים הייחודיים 
באזור הים התיכון: הזדמנות לעבור מעל סוג של גשר וירטואלי שמשתרע על 4,000 שנות היסטוריה, החל מה 

נוראגית לתרבויות הפוניק-פיניקיות והרומיות, מהרומנסק לארכיאולוגיה התעשייתית של ימינו.

חלק לא פחות חשוב מהארכיאטור יהיה היכרות עם האוכל והיין של סרדיניה, עם ארוחות צהריים וארוחות ערב 
במסיבות אטרקטיביות במיוחד.

הצלחנו להחזיק את עלות הסיור במחיר סביר מאוד של 1100.00 יורו לאדם כולל כל חמשת הימים.

עלון ארכיאטור זמין כאן, עם התוכנית המלאה וכל המידע הדרוש, הנתמך על ידי קישורים אינטראקטיביים רבים. 
אודה לך אם תוכל לקרוא אותו ולהפיץ אותו באמצעות דוא"ל זה לחברי המועדון שלך.

אם אתה רוצה להציג את העלון בסמארטפון שלך, אולי שתף אותו עם חברי המועדון שלך, אתה יכול גם להשתמש 
בקוד QR זה:

מספר המקומות בסיור כמובן מוגבל בהחלט כדי להבטיח שהוא יפעל בצורה חלקה עבור כל המשתתפים. מסיבה 
זו, אם אתה או מישהו מחבריך מעוניינים, אנא צור קשר עם המועדון שלנו מייד בכתובת 

archeotour@rotarycagliari.org, או על ידי התקשרות לאחד החברים שלנו על המספרים המצוינים בעלון.

יש לאשר את ההזמנות ללא דיחוי ובוודאי שלא יאוחר מ- 30 בינואר כדי להבטיח לינה במלון.
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ניתן להוריד את טופס ההזמנה על ידי לחיצה כאן.

www.rotarycagliari.org :דף זמין גם באתר המועדון בכתובת

בתקווה שאוכל לפגוש אותך בסרדיניה, אני מודה לך על תשומת לבך ושולח לך ברכות חמות,

פרנצ'סקו דנרו

R.C. Cagliari 2019-20 נשיא

5c0ea31c24582bca7ae49c5f0a15cecf

אני מתנצל אם קיבלת דוא"ל זה בטעות או שאתה כבר לא חלק ממועדון רוטרי. במקרה זה, בבקשה לבטל את 
המנוי, אם תרצו, באמצעות הקישור למטה.

אם ברצונך לבטל את הרישום מרשימת התפוצה הזו, לחץ על Annulla l'iscribzione כדי לדחות דוא"ל נוסף.


