
   ימים6 –הקרנבל של וונציה וצפון איטליה 
  

קרנבל המסכות בוונציה הוא אירוע ייחודי המתקיים בעיר ונציה שבצפון איטליה ומתרחש כל 
  . חורף באמצע פברואר ונמשך כשבועיים

ומאז ,  החגיגות של הקרנבל נועדו לציין את המעבר מהחורף לאביב13-במהלך המאה ה
  מכל רחבי העולם בעולם ומושך אליו בכל שנה אלפי אנשים הפך לאחד הקרנבלים המובילים

  
  
 סירמיונה - גארדה אגם – וונציה – אביב תל :1 יום
 לאחר .לוונציה על אל של בוקר בטיסת ונטוס גוריון בן התעופה בנמל ניפגש הראשון ביום

 ,יםהמרהיב נופיו עם היום לנו שממתין איטליה באגמי הגדול ,גארדה לאגם נמשיך הנחיתה
 בעיירה נבקר .השמיים למרומי שנישאים הדולומיטים הרי לצד קסומות ופינות ציוריות עיירות

 סמטאות אל המצודה שערי דרך נעבור ,גארדה אגם בתוך אי חצי על השוכנת סירמיונה
 וניסע לסייר נמשיך .המיוחדות האיטלקיות והגלידות הקפה בתי ,מהחנויות ונהנה העיירה
   .ולינה למנוחה מלונינו נמשיך ,הערב לקראת .זית ועצי לימון מטעי ,כרמים בין ,האגם באזור
  .וורונה באזור לינה

  
 ונציה קרנבל :2 יום

 ביקורינו את נתחיל .ונציה - באירופה והרומנטיות המפורסמות הערים באחת נבקר היום
 לסייר יךנמש מכאן ,היהודי הגטו קירבת עד סירה גבי על בשייט והתעלות הגונדולות בעיר

 והסוחרים החנויות שלל עם ריאלטו גשר מעל נעבור .העיר של המיוחדות בסמטאותיה
 של פטרונו - מרקו סן כנסיית ,"אנחות"ה גשר :והסביבה מרקו סאן בפיאצה נסייר ;הססגוניים

 קרנבל של ליבו לב נמצא הצמודות ובסמטאות מרקו סן בפיאצה ,כאן .דוקאלה ופאלצו ,העיר
 .העיר של המפואר העבר את שמיצגות ותלבושות מסכות ,תחפושות .נציהו של המסכות
 היום בסיום .החגיגות לאור מהעיר וניפרד הסירה של סיפונה על שוב נעלה הערב בשעות
   .ולינה למנוחה למלון נשוב
  .וורונה באזור לינה

  
 הדולומיטים הרי :3 יום
 הרי- אירופה של המיוחדים ריםהה מאזורי באחד ,ביופיו מרהיב לטבע מוקדש שכולו יום

 מושלגות פסגות אל ,וכפרים יערות ,אגמים ,מקסימות עיירות בין ונעלה נצפין .הדולומיטים
 נעצור .ומיוחדת מגוונת תצפית מנקודות מהנוף נהנה הטיול בהמשך .נשימה עוצר ונופים
 נשכח שלא כמובן .והרענן הצח האוויר את וננשום בעיירה המקומית האווירה את ונחווה
 .זה ארץ לחבל האופייניים האיטלקיים מהטעמים לטעום
    .ההרים ואווירת מהנופים שנתרשם לאחר למלוננו נשוב
  .וורונה באזור לינה

 על הממוקמת לביקור יוקדש זה יום הדולומיטים בהרי ביקור יאפשר לא האוויר ומזג במידה •
 הייתה הפעמון יציקת ברוורטו (Rovereto) הברונזה פעמון את נראה .האדיג׳ה נהר גדות
 נועד והוא 1925 ועד  1918הענקי Maria Dolens. השנים בין מקומי כומר של יוזמתו פרי

 מזה איכות שוקולד המייצר קטן משפחתי במפעל נבקר .המלחמות כל חללי את להנציח
 הייצור תהליך ,החומרים על נלמד .שנים עשרות
 טרנטו טרנטו לעיר נמשיך .השונים השוקולד וגימס כמובן ונטעם (Trento) נפת בירת

 ובה היפה העתיקה בעיר נסייר .אדיג׳ה אלטו - טרנטינו האוטונומי המחוז חלק המהווה
 את נראה .קפה ובתי מסעדות ,יפות חנויות שפע ,ציורים מקושטים בתים ובו מדרחוב

  .המבצר ואת גמורה הבלתי הקתדרלה
  
 ורונה קרנבל - בורגטו איל - נזה'ויצ – גראפה דל באסנו: 4 יום

 המפורסם המשקה בהכנת שנודעת גראפה דל באסנו בעיירה בביקור נתחיל היום
   ."הגראפה"–



 .הברנטה נהר על כדי תצפית תוך ההיסטורי העץ גשר את רגלית ונחצה העתיקה בעיר נבקר
 היצירות תמרבי שבה ,המפורסם פאלאדיו הארכיטקט של עירו נזה'לויצ נגיע היום  בהמשך

 סיור את נתחיל .בורונה "הניוקי" נצא לקרנבל מכן לאחר .ידו על שתוכננו הארכיטקטוניות
 מתקיימים ובה שנה אלפיים כמעט לפני האמפיתיאטרון שנבנה – "ארנה"ב העתיקה העיר
 בשעות .בקיץ אופרה מופעי היום עד

  דמות,"מבליםהט מלך"מוכרז  שבה הססגונית בתהלוכה העיר במרכז נשתתף הצהרים
 באיל נערוך ביקור ,יאפשר הזמן באם .הקרנבל של הצחוקים סיבת את שמייצגת קומית

 הביקור בסיום .את האזור שמציפות החגיגות באווירת כאן גם ונשתתף "האגדות עיר"בורגטו 
   .ולינה למנוחה ,למלון נחזור ,בורגטו באיל
  .וורונה באזור לינה

  
 פררה קרנבל - מודנה :5 יום
 ,של היסטוריה עיר ,מודנה של בסיור היום את ונתחיל ,דרומה נסע הבוקר ארוחת אחרל

 -ו" פרארי"מכוניות המרוץ  שעברה במאה נולדו שבה העיר ,קולינרית  מסורת ,ארכיטקטורה
 פיאצה של לאורכה  נטייל,העתיקה העיר במרכז בביקור נתחיל ,למודנה בהגיענו ."ומזרטי"

 נמשיך .הגירלנדינה – הצמוד המגדל של ההיסטוריה על ונשמע להבקתדר נצפה כאן ,גרנדה
 החומץ את לקנות שרוצה למי חופשי זמן ת לעתמע יינתן .העיריה ולבית דוקאלה לפלצו

 קרנבל ,נוסף בקרנבל השתתפות נמשיך ממודנה .שנה מאלף יותר בעיר שמיוצר "בלסמיקו"
 ,מסכות ,צחוקים ,רוח מצב הרבהב מתאפיין זה קרנבל ,ובוורונה בוונציה כמו .פררה

 מבין מוכר פחות הוא בפררה הקרנבל .נעים מתקנים על תיאטרליים מיצגים והרבה תלבושות
 מהפסטיבלים עממי ויותר מסחרי לפחות נחשב ,זאת עם ויחד ,באיטליה הפסטיבלים
 .המתחרים
  .מילאנו באזור לינה - למלון העברה

  
 ויטוריו גלריית - "סקאלה לה" – הדואומו כיכר - מילאנו - סטרזה – ורה'מג אגם :6 יום

 אביב תל - עמנואל
 לעיירה נגיע .שבאיטליה היפים האגמים אחד ,ורה'מג באגם נבקר הטיול של האחרון ביום

 .האגם של נופו נשקף ממנה הטיילת לאורך ונטייל האגם של לחופו היושבת סטרזה
 של העולמית לבירתה בנחת נקדיש זהה היום את .בלה באיזולה לבקר יוכלו המעוניינים
 האופרה בית את נראה ,מפורסמת  הדואומו בכיכר נסייר .מילאנו ,והעיצוב האופנה

 מגלריית נתרשם י'וינצ דה ליאונרדו של ופסלו "סקאלה לה" המפורסם
 יינתן .נפוליאנה מונטה שברחוב בעולם המפורסמים האופנה בבתי ונתבונן ,עמנואל ויטוריו
 פסטיבלים של מהאווירה נפרד ,אחרונות התארגנויות לאחר .וקניות לסיור חופשי זמן

 וקרנבלים
 חזרה על אל בטיסת נטוס מילאנו ומשם של התעופה לשדה העברה הטיסה לשעת בהתאם
  .ורשמים חוויות לאי ארצה


