
  הקרנבלים של צפון איטליה 
  תפוזיםהניוקי וקרנבלי ה,  של ונציהקרנבלה ימי טיול מאורגן הכוללים את 8

  
מתקיימים ברחבי צפון איטליה קרנבלים שהפכו , בתפר בין עונות החורף והאביב, בכל שנה

  . לשם דבר בכל העולם
  

  :הטיול
 איטליה צפון - ג"נתב: 1יום 
  .איטליה בצפון למלוננו ניסע במילאנו הנחיתה רלאח .למילאנו בוקר בטיסת נצא

 
 הניוקי קרנבל - ורונה  :2יום 

 העתיק האמפיתיאטרון את נראה .ויוליה רומיאו של עירם ,לורונה נצא הבוקר ארוחת לאחר
 את ונראה יוליה של ביתה לחצר נכנס ,העתיקה העיר ובכיכרות ברה בפיאצה נטייל ,הענק

 ונתרשם העתיקה העיר חומת לאורך נטייל .רומיאו בהלאהו חיכתה היא ששם המרפסת
 העליז הקרנבל בתהלוכת ונצפה הצופים לאלפי נצטרף בצהריים .והישן החדש העירייה מבית

 ,ורקדניות רקדנים ,תזמורות ,משעשעות ענק בובות נראה .שנים מאות מזה שחוגגים
  .לילה למנוחת לוננולמ נגיע והעליז המהנה היום בתום .חוגגים של רב וערב תחפושות

  
 )בחירה יום (מרוסטיקה ,גראפה ,פדובה :3יום 
 בעיר טיול ליום) בתשלום (לצאת יוכלו המעוניינים .באזור עצמאיים לסיורים חופשי יום

 גירוש לאחר איטליה צפון יהודי מרכז הייתה פאדובה .פאדובה – החשובה האוניברסיטאית
 הכיכר את נראה ,ענק שוק בה שמתקיים אלהוו דלה פראטו הענקית בכיכר נטייל .ספרד
 פדרוקי קפה את נראה .הצמודות הכיכרות לשלושת ונמשיך ל"ז רבין יצחק שם שעל

 באסנו של הכרמים לאזור נמשיך מפאדובה .היהודי הגטו ואת העירוני השוק את ,המפורסם
 במבשלת נבקר .הגראפה המפורסם האלכוהולי המשקה את מכינים מהם ,גרפה דל
 לעיירה נמשיך .במקום המיוצרים השונים הגראפה מסוגי ונטעם ,פולי ,המפורסמת ראפההג

 היום בתום .מיופייה ונהנה העיר שבכיכר הענק השחמט לוח את נראה ,מרוסטיקה העתיקה
 .למלון חזרה דרכנו נעשה

  
   המסיכות קרנבל, "מורנו "הזכוכית אי - ונציה: 4יום 
 בימים חג לובשת היפהפייה ונציה .ונציה ,כולו בעולם דתהמיוח לעיר דרכנו נעשה בוקר עם
 ,הזכוכית לאי ונשוט העתיק היהודי בגטו נסייר ,היפה העיר אל פרטית בספינה נשוט .אלה

 -1000 מ למעלה שהשתמרה המסורתית בשיטה שעובד זכוכית באומן נצפה שם ,מוראנו
 נשוטט .בעולם הגדול הרחוב לתיאטרון הנחשב המסכות לקרנבל ,לונציה חזרה נשוט .שנים

 בין המחברים בגשרים תעלות ונחצה המרהיבים והארמונות הבניינים בין ,העיר ברחובות
 האווירה את ונספוג מרקו סן בכיכר נבקר ,המפורסם ריאלטו גשר את נראה .הרבים האיים

  .ולינה למנוחה למלוננו נחזור הביקור בתום .הקרנבל לתקופת הייחודית
 

 )חופשי יום (שלג המכוסים הדולומיטים - האלפים הרי :5יום 
 נופים שכולו ליום) בתשלום (לצאת יוכלו המעוניינים .באזור עצמאיים לסיורים חופשי יום

 בנוף שמתפתל בכביש ניסע .המושלגים הדולומיטים להרי ,עוצמתו במלוא וטבע מדהימים
 לספורט כמוקד שמשמשות ותציורי עיירות דרך נעבור .ומושלגים נישאים הרים בין מדהים
 צהריים ונאכל צונן פסגות אוויר ריאותינו מלוא נשאף ,ברגל נטייל .בשלג והגלישה הסקי
 למלוננו נחזור ובוהק לבן ושלג טבע חווית שכולו היום בתום .ההרים שבמרומי הכפרים באחד

  .לילה למנוחת
 

 התפוזים קרנבל, איבראה :6יום 
 שנה מדי המתקיים "התפוזים מלחמת קרנבל "- המפורסם המסורתי לקרנבל ניסע בוקר עם

 עוד שנים רבת מסורת משמר והמשעשע ההיתולי הקרנבל .איבראה בעיר זו בתקופה
 .השני על האחד מיץ מלאי תפוזים החוגגים משליכים ,החגיגה במהלך. 19- ה מהמאה



 בבטחה נצפה חריםהא והצופים אנחנו .ביותר עליזה האווירה ,העיר פינות בכל נחגג הקרנבל
 .להיפגע מבלי בקרנבל לחזות יכולים צופים שבהם המיוחדים מהמקומות ,הקרנבל בקרבות
  .למלוננו ניסע המהנה היום בתום

 
 )חופשי יום (שוקולד מפעל - )שוויץ (לוגאנו, מילאנו :7יום 

 את נראה .העולמית האופנה בירת שהיא למילאנו) בתשלום (לצאת יוכלו המעוניינים
 ואת "סקאלה לה" המפורסם האופרה בית את ,המרהיבה "דואומו"  ה-  הראשית רלההקתד

 בין נשוטט החופשי בזמן . מפוארות יקרות אופנה בחנויות הגדושה" עמנואל ויטוריו גלריה"
 לעיר וניסע סיורנו את נמשיך .הראשיים רחובות את שגודשות האופנה חנויות עשרות

 אגם לאורך וניסע לשווייץ הגבול את נחצה .האגם גדת על ששוכנת ,לוגאנו היפה השווייצרית
 נטפס ,המרכזיות ובכיכרות היפים ברחובות נטייל .בשוויץ וחלקו באיטליה שחלקו לוגאנו
 הסיור בתום .משובח שוויצרי שוקולד במפעל ונבקר האגם על שמשקיפה העתיקה לכנסיה
  .למלוננו נחזור

 
 אביב תל - מילאנו :8יום 

 .אביב לתל ונטוס נואבמיל התעופה לשדה ניסע , מוקדמת בוקר בשעת
  

 :כולל המחיר
   אביב תל - נואמיל - אביב תלישירות  טיסות
 הטיול בתוכנית לכלול בהתאם ,טובה תיירות בדרגת במלונות אכסון - מלון בתי

  הסיורים לביצוע וממוזג נוח תיירים אוטובוס – תחבורה
  .ל"בחו השירותים לנותני) טיפים (תשר
  מקצועי מדריך

  
 :כוללים אינם המחירים

 הקבוצה למדריך תשר
 ל"בחו מלנ מיסי וכן 1.1.2017 לאחר שתחול דלק תוספת – ומיסים דלק תוספת

  סבלות דמי
  "כולל המחיר" בסעיף כלול שלא מה כל
  
 הטיול תחילת מיום חודשים 6 למשך בתוקף להיות הדרכון על
 
 


