
   ימים7 מאורגן – צפון איטליה
 ברגמו, מילאנו, כולל בולגנה

  
  

    בירת האופנה והכספים–מילאנו 
  עיר האוניברסיטה והסטודנטים–פדובה 

   בולוגנה  עירו של הארכיטקט פאלאדיו–נזה 'ויצ
   "רומיאו ויוליה" העיר של -ורונה 

    כפר עתיק שיושב על מי נהר–יו 'הבורגטו על נהר המינצ
    באאוטלטביקור

   העיר העתיקה–ברגמו 
  
  

   אזור ונציה, מילאנו, צפון איטליה , תל אביב  :1יום 
 נואמיל בירת חבל לומברדיה ה - לאחר הנחיתה ניסע ל עיר הנוצצת . נמריא לצפון איטליה 
נבקר בכיכר הדואומו המרשימה על . איטליה ובירת האופנה העולמית  בירה הכלכלית של

נצפה בבית האופרה לה סקאלה די מילאנו , השני לריית ויטוריו עמנואלנלך בג, שלל מבניה
  .מזרחה למלונינו בחבל ונטו נמשיך. י הניצב לידו'ונראה את פיסלו של הגאון לאונרדו דה וינצ

  
  פדובה, נזה'ויצ : 2יום 

נהלך ברחובה הראשי של . עירו של הארכיטקט המפורסם פאלאדיו, נזה'היום נבקר בויצ
נמשיך . הכיכרות והחנויות האלגנטיות, מהארכיטקטורה המיוחדת של הארמונות נההעיר ונה
 על ידי הסטודנטים 1222חשובה שנוהלה מאז היווסדה בשנת  עיר אוניברסיטאית, לפדובה 

בעלות סגנונן הארכיטקטוני שונה וייחודי  נשוטט בין הכיכרות. עצמם ולא על ידי גורמי דת
בתום . קצווי תבל  המרשימה ה מושכת אליה מאמינים מכלונבקר בכנסיית סנט אנטוניו
  .הביקורים נשוב לבית המלון

  
  בולוגנה : 3יום 

 בירת החבל בה שוכנת האוניברסיטה - נבקר בעיר בולוניה . ניס אל חבל אמיליה רומאנה
, בכיכרות המרכזיות המעניינות של העיר, ברחובות עמוסי החנויות נסייר. העתיקה בעולם

שני מגדלים , ונראה מגדל גריזנדה ומגדל אזינלי וכל העתיק שכולו תוצרת מקומיתבשוק הא
   .המלון נחזור לבית.  המגדלים שנבנו בעיר והפכו לסמלה101שנותרו מתוך 

  
   , VILLAGE OUTLETמנטובה, יו'הבורגטו על נהר המינצ  :4יום 

כפר עתיק קטן , הבורגטו , ריו לביקור בפנינת האזו'יו סול מינצ'ניסע לכיוון העיירה וולאג
עיר עתיקה היושבת על נקודת מפגש בין נהרות , נמשיך לעיר מנטובה .ומדהים ביופיו

. הוכרז על ידי אונסקו כאתר מורשת עולמית אשר, נערוך סיור במרכזה ההיסטורי. ואגמים
האאוטלטים הידועים  כמו כן נבקר באחד. ארמון הדוכס, נראה את הקתדרלה המרשימה

 .נחזור לבית המלון. באזור
 

  )יום בחירה(ונציה  : 5יום 
נטייל בין . העיר שעל המים, )בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת ליום טיול ב ונציה . יום חופשי

נראה את גשר - , 16היהודי שנוסד כאן במאה ה " גטו"נבקר ב, המים סמטאות העיר שעל
נגיע אל כיכר סן . וכן את גשר האנחות ו ת התעלה הגדולההריאלטו שמחבר בין שתי גד

, החנויות הרבות ,שם נוכל לשוטט להנאתנו בין המבנים היפים, המרכזית בעיר, מרקו
  .המסעדות ובתי הקפה

  
  
  



  
  ברגמו, ורונה : 6יום 

נטייל דרך המדרחוב האלגנטי אל חצר . עירם של רומיאו ויוליה, נבקר בעיר האוהבים ורונה
את המרפסת ממנה הקשיבה יוליה לסרנדות מפיו של רומיאו אהוב   של יוליה ונראהביתה
נטייל בכיכר השוק , יוליה שניצב בחצר ביתה לאחר שנצטלם למזכרת ליד פסלה של. ליבה

מרשים ששימש למלחמות  מבנה אליפטי, הארנה, ונראה את האמפיתיאטרון הרומאי העתיק
. ברגמו נמשיך ל עיר. ופעי אופרה מפורסמים מידי שנהגלדיאטורים בעברו ומארח עד היום מ
   .נבקר במרכזה ההיסטור י של העיר

  
   תל אביב, צפון איטליה : 7יום 

נארוז את החוויות וניסע לנמל התעופה ונמריא חזרה הביתה עם טעם של . תם ונשלם הטיול
   עוד

  
  :המחיר כולל

   .טיסות בינלאומיות
   .מיסי נמל ודלק
   . גה ראשונה ודרגת תיירות טובהבתי מלון מדר

 בהם תשהה הקבוצה, לינה בכל בתי המלון באיטליה/על השהיה) פ חוק"ע(מס אכסון מקומי 
.   

   .BUFFET ארוחות בוקר בסגנון מזנון חופשי
   . אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע תכנית הטיול

   .למעט דמי סבלות, ל"לנותני השירותים בחו) טיפים(תשר
  . קבוצהמלווה

  
  :המחיר אינו כולל

  ; ביטוחים
  ; הוצאות אישיות

  ; טיפ למדריך הישראלי
  ; סיורי הבחירה

  ; סבלות
  

  . מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור בלבד! חשוב
  . סדר הביקורים והלינות עשוי להשתנות

  


