
   ימים4 מאורגן –  ואגמיהצפון איטליה
  

    צפון איטליה-תל אביב   :1יום 
. לאחר הנחיתה ממשיכים לבירת האופנה העולמית מילנו. ג ונטוס לצפון איטליה"ניפגש בנתב

יצירה , נחלוף בגלריה עימנואלה, נערוך סיור ממצודת ספורצה עד לקתדרלה המדהימה
לא נחמיץ את רחוב המעצבים ". סקלה- לה"רה ארכיטקטונית מיוחדת ונצפה בבית האופ

בגמר הסיור העברה . בו מצויות חנויות הדגל של מעצבי העל, "מונטה נפולאונה"הידוע 
 .למלון

  ורונה : 2יום 
נראה את , נערוך סיור בעיר העתיקה. הבוקר ניסע לביקור בעירם של האוהבים רומיאו ויוליה

נמשיך . יום במה לאופרות רבות משתתפיםהמשמש כ, הארנה מתקופת האימפריה הרומית
כאשר , נצפה על המרפסת שעליה עמדה יוליה. במדרחוב הציורי לכיוון ביתה של יוליה

 .רומיאו גילה לה את אהבתו

  )ונציה(יום חופשי  : 3יום 
, מלכת הים האדריאטי,  לצאת ליום טיול לונציה)בתשלום נפרד(המעוניינים יוכלו . יום חופשי

מהיפות והמעניינות בערי ,  איים המחוברים ביניהם בגשרים117הבנויה על , עיר התעלות
נבקר בגשר הריאלטו . נערוך סיור רגלי בגטו היהודי הראשון בהיסטוריה של אירופה. העולם

נראה את ארמון . הגדולה בכיכרות, ובכיכר סן מרקו, העובר מעל התעלה הגדולה, המפורסם
. את גשר האנחות ואתרים נוספים מפורסמים בעיר, הביזנטיאת הבסיליקה בסגנון , ים`הדוג

 ובתום הביקור נשוב למלוננ

   תל אביב-  ו` בורגטו סול מיצ–מנטובה  :4יום 
העיר מוקפת באגמים ענקיים . לאחר ארוחת הבוקר נצא לעיר העתיקה והמיוחדת מנטובה

נערוך סיור בעיר . הסובבים אותה ושימשו כחומת מגן נוספת של העיר בימי הביניים
. טובה- מארמונם של משפחת גונזגה שדאגו לישוב יהודי גדול ושמעה של העיר יצא כ מן

בגמר הסיור נמשיך לכפר הבנוי על נהר .  המפורסמתטובה ליהודים עד לכנסיית הרוטנדה
ו ובטעם של עוד ועוד `בורגטו סול מינצ."ו שהופיע בשלל סרטים וסדרות על איטליה`המינצ

  בתום היום ניסע לשדה התעופה של מילאנו לטיסתנו חזרה ארצה
 

  :המחיר כולל
 )א"ת- או מילאנומילאנו- א"ת(כרטיס טיסה בטיסות שכר 

  מדרגת תיירות טובה או ראשונהאכסון במלונות
 ארוחות בוקר: כלכלה

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התוכנית
 ביקורים וסיורים כמפורט במסלול

 מלווה קבוצה ישראלי מנוסה ואדיב
 היטל ביטחון ודמי רישום, מס נמל

  )למעט סבלות ומלווה ישראלי(ל ''טיפים לנותני שירותים בחו
  

  :המחיר אינו כולל
  טוחיםבי

  הוצאות אישיות
  טיפ למדריך הישראלי

  סיורי הבחירה
  סבלות

  
  . מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור בלבד! חשוב

  . סדר הביקורים והלינות עשוי להשתנות
  


