
   ימים5 מאורגן –  ואגמיהצפון איטליה
  איטליה צפון של המרהיבים והנופים האגמים אל

  
  צפון איטליה - תל אביב  :1יום 

 רומיאו האוהבים של בעירם לביקור ניסע הנחיתה לאחר .איטליה לצפון ונטוס ג"בנתב ניפגש
 המשמש ,יתהרומ האימפריה מתקופת הארנה את נראה ,העתיקה בעיר סיור נערוך  .ויוליה
 נצפה .יוליה של ביתה לכיוון הציורי במדרחוב נמשיך .משתתפים רבות לאופרות במה כיום
 .אהבתו את לה גילה רומיאו כאשר ,יוליה עמדה שעליה המרפסת על

  .למלון העברה הסיור בגמר
  

  הרי הדולומיטים : 2יום 
 שמו על הנקראים ,יםהדולומיט הרי ,בעולם מהיפים הרים רכס אל ,בטבע ליום יוצאים היום
 באגמים נבקר .במינה מיוחדת טבע תופעת .דולומיו דה גראטה הצרפתי הגיאולוג של

 האלפינית בצמחיה נצפה ,המדהים בטבע מיוחד רגלי סיור נערוך ,אדירים בגבהים קסומים
  !נשכח בלתי טיול יום .המיוחדים ההרים מעברי על נפסח ולא המיוחדת

  
  יה ונצ-יום חופשי  : 3יום 
 ,האדריאטי הים מלכת ,לונציה טיול ליום לצאת נפרד בתשלום יוכלו המעוניינים .חופשי יום
 בערי והמעניינות מהיפות ,בגשרים ביניהם המחוברים איים  117 על הבנויה ,התעלות עיר

 הריאלטו בגשר נבקר .אירופה של בהיסטוריה הראשון היהודי בגטו רגלי סיור נערוך .העולם
 ארמון את נראה .בכיכרות הגדולה ,מרקו סן ובכיכר ,הגדולה התעלה מעל וברהע ,המפורסם

 מפורסמים נוספים ואתרים האנחות גשר את ,הביזנטי בסגנון הבסיליקה את ,ים'הדוג
   .בעיר
  .למלוננו נשוב הביקור בתום

  
   אגם גארדה  :4יום 

 בעיירה סיורנו את נתחיל .איטליה צפון באגמי בגדול לביקור נצא הבוקר ארוחת לאחר
 בתוך צרה יבשה לשון שהיא בעיירה נסייר .הרומאים מזמן עוד קייט עיירת ,"סירמיונה"

 לאורכו ציוריות היותר העיירות אחת והיום דייגים עיירת במקור ,"פיסקיירה"ל נמשיך .האגם
 ונעצור ציוריות עיירות פני על נחלוף ,האגם של המזרחי לאורכו נמשיך .האגם של

   .הציורית מהעיירה ליהנות חופשי זמן ונותיר גארדה לעיירה נמשיך .מיוחדות לתצפיות
  הערב בשעות למלון חזרה

 
   תל אביב–ו ' בורגטו סול מיצ–מנטובה  : 5יום 

 ענקיים באגמים מוקפת העיר .מנטובה והמיוחדת העתיקה לעיר נצא הבוקר ארוחת לאחר
 בעיר סיור נערוך .הביניים בימי העיר של נוספת מגן כחומת ושימשו אותה הסובבים
 .טובה מן כ יצא העיר של ושמעה גדול יהודי לישוב שדאגו גונזגה משפחת של מארמונם

 - הבנוי לכפר נמשיך הסיור בגמר .המפורסמת הרוטנדה לכנסיית עד ליהודים טובה
 עוד של ובטעם ו'מינצ סול בורגטו".איטליה על וסדרות סרטים בשלל שהופיע ו'המינצ נהר על
 אביב לתל לטיסה התעופה לשדה נמשיך ועוד

 
  :המחיר כולל

   .טיסות בינלאומיות
   .מיסי נמל ודלק

   . בתי מלון מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה
   בהם תשהה הקבוצה, לינה בכל בתי המלון באיטליה/על השהיה) פ חוק"ע(מס אכסון מקומי 

   .BUFFET ארוחות בוקר בסגנון מזנון חופשי
   . ובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע תכנית הטיולאוט
   .למעט דמי סבלות, ל"לנותני השירותים בחו) טיפים(תשר

  .מלווה קבוצה
  



  :המחיר אינו כולל
  ; ביטוחים

  ; הוצאות אישיות
  ; טיפ למדריך הישראלי

  ; סיורי הבחירה
  ; סבלות

  
  . מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור בלבד! חשוב

  . והלינות עשוי להשתנותסדר הביקורים 
  


