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 על עשרות שירים באתרים המתאימים ובאוטובוס, מלווים בהסברים ,שונה ומיוחד טיול סיפור ושיר שהוא

כמו בשאר טיולי סולו נוף והיסטוריה  בהקשר למקום ולאתר, כל זאת בנוסף להסבריההיסטוריה שלהם 

יטליה, האוכל והיין הכי טובים שהגיעו אלינו מאאיטליה. הנופים הכי יפים באיטליה, השירים הכי יפים 

כולל ביקור באולם ההופעות המיתולוגי בסן רמו,  ,ליה. לאורך הריביירה האיטלקית והצרפתיתבאיט

 .נובה'גועיר הנמל שבילי חמשת הכפרים,  פורטופינו שבה חבוייה האהבה,

 

עו״ס קליני ופסיכותרפיסט, עיתונאי ואיש רדיו, מדריך טיולים בחו״ל ומורה דרך מוסמך.  - גבי זהר 'דר

 .ות בכל מחוזות איטליה, ובמקומות נוספים בעולםמדריך שנים רב

 

חוקר זמר עברי ומנחה אירועי שירה. מביא את סיפורי השירים בתכניות רדיו וטלויזיה,  – עופר גביש

 נות חבר העמים וכלל אירופה.יבעיתונות ובספרים וב"טיולים מזמרים" שהתרחבו בשנים האחרונות למד
  

 אגם אורטה  - נומילא -תל אביב   6.051 שנייום 

אגם  -אגם הקטן והלא מתויירל נשים פעמינו . לאחר הנחיתהמילאנול ונטוסניפגש בנמל התעופה בן גוריון 

נצפה, יחד עם הצייר המקומי על האי סן ג'וליו שבמרכז האגם . אורטה סן ג'וליו , ולעיירה הציוריתאורטה

ין נופים מרהיבים ב צהריים  נמשיך דרומהאחר ה. וניהנה מהנוף המדהים ומאווירת הסימטאות הקסומה

   ארוחת ערב. .ג'נובהלמלוננו באזור העברה לעבר מחוז ליגוריה והריביירה האיטלקית. 

 

   

 פורטופינו -סנטה מרגריטה  -ג'נובה   6.061 ישלישיום 

 חלק לקחהש(Liguria)  עיר הבירה של חבל ליגוריה ג'נובה,את יומנו נתחיל בעיר הימית הגדולה והיפה 

פעילות ארגון עליה ב', בנמל הזה רכשו עדה סירני ויהודה ארזי את אוניית המעפילים אליהו גולומב. ב

 נספר על כך ונשיר.

נמל, הגדול באיטליה והשני בגודלו בים הנתחיל בסיור באזור נערוך תצפית מדרך הנוף אל עבר העיר, 

 נסייר בעיר העתיקה ובסמטאותיה הציוריות העיר. להיות סמלה של התיכון, ונראה את המגדלור אשר הפך

לא נפסח על ויה  .בתי המידות אשר בנו עשירי העיר, בימים בהם היתה גנואה מעצמה ימיתאת  נראהו

מבוס, אשר עדיין ונראה את הבית בו נולד כריסטופר קולגריבאלדי וארמונות האצולה הבנויים לאורכו ו

 ביירההרילעיירות היוקרה המקסימות בלב נמשיך  הרייםאחר הצ .עומד על תילו ברובע העתיק



 
 

 

הלוא היא  . נצא בשייט לעיירת הנופש המפורסמת והיוקרתיתסנטה מרגריטה ופורטופינו -האיטלקית

בפיאצה המרכזית על בתי הקפה והבוטיקים היקרים נשתה קפה או נלקק גלידה ונתרשם  . נטיילפורטופינו

נתרשם  לסנטה מרגריטה, נשוב בנסיעהפים אותה מכל עבר. משם ומקי מהבתים הצבועים בצבעי פסטל

נובו ויאכטות פאר העוגנות  - המים והטיילת של העיירה, מלונות הדורים עם חזיתות בסגנון ארט מקו

 .אירוע סיפור ושיר, עם שירי תנועת הבריחה וההעפלהולאחריה  ארוחת ערב חזרה למלון. במרינה.

 

  "חמש האדמות" הצ'ינקווה טרה –יביירה האיטלקית הר  6.017 ירביעיום 

  : צ'ינקווה טרה איטליהמהיפות ב בשמורת הטבע בריביירה האיטלקית נפלאטיול נצא ליום הבוקר 

(Cinqua Terra) ""ספציהלה  עירל נגיע. חמש האדמות (La Spezia)  הנקראת 'עיר המשוררים', הודות

העפילו עשרות אלפי יהודים לארץ ישראל בתום  הממנו ,יהםלכותבים אשר מצאו בה השראה ליצירות

איזור פראי הצ'ינקווה טרה,  –ל"חמש האדמות"  ונצא רכבת מקומיתנעלה על מלחמת העולם השנייה. 

המתפתל מעל  שביל האהבה,וציורי, על שפת הים הליגורי. נצא לסיור )אם יתאפשר( רגלי בלתי נשכח על 

של העיירה ומתצפית עוצרת נשימה  ה. נהנה מיופימאנארולהגים הצבעונית הצוקים, בדרכנו לעיירת הדיי

. נלמד על חיי המקומיים, על ורנאצהעל המתלול שמעליה. המשך ברכבת לפנינה הבאה באזור העיירה 

 אל נשוב ברכבת בתום הסיורעיבוד אדמה בטרסות תלולות ונהנה מהפסקת צהריים במקום קסום. 

 ארוחת ערב. . חזרה למלון.לה ספציה

 

 מונטה קרלו -מונקו  –סן רמו   6.018 חמישייום 

 (San Remo) סן רמו הבוקר נצא בנסיעה מערבה לכיוון הריביירה הצרפתית. בדרכנו נעצור בעיר הקיט

הידועה בזכות פסטיבל סן רמו המפורסם. נערוך סיור בעיר ונראה בין היתר את בית התיאטרון, הקזינו, 

 Nel Blu Dipinto Di"הנה תזכורת לכמה שירים שעשו אצלנו היסטוריה מוסיקלית נאה.  והטיילת היפה.

Blu"  עם מלכי הלבבות "נאדה" ,של סרג'יו אנדריגו "פרטירה" ,של דומניקו מודוניו "וולארה" א הואוהל ,"

  .של בובי סולו "זינגרה"כמובן, ו ,'אני חוזר הביתה', בביצוע הישראלי"האיטלקי" של טוטו קוטוניו, שהוא 

נסיכות עצמאית, יפה   (Monaco)מונקו  נמשיך בנסיעה, נחצה את הגבול, ונגיע אל הנסיכות הזוהרת

הרובע   (Monte Carlo) במונטה קרלוונוצצת, בלב הריביירה הצרפתית ונצפה אל ארמון הנסיכות. נבקר 

העשיר ביותר מבין רובעי הנסיכות, אשר מארח בקביעות בני מלוכה וכוכבי קולנוע בחופשותיהם. נראה 

 . 1את בית הקזינו הנודע ונסייר ברחובות בהם נערך מרוץ המכוניות פורמולה 

  ואחריה: ארוחת ערב בתום הביקור נמשיך למלוננו באזור הריביירה הצרפתית.

 שירים איטלקיים שעלו לארץ, שירי סן רמו ואחרים.אירוע סיפור ושיר ובו 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z-DVi0ugelc
http://www.youtube.com/watch?v=Z-DVi0ugelc
http://www.youtube.com/watch?v=oZjG2C9f5vw
http://www.youtube.com/watch?v=oZjG2C9f5vw
http://www.youtube.com/watch?v=V_gdCi4em90&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V_gdCi4em90&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e6ecXDrx8uo
http://www.youtube.com/watch?v=e6ecXDrx8uo


 
 

 

 הכפר אז –ניס  –קאן   6.019 שישייום 

הידועה בזכות פסטיבל הסרטים המתקיים בעיר בכל שנה, ונחשב לאחד  (Cannes) בקאן נצא לביקורהבוקר 

והמדרגות המפורסמות הפסטיבלים החשובים לקולנוע. נסייר במרינה, במדרחוב העיר ונראה את מרכז הקונגרסים 

האלגנטית, בירת הריביירה. נבקר במפרץ  (Nice) בניס נמשיך לביקורהידוע.  בו מתקיים בכל שנה הפסטיבל

 אז טיילת האנגלים" המפורסמת ונמשיך לעיר העתיקה. לאחר מכן נבקר בכפר המבוצר"המלאכים היפהפה, וב

(Eze)  ,ם שיחי הבוגונביליה המטפסים על קירות הבתיוסמטאות החצובות בסלע, עם אחד היפים בכפרי הריביירה

 ארוחת ערב. חזרה למלון.  .הנשקפים ממעלוחופי התכלת 

 

 

 פטריות הכמהין ויין הברולו:  אזור הלאנגה 6.002 בתשיום 
בסיור נתחיל  .המאופיין בגבעות אבן גיר לאזור הלאנגהאת היום נקדיש א חזרה לאיטליה. הבוקר נצ

 בעקבות הכלבים, שיחפשו יחד איתנו את פטריית הכמהין, הטארטופו הלבן, החבויה באדמה. 

נמשיך ל"יקב המלך", בו נלמד על יינות פיאמונטה המפורסמים ונטעם מיינות האזור המעולים ובראשם יין 

 קבור ולו. נערוך פיקניק עם מיטב מטעמי האזור. נמשיך לתצפית עוצרת נשימה ממבצר גרינציאנההבר

מסיבת סיום ובה שירים ולאחריה  העברה למלון. ארוחת ערב טורינו.הצופה על העמק כולו. נמשיך לעבר 

  שעדיין לא שרנו וסיפוריהם.

  

 

 ת"א -מילאנו  -טורינו   6.012 ראשוןיום 

רגלי במרכז העיר פנוראמי עם האוטובוס בעיר. נמשיך בסיור סיור ב נתחיל ורינו.ט צא להכיר אתהבוקר נ

 Cattedrale Di San), בקתדרלת סן ג'ובאני 17 -ה  שנבנתה במאה (Piazza San Carlo)בכיכר סן קארלו 

Giovanni )ארמון  ראה אתנו ,בו התגוררו הנסיכים לבית סבויה ,ארמון המלכיםיוחדת, בבפיאצה קסטלו המ

משקה קפה עם שוקולד חם וחלב מוקצף, המוגש  -הנשים בסגנון הבארוק. נקנח את הסיור עם ביצ'רין 

מבנה מיוחד  -  Eatalyבאחד המקומות המעניינים בעירנעשה הפסקת צהריים  בכוס בצורת פרח הצבעוני.

דוגלת ה תנועת המזון האיטי - Slow food -המרכז שפע של דוכני מזון ומסעדות אשר המוטו שלהן הוא ה

. אחר הצהריים נבקר במוזיאון המכוניות המדהים במזון טרי, מקומי ועונתי, שמבושל בדרכים מסורתיות

 .ארצהלטיסה חזרה  מילאנוניסע לשדה התעופה של בערב . ונחווה את התפתחות המכונית במאה שנה

 

 
 

 גבי זהר ועפר גביש מחכים לכם !



 
 

 

 

 .להשתנות בהתאם לשעות הטיסה העשוי תוכנית הטיול הערה: 

 

 חלוקת לילות בטיול:

 הרביירה האיטלקיתאזור בלילות  3

 הרביירה הצרפתית באזורות ליל 2

 לילה בטורינו 1

 

 

 

 מחיר כולל:

 מיסי נמל ובטחון. וחזרה.  מילאנול על ות אלטיס 

 6  על בסיס ארוחת בוקר 4לילות בבתי מלון בדרגת *Buffet. 

 6 ארוחות ערב 

 ם ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול.אוטובוס תיירי 

 דר' גבי זהר - המומחים לארץ המגף -מדריך מצוות סולו איטליה 

  עופר גביש -מלווה מוסיקלי  

 .כניסות וביקורים כמתואר בתכנית 

 ג'נובה ובטורינומדריכים מקומיים ב  

 (ריך הטיולומד תשר לנותני שירותים בחו"ל. )למעט דמי סבלות בבתי המלון 

 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.01.20התייקרויות דלק לאחר תאריך. 

  ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 

 

   

 ק עם המומחים !רלאיטליה נוסעים 

 

 ח.ל.ט


