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אחת מרכזה של אחת מן האימפריות הגדולות שידע העולם,  שהייתהסמינר מטייל בעיר 

 :בה פעלו – אחת מבירות האמנות החשובות בעולם. מגווןומטבח עשיר בה יש מן הערים 

 .מיכלאנג'לו, רפאל, קאראוואג'ו וברניני

 

 כרותיסיור כ –סיור טעימות  –רומא  12.31  שישייום 
בשעות הבוקר נמריא לרומא בירת איטליה. אחרי הנחיתה נצא לרומא. נגיע לרובע 

ממיטב מעדני העיר המיוחדים,  Street Foodטרסטברה ונתחיל עם  סיור של טעימות 

הכי טעים, פרחי הקישואים הממולאים בגבינת המוצרלה ואנשובי  Suppliכמו הסופלי 

Fiori di  Zucchini .והארטישוק היהודי המיוחד מכולם , 

 בצהריים העברה למלון להתארגנות ומנוחה.

אחר הצהריים נצא לסיור רגלי בכיכרות מרכזיות : בפונטנה די טרווי )מזרקת המשאלות(, 

 המפורסם "ויה קונדוטי" ופיאצה קולונה. המדרגות הספרדיות, רחוב הקניות 

    ארוחת ערב.
 

הפורום  –הפנתיאון  –ובזיליקת סן פטרוס  ני הוותיקןמוזיאו 12.41שבת יום 

 הקולוסאום -הרומאי 

את החלק הראשון של היום נקדיש למדינה הקטנה בעולם היושבת בלב ליבה של בירת 

מדינת הוותיקן. נתחיל בביקור במוזיאונים בהם נראה, בין היתר, את אפולו  –איטליה 

בה נראה את הכיפה  ,בלבדרה, לאוקואון ובניו, החדרים של רפאל והקפלה הסיסטינית

 – אותה צייר מיכלאנג'לו. משם נמשיך לביקור בכנסייה הגדולה ביותר בעולם ,המרהיבה

את "הפייטה היפה" של מיכלאנג'לו ואת  ,היתרהבזיליקה על שם פטרוס, בה נראה, בין 

 –הבלדקינו של ברניני. את שעות אחר הצהריים נקדיש לביקור במקדש כל האלים 

מרכזה  –נמשיך לתצפית על הפורום הרומאי  הפנתיאון; השריד הרומי שנותר בשלמותו.

 –לתצפית נוספת על הקולוסאום משם הרוחני, כלכלי ותרבותי של רומא העתיקה ו

 חיים. יהאמפיתיאטרון הרומי המרשים, בו נלחמו אדם מול אדם ואדם מול בעל

 

  קפלה קורנרו –סנטה מריה מג'ורה   –גלריה בורגזה  12.51  ראשוןיום 
בין היתר, את  ,נראה .מיוחדאמנות בגלריה בורגזה , בה נמצא אוסף  את היום נתחיל

וציורים  "פאולין בורגזה" של קנובה, "אפולו ודפנה" ופסלים מרהיבים נוספים של ברניני

 ,הכנסייה העתיקה ביותר ברומא –בסנטה מריה מג'ורה  נמשיך לביקור .של קאראווג'ו

 בה נראה את "האקסטזה של סנטה תרזה" המרגשת - ונסיים בביקור בקפלה קורנרו

משפע  וליהנותבתקופה שלפני חג המולד  ,עיר הנצחב לשוטטות. זמן פנוי מפתיעההו

         .וארוחת ערבהחנויות ובתי הקפה. חזרה למלון 

 



 ת"א -רומא-הגטו היהודי-וילה פרנזינה-סן פייטרו אין וינקולי 12.61  שנייום 
את היום נתחיל בביקור בכנסיית סן פייטרו אין וינקולי בה נתרשם מיצירתו המופלאה 

וילה  - היפות ביותר בעיר תפסל משה. נמשיך לביקור באחת מן הווילו –של מיכלאנג'לו 

 רפאל, יחד עם אמנים נוספים, את סיפור אהבתם של פסיכה ואמור בה ציירפרנזינה, 

משם נלך לגטו היהודי בו נבקר בבית הכנסת הגדול ובמוזיאון וציורים מרהיבים נוספים. 

 ה הביתה. טיסה חזרלהעברה לנמל התעופה בערב היהודי. 

 טיסות אל על

1 LY 385 13DEC 5 TLVFCO 0610 0900   

 2 LY 384 16DEC 1 FCOTLV 2155 0225   17DEC 

 

 יורו  1199 –המחיר לאדם בחדר זוגי 

 יורו  299 –תוספת לחדר יחיד 

 

 המחיר כולל:

 .טיסות אל על לרומא וחזרה, מיסי נמל ובטחון 

 3  על בסיס ארוחת בוקר   - *4לילות בבית מלון מרכזי בדרגתBuffet.  

 מס עירוני 

 2 ארוחות ערב 

  ,לביצוע תוכנית הטיול.ומוניות אוטובוס תיירים ממוזג ונוח 

 גב' רחל ספיר - המומחים לארץ המגף -מצוות סולו איטליה יתמרצה מומח 

  כניסות וביקורים כמתואר בתכנית 

  מדריכים מקומיים על פי הנדרש 

 .ת המלון(ילמעט דמי סבלות בב)  תשר לנותני שירותים בחו"ל 

 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.11.19התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 

 

 

 המומחים לתיירות בארץ המגף -סולו איטליה

 

 ט.ל.ח


