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 בהדרכת דלית קצנלנבוגן 

 

 טיול מיוחד במינו בין שווקי חג המולד המסורתיים של חבל אלטו אדיג'ה בצפון איטליה, 

 בו חיות בדו קיום שברירי שלוש אוכלוסיות שונות בתרבותן, אופיין ובשפתן. 

 עוצר נשימה מתקיים מפגש יומיומי בין צפון לדרום, בין אירופה  באיזור ההררי הנטוע בתוך טבע

 המרכזית לים תיכונית, בין התרבות הגרמנית לאיטלקית.

 

 אזור בולצאנו  -טרנטו  –ונציה   –ת"א :  יום חמישי 20.2.130

כזה . נבקר במרטרנטינובירת מחוז טרנטו  אל העיר בשעות הבוקר נצא בטיסה לונציה. אחרי הנחיתה נצא

העתיק, נתרשם מארמונותיה המצויירים, מהקתדרלה הרומנסקית ומארמון הבישופות. נבקר בשוק חג 

 המולד ונחוש את אווירת החג המתקרב. לאחר הביקור בטרנטו נמשיך למלוננו שבאזור בולצאנו. 

 ארוחת ערב במלון.

 

  בולצאנו - יוזסן ג'נ -טירת רונקולו :  יום שישי 20.12.04

המעטרים את קירותיה. החילוניים ציורי הקיר מחזור המפורסמת ב טירת רונקולובהיום בביקור נתחיל את 

 תחיל: נבולצאנובמרכז העתיק של העיר  לסיור נרדואחריה  סן ג'נזיוצהריים משותפת בכפר לארוחת  נעלה

וכים שנבנו , ממנה נמשיך ונגלה את הארכיטקטורה הייחודית של בולצאנו: בתים צרים וארבכיכר וואלטר

נכנס אל מוזיאון המסחר שבפאלאצו מרקנטילה, בניצב ל'רחוב הקמרונות' הראשי של העיר, ויה פורטיצ'י. 

 ם הסיור זמן חופשיבסיו ונסיים בקפלת סן ג'ובאני שבכנסיה הדומניקנית. נעבור דרך שוק התבלינים

 . ןחזרה למלו. טים זוהריםוהרחובות המוארים בקישו של בולצאנו דוכני שוק חג המולד לשיטוט בין

 

 מראנו - טירת טירוליום שבת :  20.12.05

נעלה בשעות הבוקר  ששימשה בימי הביניים כבירת רוזנות טירול. מראנוהיפהפיה  היום יוקדש לעיר

נבקר בטירה ונתרשם ממיקומה המבודד,  .טירול בימי הביניים רוזניהתגוררו  הב ,טירת טירולבלביקור 

קי המאפיין את שעריה ומהנוף הנפלא הנשקף מחלונותיה. לאחר הפסקת הצהריים נצא מהפיסול הרומנס

ונתוודע להתפתחותה של מראנו כעיר תיירות מרפא במהלך  כיכר המרחצאותב: נתחיל סיור מודרך בעירל

, 'ויה ברחוב הקמרונותונסיים בקתדרלה ו הגשר הרומיעד  טיילת החורףנלך לאורך . 19-המאה ה

 ארוחת ערב.ן. חזרה למלו. העירשוק חג המולד של ב זמן פנוי לביקור פורטיצ'י'.

 

 

 

 

 

 



 
 

 סרנטינו - קורנו די רנון -פירמידות האדמה :  יום ראשון 20.12.06

 פירמידות האדמהתצפית על לך לבמידה ומזג האוויר יאפשר, נ .רמת רנוןנעלה אל בשעות הבוקר 

 קורנו די רנון רכבל אלבנסיעה נמשיך  הלך מליוני שנים.המפורסמות: עמודי אבן מחודדים אשר נוצרו במ

מדהים על נורמי אנשקף נוף פממנה  נקודת תצפית ,אל 'השולחן העגול' לךנ מ'. 2030של  גובהאיתו נעלה ל

ה'אוונטו בו נערך  ,עמק סרנטינואל  נחזור לאחר הפסקת הצהריים .האוסטרי טירולהרכסי הדולומיטים ו

חזרה . בכפרונגלה איך חוגגים את תקופת הציפיה לחג המולד  יין ברולה חם: נתחמם בכוס האלפיני'

 .ארוחת ערב .ןלמלו

 

 רסנונה, מנזר נובצ'לה, בויפיטנו:  יום שני 20.12.07

, ששימשה במשך שנים רבות מקום אירוח לעולי ויפיטנונצא אל העיר הצפונית ביותר באיטליה, היום 

ייחודי העומד על  , מתחםמנזר נובצ'להלביקור ב נמשיך. בדרכם לרומא וירושלים הרגל שחצו את האלפים

 ובחצר הפנימית קתדרלהנבקר ב ,ברסנונהבשוק חג המולד של העיר נסיים את היום  .12-תילו מהמאה ה

 .וארוחת ערב ןחזרה למלו .מרהיביםהמעוטרת כולה פרסקאות שלה, 

 

 אורטיזיי   – בה די ואל גארדנה: סל מק גארדנהע : יום שלישי 20.12.08

סלבה די ואל ב בו חיים בני העם הלאדיני. נבקר עמק גארדנההיום נעלה אל הרי הדולומיטים ונבקר ב

' לונגו פסגות ה'סאסורמת סיוזי ועל לתצפית  (במידה ומזג האוויר יאפשר זאת)נעלה ברכבל  ,גארדנה

נכנס אל גלריית גילוף עץ ונלמד מדוע ואיך  :העמקהעיירה המרכזית של  ,אורטיזיינמשיך אל , המשוננות

 חזרה למלוננו וארוחת ערב. .הפכה מלאכה זו למקור פרנסתם תושבי האזור

 

 ת"א  – מלפנזהשדה"ת  –רוברטו :  יום רביעי 20.12.09

שהיתה נקודת החזית בין  רוברטונגיע אל . מחוז טרנטינוונדרים חזרה אל  ה’אלטו אדיגהיום נפרד ממחוז 

 נעלה דרך ויה ריאלטו נכנס אל מוזיאון הקפה של 'בונטאדי',איטליה ואוסטריה במלחמת העולם הראשונה. 

בעל סבכות העץ  'בית התורכים'וב נצפה במפלי המיםו הלנו נהראל הרובע הונציאני, נרד לכיוון 

כיכרות אל  המלאכהוסדנאות בעלי  רחוב הקמרונות )ויה פורטיצ'י(נחזור דרך )משרביות( הייחודיות שלו. 

 א.”ממילאנו לתתנו חזרה ת לטיס”לשדהמשך נסיעה ה ערך שוק חג המולד.נבהן , מרכז העיר

 

 

  עשוי להשתנות.ימים ***סדר ה

 

 חלוקת לילות בטיול: 

 אזור בולזאנו בלילות  6

 

 ורו  י 1795:  מחיר לאדם בחדר זוגי

   יורו 395:  תוספת ליחיד בחדר

 

 



 
 

 
 המחיר כולל:

 מיסי נמל ובטחון  ,מילאנוונציה וחזרה מלעל  אלת וטיס. 

 6 על בסיס ארוחת בוקר *3ת מלון בדרגת ילילות בב Buffet. 

 5 ארוחות ערב 

 ארוחת צהריים 

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

 דלית קצנלנבוגן - המומחים לארץ המגף. -מצוות סולו איטליה כהמדרי 

 תכנית. ב כניסות וביקורים כמתואר 

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

 )מכשירי שמע )אוזניות 

 

 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.01.20התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל" 

 


