
  
 

 

 באומבריה  אביב

 כולל פסטיבל שטיחי הפרחים בספלו
 בהדרכת דלית קצנלנבוגן  2020 יוניב 15 - 09

 

טיול מיוחד המוקדש כולו לחבל אומבריה, 'הלב הירוק של איטליה'. נטייל בין נופים הרריים 

עיירות גבעה עתיקות המשמרות את חזותן מימי נעלה אל ירוקים, מפלים ומעיינות מים, 

 , נכיר את המאכלים האופייניים לאיזור ונתוודע למלאכות מסורתיות מקומיות.הביניים

 

 

 סן לוקה  –טודי  –חוות בופאלה  -רומא   –ת"א :  20.60.09  שלישייום 

בה מייצרים  חווהנצפין אל  בשעות הבוקר המוקדמות נצא בטיסה סדירה לרומא. עם הגעתנו,

ממוצרי החווה נמשיך ונעלה אל  טעימותרפת וגבינת מוצרלה מחלב הבופאלה. לאחר סיור ב

המשמרת בכיכר המרכזית שלה, פיאצה דל פופולו )'כיכר  Todiטודי עיירת הגבעה המקסימה 

 וארוחת ערב. העברה למלון באיזור מונטפאלקו העם'( ניחוחות מימי הביניים. 

 

 

 (טעימות)כולל ארוחת רזיליה  –אסיזי :  20.60.01  רביעייום 

בה נולד סן פרנצ'סקו, מייסד המסדר הפרנצ'יסקני.  Assisi אסיזיעיר נעלה ב וקרבשעות הב

 אסיזיעיר אל הנעלה  בשעות הבוקרנבקר בבזיליקת סן פרנצ'סקו ובמרכז העתיק של העיר. 

Assisi  .נבקר  ,במרכז העתיק של העירנסייר בה נולד סן פרנצ'סקו, מייסד המסדר הפרנצ'יסקני

נציח את פועלם של חברי 'המחתרת של אסיזי', שהצילו יהודים במלחמת במוזיאון הזיכרון המ

 בה, בזיליקת סן פרנצ'סקו משיך אלנ. ג'ינו ברטליהעולם השנייה, ביניהם רוכב האופניים האגדי 

המעיינות בכפר נמשיך לביקור . ואחרים ג'וטו, צ'ימבואה, סימונה מרטינישל  הםנראה את ציורי

 בחצר ביתה של משפחה מקומיתארוחת צהריים לנתארח , sigliaRaרזיליה   טחנות המיםו

 ארוחת ערב חופשית.ן. חזרה למלו .סיור בכפר נערוךולאחר מכן 

 

  מעיינות קליטונו – מפלי השיש -לוקו אגם פיידי - ספולטו:  20.60.11  חמישייום 

ים ונרד חזרה נעלה לתצפית על המצודה וגשר המגדל:  Spoletoספולטובעיר  נתחיל את הבוקר

נמשיך אל מרכז העיר דרך  .פיליפו ליפי, בה נראה את ציוריו של קתדרלהה לעיר העתיקה דרך

ונשוט בו )במידה ומזג  Lago di Piediluco  אגם פיידילוקואל משיך נ הסמטאות הציוריות.

 מפלי השיששמורת ונטייל באחרי הפסקת הצהריים על גדת האגם נרד  האוויר יאפשר(.

Cascate delle Marmore.נסיים את היום בביקור במעיינות  , שהם הגבוהים ביותר באיטליה

 וחזרה למלון.ארוחת ערב  קליטונו.



  
 

 

 מונטפאלקו - ביקב סגרנטינוטעימות יין  -פרוג'ה  : 20.60.12 שישייום 

, נכנס אל ה'רוקה . נסייר במרכזה העתיק, בירת חבל אומבריה Perugiaפרוג'הבנתחיל את היום 

על מנת לבסס את שלטונו  16-פאולינה', המצודה שבנה האפיפיור פאולוס השלישי במאה ה

בעיר. נמשיך אל המזרקה המפוסלת 'פונטנה מג'ורה', ונעלה לתצפית על סביבותיה של העיר. 

בליווי מאכלים  , בו נטעם את יין הסגרנטינו המקומיהנטוע בלב הכרמים ביקור ביקבל נמשיך

עיירה ב ביקורל אחר הצהריים נעלה .גבינות, נקניקים, זיתים ועוד מהמטבח המקומי:

, המכונה 'המרפסת של אומבריה', ממנה נשקפים נופים מרהיבים של  Montefalcoמונטפאלקו

בנוצו בו נראה את מחזור הציורים של  מתחם המוזיאלי סן פרנצ'סקונבקר ב כרמים ומטעי זיתים.

 וחזרה למלון.ארוחת ערב . גוצולי

 

  פסטיבל שטיחי הפרחים בספלו -'צייד טרטופו'  - גוביו : 20.60.13שבת 

, היושבת על מדרונות הר אינג'ינו.  Gubbioגוביועיירה הימי ביניימית הציורית הבוקר נצא אל ה

כיכר ין למרכז העיר ונסייר ב החזררד הר ונבקר בבזיליקת סנט'אובלדו. נהנעלה ראש 

בעזרת פטריות כמהין נצא לחיפוש בצהריים  יאצה גראנדה.ופמזרקת המשוגעים המרטירים, 

בשעות הערב נגיע אל  .כמהיןעל טהרת ה ארוחת צהריים משותפתונאכל  כלב גישוש

לקראת תהלוכת ה'קורפוס דומיני'  בה מתחילות העבודות על שטיחי הפרחים , Spelloספלו

 וחזרה למלון.ארוחת ערב חופשית בספלו מחר. שתערך 

 

 

 בוואניה - תהלוכת ה'קורפוס דומיני' : 20.60.14 וןראשיום 
, שסמטאותיה העתיקות משמרות את ניחוחות ימי ספלונפתח את הבוקר בביקור בעיירה 

  -נראה את שטיחי הפרחים המושלמים  .קורפוס דומיניהביניים, בה תתקיים היום תהלוכת ה

, בה נערוך סיור בין וואניהבנמשיך אל צהריים לאחר הפסקת  רגע לפני התהלוכה ובמהלכה.

רקחו צבעים, ציירו סדנאות המציגות מלאכות עתיקות ונראה באילו טכניקות וכלים ייצרו נייר, ה

 וחזרה למלון.ארוחת ערב בימי הביניים.  נרות שעווהפרסקאות והכינו 

 

 

  ת"א -רומא  –אורבייטו :  20.60.15 שנייום 
הנמצאת במערב חבל אומבריה. נעלה אל בייטו אורנפתח את היום האחרון בביקור בעיירה 

העיר היושבת על מצוק וולקני בעזרת פוניקולר, נבקר בקתדרלה המרשימה ובמרכז העתיק של 

 העיר. בתום הביקור באורבייטו נמשיך דרומה לשדה"ת של רומא לטיסתנו חזרה ארצה.

 

 

 יורו  1795 מחיר לאדם בחדר זוגי:           

 יורו 349ת חדר ליחיד : תוספ             
 



  
 

 

 חלוקת לילות               

 Montefalcoבאזור  לילות 6              

 

 

 המחיר כולל:

 וחזרה, מיסי נמל ובטחון רומאלאל על ת וטיס. 

 6 באזור ת מלון ילילות בבMontefalco  על בסיס ארוחת בוקר4בדרגת * Buffet. 

 4 ארוחות ערב  

 1  ארוחת צהריים 

 4  טעימות ארוחות 

  ,הטיול. תוכנית לביצוע  אוטובוס תיירים ממוזג ונוח 

 דלית קצנלנבוגן – המומחים לארץ המגף -מצוות סולו איטליה כהמדרי 

 תכנית כניסות וביקורים כמתואר ב 

  וטודי אסיסי פרוג'הבמדריכים מקומיים. 

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

 יות( לכל נוסעמערכת שמע )אוזנ 

 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.12.19התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 

 

 


