
 
 

 2020 פסח באמיליה רומניה אביב
 בהדרכת דלית קצנלנבוגן  2020 אפרילב 01-71

 על לונציה וחזרה טיסות אלב

 

משובחים ה המעדניםבו מייצרים את  ,שבצפון איטליה אמיליה רומניהחבל המוקדש ל מיוחדטיול 

 ל מודנהש בלזמיפרמיג'אנו רג'אנו, בקבוקי ההבינת בין כיכרות ג ארץ המגף. נסיירביותר של 

 יהיה טעים! .הרבה ייןנשתה נטעם קצת גלידה ו. של פארמה פרושוטווה

 

 בולוניה – רארהפ –שדה"ת ונציה  –ת"א  :שישי יום  20.40.01

,  Ferraraפרארה נצא אל לאחר הנחיתה .צפון איטליהל נמריא משדה התעופה בן גוריון בדרכנו

רבותי ואומנותי. נסייר ברחובות בה שלטה משפחת אסטה המפורסמת שהפכה אותה למרכז ת

העיר המרשימה, נבקר בגטו היהודי ונתוודע הקהילה היהודית שתוארה בספרו של ג'ורג'ו בסאני 

 ארוחת ערב. .בבולוניה העברה למלון שעובד לסרט עטור הפרסים 'הגן של פינצי קונטיני'.

 

  Fico Eataly World - בולוניה : שבתיום  20.40.11

בירת חבל אמיליה רומניה. נסייר באתרי   Bolognaבולוניה לגלות אתנצא וקר לאחר ארוחת הב

יים, והגטו היהודי, המגדלים הנט : פיאצה מג'ורה, פיאצה נטונו, בזיליקת פטרוניו, מרכז העיר

( quadrilateroהאוניברסיטה העתיקה, התיאטרון האנטומי, 'המתחם המרובע' )כיכר סנטו סטפנו, 

 Fico Eatalyפארק הקולינרי בחופשית  צהריים ארוחתלנמשיך  .ועוד טוריותהסהל מעדניותיו ע

World - מתחם אוכל ענק ( שהקימה תנועת המזון האיטי האיטלקיתSlow food ובו עשרות )

  מסעדות, דוכני אוכל רחוב, יצרני מזון מכל רחבי איטליה, חנויות ועוד.

 .ארוחת ערב. חזרה למרכז בולוניה

 

 דוצה  –ראוונה  : )פסחא( ראשון יום 20.40.12

ששלל מבניה המקודשים מלאים בפסיפסים  , Ravennaראוונהבשעות הבוקר נצא אל העיר 

לספירה. נבקר בבזיליקת סן ויטאלה, באחוזת הקבר של גאלה  6-וה 5-ביזנטים נדירים מהמאות ה

 ות הצהרייםאפולינארה נואובו. בשע בבית הטבילה האריאני ובבזיליקת סנט' פלאצ'דיה,

לרומאניה. נסייר בעיירה,  -, הנמצאת בדיוק ב'מקף' שבין אמיליה  Dozzaדוצהנצא אל  המאוחרים

בה , רומאניה-בקנטינה של אמיליההמפורסמת בציורי הקיר המעטרים את כל בתיה. נבקר 

 וארוחת ערב. בבולוניה חזרה למלון. טעימותנשמרים היינות האיכותיים ביותר במחוז, ונערוך 

 

 

 

 



 
 

 מוזיאון גלידה –צייד פטריות טרטופו  : )פסקווטה( שנייום  20.40.31
פטריות שיחפשו יחד איתנו את  בעקבות הכלבים,)במידה ומזג האוויר יאפשר( נתחיל את הבוקר 

מנות עם  נטעםבה  החבויות באדמה. בצהריים נשב לארוחת צהריים משותפת (Tartufoהכמהין )

העברה   .טעימות, בו נלמד להכין גלידה ונערוך מוזיאון הגלידהיקור בב : לקינוחנמשיך  כמהין.

 ארוחת ערב חופשית. .בפארמה ןלמלו
 

 מפעל פרושוטו -פארמה : שלישי יום  20.40.14

, עיר האמנויות, המוזיקה והקולינריה. נסייר בין אתרי מרכז  Parmaפארמהנבקר ב בשעות הבוקר

את  ייצרבמפעל המ טעימותו נמשיך לביקורבצהריים , הדואומו, בית הטבילה. רג'ועיר: תיאטרון ה

' ונלמד מהם ארבעת המרכיבים הבסיסיים הדרושים להכנת מאכל זה, פרושוטו של פארמהה'

 וארוחת ערב. בפארמה חזרה למלוןהאהוב כל כך על מליוני איטלקים. 

 

  זמיקויקב בל –מודנה  -פארמיג'אנו  : רביעי יום  20.40.15

ואת את תהליך הגיבון, את בריכות ההמלחה  ראהנו מחלבת פרמיג'אנוב הבוקר נצא לביקור

 ,Modena מודנהנמשיך לסיור במרכז העיר  מטעימות.הגבינה העגולות וכמובן נהנה  מותפור

 איזור הגטו ובית הכנסתנראה את פאבארוטי. נבקר בקתדרלה, לוצ'אנו פרארי ואנצו עירם של 

מקומי  יקב בלזאמיקובקר בלאחר הפסקת צהריים נהפסקת צהריים לאחר  .וק המקורהונסיים בש

( המיושן שנים Aceto Balsamico tradizionale di Modena DOPחומץ הבלזמי )בו מייצרים את 

באמצעותן נבין סוף סוף מה ההבדל בין חומץ בלזמי  טעימותלא נוותר על  .רבות בחביות עץ

 וארוחת ערב. בפארמה חזרה למלון .לחומץ בלזמי תעשייתי המיוצר בתהליך מסורתי

 

  שדה"ת ונציה – אדובהפ :חמישי יום  20.40.16

הנמצאת   Padovaפאדובה ונצא אל צפונה אמיליה רומאניהואת חבל  בולוניה היום נעזוב את 

 סנטו' בזיליקת 'איל, נכנס אל 'פראטו דלה ואלה'בכיכר האליפטית המרהיבה  סיירנ . ונטובחבל 

נכנס לביקור  ,דונטלוהמוקדשת לקדוש סן אנטוניו, נתבונן בפסל הפרש גאטאמלאטה של 

. המשך למלון שוקי הפירות והירקות כיכרותונסיים ב תיאטרון האנטומיובאוניברסיטה העתיקה ב

 ארוחת ערב.שדה"ת של ונציה. באזור 

 

 ת"א –יה ונצשדה"ת : שישי יום  204.017.
 ארצה. תנוונציה לטיסשל לשדה התעופה  נצאלאחר ארוחת הבוקר 

 

 יורו  1869 מחיר לאדם בחדר זוגי:

 יורו 399תוספת חדר ליחיד : 

 

 

 



 
 

 

 חלוקת לילות בטיול: 

 בולוניהבלילות  3

 בפארמהלילות  3

 לילה באזור שדה התעופה של ונציה 1

 

 

 המחיר כולל:

 וחזרה, מיסי נמל ובטחון ונציהל אל עלת וטיס. 

 7 על בסיס ארוחת בוקר4י מלון בדרגת לילות בבת * Buffet. 

 6 ארוחת צהרים  ארוחות ערב + 

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

 דלית קצנלנבוגן - המומחים לארץ המגף -מצוות סולו איטליה כהמדרי 

 תכנית. כניסות וביקורים כמתואר ב 

 ראוונהובולוניה, ב מדריך מקומי 

 למעט דמי סבלות בבתי המלון ים בחו"ל.תשר לנותני שירות() 

 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע 

 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.12.19התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 

 לאיטליה נוסעים רק עם המומחים !

 

 ט.ל.ח

 

 

 

 

 


