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 בין נופיהם  נטייל .שבצפון מזרח איטליהונציה ג'וליה פריולי חבל המוקדש ל מיוחדטיול 

הנשגבים של האלפים הפריולאנים, הגבעות והכרמים של מחוז קוליו, ערי האומנות טרייסטה, 

 ספילימברגו, גראדו וילאהאודינה, אקוו

 

 טריאסטה -ונציה  –ת"א  : 20.209.060ראשון יום 

בירת נצא אל לאחר הנחיתה,  .איטליהמזרח צפון בששדה התעופה של ונציה  לאנמריא משדה התעופה בן גוריון 

גבעת סן נבקר ב ., בה נשהה ביומיים הראשונים של הטיולTriesteסטה טריאהעיר  -פריולי ונציה ג'וליה  מחוז

  .בעיר הגטו היהודי הראשון הוקם הב כיכרשרידיה הרומים של העיר, נראה את הקתדרלה ואת ה בה נחשפוג'וסטו 

 ארוחת ערב.העברה למלון. 

 

 טירת מיראמרה  –טרייסטה  : 20.209.070שני יום 

יהודים ה הפליגו סט. מנמל טריאהונגרית-שימשה כנמל הראשי של האימפריה האוסטרוסטה, שטריאהיום יוקדש ל

בבית סטה, העיר הכי אוסטרית באיטליה, נבקר בטריא .'השער לציון'ישראל או לאמריקה והיא כונתה ארץ רבים ל

בכיכר איחוד נמשיך אל כיכר הבורסה ונסיים  ,הכנסת הגדול, נטייל על שפת התעלה הגדולה שבבורגו תרזיאנו

 Castelloנבקר בטירת מירמארה  חר הפסקת צהריים חופשיתלא. הנפתחת אל הים Piazza unità d'italia איטליה

di Miramareעבור הארכידוכס מסימיליאנו הראשון שלא הספיק להנות ממנה זמן רב מדי.  19-, שנבנתה במאה ה 

 ארוחת ערב. .נבקר בטירה ובגנים המקיפים אותה. חזרה למלון בטריאסטה

 

 אודינה -גראדו  –יאה אקוויל -טיילת רילקה  : 20.209.080שלישי יום 

מסלול הליכה של שני ק"מ בתוך חורש טבעי  – Sentiero Rilkeהבוקר נפרד מטריאסטה וניסע אל שביל רילקה  

הצופה אל מפרץ טרייסטה וטירת דואינו, בה כתב המשורר ריינר מריה רילקה שתיים מתוך עשר אלגיות דואינו. 

. נסייר בין הסמטאות והכיכרות הקטנות בעיר העתיקה '.ראשונהונציה ה'המכונה , Gradoגראדו   העיירנמשיך ל

אחד האתרים המרתקים ביותר בפריולי, השוכן במתחם הארכיאולוגי של ב נבקרלאחר הפסקת צהריים חופשית 

, שם נראה את רצפת הפסיפס העצומה מהמאה הרביעית שנשתמרה בבזיליקת סנטה מריה Aquileiaאקוויליאה 

  .יהאיטלב הפסיפס מהווים ציון דרך בהיסטוריה של אמנותוצריים קדומים אלו אסונטה. פסיפסים נ

 .העברה למלון באודינה וארוחת ערב

 

 צ'יבידלה די פריולי -איזור היין קוליו  –אודינה  : 20.209.090רביעי יום 

אורטוריו דלה באודינה. נתחיל בקתדרלה, נבקר ב'Tiepolo הבוקר יוקדש לסיור בעקבותיו של הצייר טייפולו 

פוריטה' ונסיים בגלריית טייפולו שבארמון הבישופות. נמשיך אל פיאצה ליברטה, עליה חולשת הלוג'ה הונציאנית 

, לבה התוסס של העיר, התחומה במסגרת מושלמת של בתי קפה, בתים סן ג'אקומוומגדל השעון ונסיים בפיאצה 

, נבקר ביקב מקומי ונערוך טעימות. נמשיך אל Colioקוליו  נצא אל איזור היין בצהריים וארמונות משלל תקופות. 

, שהוקמה Cividale del Friuliונסיים את היום בצ'יבידלה דל פריולי   Abbazia di Rosazzoתצפית ממנזר רוזאצו 

 . 6-על ידי יוליוס קיסר והפכה לבירתה הראשונה של הדוכסות הלומברדית באיטליה במאה ה

 וארוחת ערב.חזרה למלון באודינה 



 
 

 

 הר זונקולן  – האלפים הקארניים: סוטריו  –ונצונה  : 20.209.001חמישי יום 
ושוחזרה בצורה מדוייקת  1976, עיירה שחרבה ברעידת האדמה בשנת Venzoneנפתח את היום בביקור בונצונה 

ן בהרי האלפים בצפון , חבל ארץ היסטורי השוכ Carniaקארניה שהפכה למודל של שיקום עירוני. נמשיך אל מחוז

בהר ארוחת צהריים משותפת ל נעלההמפורסם בעבודות העץ שלו.  Sutrioמערב פריולי. נסייר בכפר סוטריו 

 .Friuli Doc. חזרה למלון באודינה וארוחת ערב חופשית בפסטיבל הקולינרי Monte Zoncolanזונקולן 

 

 פוזינה מיאג –י : בורגו לוסאר האלפים היוליאנים : 20.209.011שישי יום 

 Borgo Lussariשעות הבוקר נעפיל ברכבל אל הכפר בורגו לוסארי בהיום יוקדש לאזור האלפים היוליאניים. 

 מישהפך בימי הביניים מקום עלייה לרגל חשוב, ממנו נערוך תצפית מדהימה על פסגות האלפים. נמשיך אל אג

לארוחת צהריים משותפת מעליו. נסיים בסיור קצר  בעל צבע הטורקיז המיוחד ונשב Lagho di Fusineפוזינה 

 .Friuli Docסביב האגם. חזרה למלון באודינה וארוחת ערב חופשית בפסטיבל הקולינרי 

 

 סצ'ילה – אגם ברצ'יס –בית הספר לפסיפס בספילימברגו  : 20.209.012 שבתיום 

, בה נמצא בית הספר לפסיפס  Spilimbergoבשעות הבוקר נעזוב את אודינה ונצא אל העיירה ספילימברגו  

Scuola Mosaicisti del friuli –  מקום מדהים המכשיר אמני פסיפס מכל העולם. נסייר בכיתות ונלמד על הטכניקה

 .און בפני עצמוהייחודית איתה יצרו את הפסיפסים הנפלאים התלויים על קירות בית הספר, שהפכו אותו למוזי

קח אותנו אל ילסיור רכוב עם רכבת קטנה, שת)במידה ומזג האוויר יאפשר( ונצא בצהריים נעלה אל אגם ברצ'יס 

, Sacileסצ'ילה  במרכז העיירה הציורית ש ננולמלו אחר הצהריים נגיע המרהיב. Forra del Cellina קניון צ'לינה

 .שתעלות מים מקיפות את מרכזה העתיק. ארוחת ערב מסכמת

 

 ת"א  – נציהו – סצ'ילה : 20.209.031 :ראשון יום 

 ארצה. תנוונציה לטיסשל לשדה התעופה  לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא

 

 

 חלוקת לילות

 לילות בטרייסטה 2

 לילות באודינה 4

 Sacileסצ'ילה לילה בעיירה  1

 

 

 

 יורו  1859 : מחיר לאדם בחדר זוגי

 יורו 399תוספת חדר ליחיד : 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 המחיר כולל

 וחזרה, מיסי נמל ובטחון. ות אל על לונציהטיס 

 7 על בסיס ארוחת בוקר 4מלון בדרגת  ילילות בבת *Buffet. 

 5 ארוחות ערב 

 2  ארוחות צהריים 

 טעימות יין באיזור קוליו 

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

 ארץ המגףהמומחים ל -מצוות סולו איטליה כהמדרי   

 .כניסות וביקורים כמתואר בתכנית 

  וביה"ס בספילימברגו טריאסטה,  קסטלו מירמארה,, באודינהמדריכים מקומיים 

 .(ומדריכת הטיול ת המלוןי)למעט דמי סבלות בב תשר לנותני שירותים בחו"ל 

 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע 

 

 

 

 המחיר אינו כולל :

  01.01.20התייקרויות דלק לאחר תאריך. 

  ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 

 

 

 ט.ל.ח


