
 
 

  דולומיטיםהרי הקיץ ב
  ,יים של הרי הדולומיטים מלאי העוצמהיכולים להתחרות בנופ בעולם אזורים מעטים

הפסגות אויר ו הרכבלים המעולים, ציוריות ותושביהן החרוציםהעיירות ה הנמצאים בצפון איטליה:

 הדשא הירוקים והיערות המסתוריים... כרי  השוצפים, מפליםהטורקיז, הנחלים וה אגמי, הצלול

 כל אלו ועוד הרבה יותר מחכים לנו בטיול קיץ שכולו מוקדש לאזור נפלא זה.

 <<<<  הטיול למיטיבי לכת>>>>  

 

 עמק פוסטריה  -מחלבה בדוביאקו   – מיזורינהאגם  - ונציה  –ת"א :  1יום 

אגם מיזורינה  לכיוון. אחרי הנחיתה נצא צפונה ה"ת של ונציהונטוס אל שד ניפגש בשדה התעופה

ונתכבד כמובן  Dobbiacoדוביאקו נמשיך לביקור במחלבה מקומית ליד  עטור ההרים ונטייל סביבו.

 ארוחת ערב.מלוננו שבעמק פוסטריה. אל  העברה בטעימות.

 

 קרונפלאץ ומוזיאון ההרים -אגם בראייס :  2יום 

. ההרים החבוי בין Lago di Braies בראייס אגםסביב הבוקר השני לטיולנו להליכה נקדיש את 

מ' )במידה ומזג האויר  2275לגובה  Kronplatz פסגת קרונפלאץכבל אל בר נעלההצהריים בשעות 

מטפס ההרים האגדי רינהולד מסנר ועיצבה  שהקים Corones במוזיאון ההרים. נבקר יאפשר זאת(

 .ארוחת ערב. חזרה למלון חדיד.האדריכלית זאהה 

 

 מפלי סטנגה  –ויפיטנו : 3יום 

, ששימשה במשך שנים  Vipitenoויפיטנובשעות הבוקר ניסע אל העיר הצפונית ביותר באיטליה, 

נסייר בעיירה המיוחדת ונטעם את היוגורט  רבות מקום אירוח לעולי הרגל שחצו את האלפים.

נמשיך למסלול הליכה על גשרוני עץ מעל הצהריים  הפסקתלאחר  לה.המשובח המיוצר במחלבה ש

 .ארוחת ערב. איזורהעברה למלון בוהנהר הסוער.  Cascate di Stanghe מפלי סטנגה

 

 

  אורטיזיי –רמת סיוזי : קומפאטש :  4יום 

מטרים. נעלה  1850ובה שבדולומיטים, המתנשאת לג  Altopiano di Siusiרמת סיוזינצא אל הבוקר 

 2015, ומשם ברכבל נוסף עד לגובה Compatschקומפאטש אל העיירה  Siusiסיוזי ברכבל מהעיירה 

 הפסקת. לאחר של כשעה וחצי נוח )בירידה( מטרים בלב הרמה. נרד חזרה לקומפאטש במסלול הליכה

המקסימה והציורית.   Ortiseiאורטיזייוהעיירה הגדולה של העמק,  עמק גארדנההצהריים נמשיך אל 

 נכנס אל גלריית גילוף עץ ונלמד מדוע ואיך הפכה מלאכה זו למקור פרנסתם תושבי האזור. 

 .ארוחת ערב. חזרה למלוןנטייל במדרחוב היפהפה ונהנה מהאווירה האלפינית. 



 
 

 

  סלבה די ואל גארדנה -בקתת קול רייזר  -רכבל סשדה  -גארדנה עמק :  5 יום

מ'Seceda (2450  ,)בקתת ההרים סשדה ברכבל אל . נעלה עמק גארדנהאל  נעלהבשעות הבוקר 

מ'(. לאחר  2050) Col Raiser קול רייזרממנה נרד ברגל בהליכה נוחה בין כרי דשא ובקתות הרים אל 

. לאחר ביקור בעיירה סלבה די ואל גארדנה נחזור נרד ברכבל אל עמק גארדנה הפסקת צהריים

 .ארוחת ערבנו. נלמלו

 

 פירמידות אדמה -רמת רנון  - אנוצבול:  6יום 

רמת נעלה ברכבל אל לאחר הסיור  במרכז העיר העתיקה. ונסייר  Bolzano אנוצבולנתחיל את היום ב

. במידה ומזג האוויר יאפשר, נערוך  Colallbo קולאלבווניסע ברכבת הררית אל הכפר  Renon רנון

המפורסמות: עמודי אבן מחודדים אשר נוצרו במהלך מיליוני שנים.  דות האדמהפירמיתצפית על 

 .ארוחת ערב. חזרה למלון

 

  קורטינה ד'אמפצו  –מעבר פלצרגו   –מעבר גארדנה : 7יום 

 .מעבר ההרים פלצרגונמשיך אל , ממנו גארדנהמעבר נעלה אל ביום הטיול האחרון שלנו בדולומיטים 

המראות היפים  , אחדמרמולדהה רכסעל מטרים, משם נוכל לצפות  2,752של גובה נעלה ברכבל ל

ואחרי הביקור בה קורטינה ד'אמפצו  ת הסקי המפורסמתעיירנמשיך אל ביותר של הרי הדולומיטים. 

 ארוחת ערב. .באיזור שדה"ת של ונציהמלוננו ש נתחיל את נסיעתנו דרומה לכיוון

 

 אביבונציה תל  : 8יום 

 לטיסה חזרה ארצה. ונציהלשדה"ת של  לאחר ארוחת בוקר במלון נצא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 חלוקת לילות בטיול: 

 לילות בעמק פוסטריה 2

 לילות בעמק גארדנה  4

 לילה ליד שדה"ת של ונציה 1

 

 

 המחיר כולל:

 מיסי נמל ובטחוןוחזרה נציהלו על אלת וטיס ,. 

 7  על בסיס ארוחת בוקר3 \ *4לילות בבתי מלון בדרגת * Buffet. 

 7 .ארוחות ערב 

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

 המומחים לארץ המגף. - מצוות סולו איטליה ךמדרי  

 תכנית. כניסות וביקורים כמתואר ב 

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

 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.01.20התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 

 ט.ל.ח


