

 

 עמק אאוסטה
  2020באוגוסט  82 - 12

 , איטליה שבצפון מערב עמק אאוסטהטיול מיוחד במינו אל 

 אלפיניים נטייל בנופים באירופה.ביותר השוכן למרגלות ההרים הגבוהים 

 ימי ביניימיות בטירות בין אגמים, ערוצי נחל ומפלים, נבקר  עוצרי נשימה 

 הגים והטעמים המקומייםונכיר את המלאכות, המנ ובכפרים ציוריים

 

 אאוסטה –אגם אורטה  – מלפנזה –ת"א :  21.08שישי יום 

אגם אל נצא  .מילאנו ידשדה התעופה שלבשעות הבוקר נמריא משדה התעופה בן גוריון וננחת ב

אי נפליג ל וממנה Orta San Giulio אורטה סן ג'וליונבקר בעיירה  ,המקסים Lago d’Ortaאורטה 

  .אאוסטה מלוננו שבעירנמשיך בנסיעה אל בעיירה באי ו תום הביקורבבמרכז האגם. ש

 ארוחת ערב.

 

  רכבל שמולה - רכבל פילה –אאוסטה  : 22.08שבת יום 

בירת החבל, המכונה 'רומא של האלפים', בשל , Aostaאאוסטה נצא לסיור בעיר  בשעות בוקר

שער הניצחון הגשר הרומי, רך בין נצא לסיור מוד ריבוי השרידים מהתקופה הרומית המצויים בה.

 פילה לארכבל עם הנעלה בצהריים  ועוד. , התיאטרוןפורטה פרטוריה , שער העירשל אוגוסטוס

Pila  לאחר מ' 1790בגובה הנמצאת  אלפינית הריםבבקתת  ארוחת צהריים משותפתונאכל .

שמולה רים אל בקתת הה )במידה ומזג האוויר יאפשר( הארוחה נמשיך ונעלה ברכבל פתוח

Chamolé  מ'. חזרה לאאוסטה. ארוחת ערב חופשית. 2309הנמצאת בגובה של 

 

 , ואלנונטייה: קוניה, מפלי ליל ראדיסושמורת הטבע גראן פא  : 23.08  ראשוןיום 

 , שמורת הטבעGran Paradisoפארק הלאומי גראן פאראדיסו נעלה אל ה שעות הבוקרב

 פנים כפארק הצייד של המלך ויטוריו עמנואלה השני.הראשונה שנפתחה באיטליה, ששימשה ל

 Cascate di הבמפלי לילמשיך לביקור העיירה המרכזית בשמורה. נ , Cogneקונייהנבקר ב

Lilaz.  ואלנונטייכפר ה נעלה אלבצהריים  Valnontey חזרה למלון .בגן הבוטאני האלפיני ונבקר 

 .במסעדה ארוחת ערב

 

 

 

 

 




 

 האגמון הכחול  – פלאטו רוזה  –צ'רביניה רכבל :  24.08 שנייום 

 צ'רביניה אל עיירת הסקי פילנע. Valtournenche טורנש עמקנתחיל את היום בנסיעה ב

Cervinia  רוזה רמתממנה נעלה ברכבל אל קרחון המונטה רוזה ואל  מ', 2050הנמצאת בגובה 

Plateau Rosa  למעלה נעצור לתצפית על בדרך  שוויץ.-בגבול איטליה, מ' 3480הנמצאת בגובה

מונטה ) Matterhorn מטרהורןפסגת ה – טובלרוןהפסגה המפורסמת המוכרת מאריזת שוקולד ה

 אלנמשיך חזרה לצ'רביניה,  נרד מההר  ארוחת צהריים משותפתלאחר (. Monte Cervino צ'רבינו

 .חזרה למלון. נצא לסיבוב הליכה קצרצר מסביב לאגםו Lac Bleu 'אגמון הכחול'ה

 .ארוחת ערב חופשית 

 ירת סבויהט -אגם גובר  - מוזיאון האתנוגרפיה : עמק גרסוניי : 25.08  שלישייום 

( Walser, בה מתגוררת קהילת ולזר )Val di Gressoneyעמק גרסוניי נעלה אל בשעות הבוקר 

תרבותם משתקפת בארכיטקטורה, . 13-דוברת הגרמנית, שאבותיהם היגרו לכאן משוויץ במאה ה

 בעמק מדוברתשעדיין שפה  - Titsch)ש )הנקרא טי דיאלקט גרמני – במסורות ובשפה המדוברת

ונשמע על אורחות  Ecomuseumמוזיאון האתנוגרפי ר המקומיים. נבקר בנלמדת בבתי הספו

לה לביקור נע Lago Gover  אגם גובר סביב חופשית חייהם של התושבים. לאחר הפסקת צהריים

 ת איטליהמלכ כמעון הקיץ של 19-נבנתה בסוף המאה הש Castel Savoiaטירת סבויה ב

 .וארוחת ערב חזרה למלון. ותרמה רבות לפיתוח התיירות באיזור הטימרגר

 קניון פרה סן דידיה - קורמאייר –מונטה ביאנקו   רכבל : 26.08  רביעייום 

נעלה  .)המונבלאן( Monte Bianco מונטה ביאנקוה ואהלא ה - הר הלבן' ההיום יוקדש לאיזור '

נרד לארוחת  הסמוכה לגבול שבין איטליה וצרפת. מ'( 3466אל פסגת פונטה הלברונר )ברכבל 

  היושבת למרגלות המונטה ביאנקו. Courmayeur קורמאיירעיירת הסקי צהריים חופשית ב

נקודת  - Orrido di Pré-Saint-Didierפרה סן דידייה  מעל ערוץנסיים במרפסת הפאנורמית 

  .ארוחת ערב .חזרה למלון תצפית מרהיבה על ערוץ נהר הדורה, עמק אאוסטה והמונבלאן.

  מצודת בארד : 27.08  חמישיום י

למטרות  19-במאה ה העצום שנבנה Forte di Bardמבצר בארד ב נבקר בבוקר האחרון בטיולנו

 עלה במעליות הפאנורמיות לתצפית על הנוף הנפלאנ .שופץ והפך מתחם מוזיאלי חדשניהגנה, 

צהריים ארוחת לאחר . Bardבארד נרד מהטירה אל הכפר במוזיאון הרי האלפים. כנס לביקור נו

 . מילאנושדה"ת של לכיוון ניסע דרומה פרד מעמק אאוסטה ונ משותפת

  .העברה למלון באזור

 




 

 

  תל אביב -מילאנו  : 28.08שישי  ום י

 לשדה התעופה של מילאנו לטיסה חזרה ארצה. בבוקר העברה

 

 חלוקת לילות בטיול: 

  Hotel Duca d’Aostaבאאוסטה* 4לילות מלון  6

 * בקרבת שדה התעופה של מילאנו4לילה במלון  1

 

 יורו  2079 : מחיר לאדם בחדר זוגי           

 יורו 349תוספת חדר ליחיד :              

 

 סי נמל ובטחון.וחזרה, מי מילאנול ותטיס 

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

 4 ארוחות ערב  

 3 ארוחות צהריים 

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

 המומחים לארץ המגף -מצוות סולו איטליה ךמדרי  

 .כניסות וביקורים כמתואר בתכנית 

 אוסטהבא מדריך מקומי. 

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

 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע 

 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.01.20התייקרויות דלק לאחר תאריך. 

  ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 


