
 
 

 צפון איטליהבטיול רכבי יוקרה 
  אגמים, קולינריה ודולצ'ה ויטה איטלקית

 קמ של מסלול עוצר נשימה 700

 ביולי  61-19 \ביוני  52-82  \במאי  24-27 \באפריל  5-2 : תאריכים

  2020בנובמבר  13-16 \באוקטובר  16-19 \בספטמבר  11-14 \ באוגוסט 21-24
 

 
 

   



 
 

 

 

 



 
 

 "עיר המלכים" טורינו - ורצ'לי - כבי יוקרהר -מילאנו  -: ת"א  1יום 
הבוקר נמריא משדה התעופה בן גוריון בדרכנו למילאנו. אחרי נחיתה נקבל את רכבי היוקרה ואחר תדריך נצא 

מוצפים שדות  והקיץ בחודשי האביבמרכז גידול הריזוטו האיטלקי.   Vercelliורצ'לי לכיוון העיירה בנהיגה 

בים של נהר הפו, והמחזה הנגלה לנוסעים בכבישים החוצים את השדות המוריקים הוא האורז במים, מיובליו הר

נצפה בשדות גידול האורז ונעצור בחווה מקומית לארוחת צהריים עם שף איטלקי, על טהרת הריזוטו . מרהיב

 טורינו. -בירת איטליה ההיסטורית ועיר המלכים . אחר הצהריים נמשיך בנסיעה להנפלא
כיכר קסטלו, כנסיית סן נראה את  העיר אתריה המרכזיים שלעם ו נתארגן ונצא לסיור הכרות ראשון נגיע למלוננ

בסיום הסיור  לורנצו, גלריה סובאלפינה, כיכר קרלו אלברטו, ארמון קריניאנו, כיכר סן קארלו, גלריה סן דריקו.

קפה עם שוקולד חם  -הביצ'רין  -נשב באחד מבתי הקפה המפורסמים של טורינו, עם  המשקה שהומצא בטורינו 

 וחלב מוקצף, או נהנה מאפריטיבו איטלקי משובח כמו אפרול שפריץ או קמפרי.

  במסעדה מקומית מעולה. ערברוחת א

 בתום הארוחה אפשרות לבילוי במועדון מקומי.

 

 
 

  
 

 

  
 



 
 

 )שוויץ( לוגאנו -אגם קומו  - אגם אורטה -טורינו :  2יום 
 . נצא את העיר בנהיגה ליום טיול לאזור האגמים. נעזוב את טורינוהבוקר 

 .תוצרת ביתלהפסקת קפה ומאפה  ,בדרך באחד ממבצרי האזור המדהימיםנעצור 

. נצפה יחד עם הצייר אורטה סן ג'וליו, ובעיירה הציורית אגם אורטה  -וייראגם הקטן והלא מתלבנהיגה משיך נ

 וניהנה מהנוף המדהים ומאווירת הסימטאות הקסומה. ,המקומי על האי סן ג'וליו שבמרכז האגם

 ארוחת צהריים במקום על שפת האגם.

 .קומובתום הארוחה נמשיך בנסיעה לעבר בית המלון שלנו באזור אגם 

 המלון. מתקניזמן פנוי להתארגנות, מנוחה, ואפשרות להנות מ אחר הצהריים

 )לא לשכוח דרכונים !!( ללוגאנו.בנסיעה לכיוון הגבול השוויצרי ונגיע בערב נצא 

 ארוחת ערב בקאסינו ולאחריה זמן להינות ממכונות המזל שולחנות הרולטה והבלאק ג'ק. 

 יסע חזרה למלוננו בקומו.בשעת לילה מאוחרת נחצה את הגבול בחזרה לאיטליה ונ

 

  
 

         
 

 

   

 



 
 

 מילאנו - איזולה בלה -אגם מג'ורה   -לוגאנו  - "מרפסת של איטליה"ה:  3יום 
 -לתצפית מדהימה מהמרפסת של איטליה  . נעלההבוקר נצא בנסיעה לאורך חופו המערבי של אגם קומו

Balcone D' Italia מגג העולם על אגם לוגאנו ואגם קומו ונשקיף . 

בירת  -עיר נוצצת ומקסימה על שפת אגם לוגאנו  לוגאנו. -איטלקית  \ונגיע לעיר השוויצרית נמשיך בנסיעה 

ורך הטיילת המצוחצחת ונתרשם מעיר שוויצרית דוברת מחוז טיצינו. נטייל בסמטאות העיר העתיקה ולא

, נבקר בארמון איזולה בלהלאי היפה  שוטנגיע לעיירה סטרזה. נו, אגם מג'ורה לאורך. נמשיך דרומה איטלקית

  המרשים ובגנים היפים עוצרי הנשימה.

 מקומית. הארוחת צהריים במסעד

 גה למילאנו., ונמשיך בנהיסטרזהבתום הביקור נחזור בשייט לעיירה 

 העברה למלוננו. 

  .Just Cavalli  -ג'סט קאבאלי  -בילוי לילה במועדון ובערב נצא לארוחת ערב 

 

  
 

 
 

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiRtp-XxscCFUU6FAodikoIFw&url=http://www.polimi.it/residenze/&ei=1mTdVajOLMX0UIqVobgB&psig=AFQjCNGLoonuskxolYHxZj3wU0yOF89OlQ&ust=1440659021701498
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiRtp-XxscCFUU6FAodikoIFw&url=http://www.polimi.it/residenze/&ei=1mTdVajOLMX0UIqVobgB&psig=AFQjCNGLoonuskxolYHxZj3wU0yOF89OlQ&ust=1440659021701498


 
 

 ת"א -מילאנו  -מרכז קניות  -נהיגה עצמית בפרארי על מסלול מרוצים  -: מילאנו  4יום 
"מרובע הזהב", ב רגלי ת האופנה האיטלקית. סיורמילאנו בירהכיר את לחופשי במילאנו. מומלץ לצאת  בוקר

נלמד  ,רחובות המוקדשים כולם למעצבי האופנה והמותגים הגדולים בעולם –רובע האופנה המרכזי של מילאנו 

פאר הגותיקה האיטלקית, נחצה את   –נצפה בדואומו המקומי  .הטרנדים החדשיםוהאופנה העכשווית, על 

לה סקאלה, זמן חופשי להנות מחנויות העיר, בתי הקפה  ןונתרשם מבניין תיאטרוגלריית ויטוריו עמנואל השני 

 ואווירת השיק המיוחדת של עיר האופנה החשובה בעולם. 

( 3ונצא למסע הקפות ) 458נשים פעמינו למסלול מרוצים מדרום למילאנו. נעלה על רכבי פרארי  אחר הצהריים

 ורמולה ישראלי / איטלקי מיקצועי.בנהיגה עצמית על המסלול, לצד נהג מרוצי פ

 נקנח את יומנו במרכז קניות ענק באזור לחגיגת קניות לסיום טיולנו. 

 העברה לשדה התעופה של מילאנו לטיסה חזרה ארצה.
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  לאדם בחדר זוגי יורו 3995      : מחירים      

 יורו 695תוספת לחדר בודד: 

 
 המחיר כולל:

 וחזרה למילאנועל  ת אלוטיס . 

 3  קר בופה. * מעולים על בסיס ארוחת בו5  -* בוטיק מדהימים ו 4במלונות לילות 

 3  + ארוחות צהריים איטלקיות בטראטוריות או מסעדות שף, כולל מים ויין. 4ארוחות ערב 

 3  מסוג:רכבי יוקרה  6ימי נהיגה חלומית ב 

 

Lamborghini Huracan 
Ferrari 488 

Ferrari Portofino 

Maserati Levante 
Porsche 

Bentley Bentayga 
 אוטוסטראדה, חניותב דמי נסיעה. 

 ירי קשרמכש. 

 שרות הובלת כבודה. 

 :צוות סולו איטליה, ישראלי ומקומי דוברי עברית, איטלקית, אנגלית 

 .תשר לנותני שירותים באיטליה 

 העברת מזוודות יומית לבתי המלון. 

 

 

 המחיר אינו כולל:

 .הוצאות אישיות 

 דלק 

 תשר למדריך הטיול. 

  יורו לאדם 2500בסך  - יםרכבערבות 

  הסעיף המחיר כולל.כל מה שאינו תחת 

.המחזיק/ה ברישיון נהיגה ישראלי בתוקף ולפחות שנה 21ובה על כל נהג/ת להיות מעל גיל ח            

 המחיר מותנה בזמינות רכבים, בתי מלון וטיסות בעת אישור עקרוני של ההצעה.

 

 לאיטליה נוסעים רק עם המומחים !

 ט.ל.ח
 


