
 
 

 

  צפון איטליה למשפחות
 2020באוגוסט  26 – 19 \ 19 – 12 \ 12 – 05 \באוגוסט  05 –ביולי  29

 ילדים והורים ברוכים הבאים לאיטליה!

עונת הטיולים  -סימן הוא  –אם אתם מתחילים לספור שבועות וימים, אם אתם חשים התרגשות ואדרנלין 

 הולכת וקרבה, והטיול המשפחתי הולך וקרב.

איטליה, הכנו עבורכם מסלול טיול "מדליק", אידיאלי לילדים ומבוגרים, המשלב מגוון אתרים אשר בסולו 

נבחרו בקפידה ומתאימים לכל הגילאים. שבוע של כיף גדוש פעילות ועניין הכולל נופים מרהיבים, אגמים 

 פרקי מים ושעשועים הטובים באיטליה! –ערים עתיקות והכי חשוב  וטבע,

  !! אתנו תליהנו בקיצור, בואו

 חוויה איטלקית בלתי נשכחת לילדים ולהורים!

 

 

 ורונה –ברגמו   –: ת"א  רביעייום 

 צפון איטליה. נמריא ל אחר הצהריםבשעות 

  לאחר הנחיתה, נעלה לאוטובוס ונעצור בדרך להתרעננות וארוחת ערב.

 לשינה וצבירת כוחות לימים הבאים. נגיע למלוננו שבאזור ורונה

 

 ורונה -רמיונה יס –בורגטו :  חמישייום 

. נראה את גלגלי אשר שמו אפילו אינו מופיע במפות ,בורגטו לאורך נהר המינצ'ו לכפר הציוריהבוקר ניסע 

טחנות הקמח הסובבים בכוח המים, נשוטט באווירה כפרית שקטה לאורך הנהר בין הבתים הבודדים ולא 

 נשכח את מנעולי האוהבים. 

סביב לשון היבשה.  שייט בסירת מרוץ - חוויה מהממתנתחיל ב בה סירמיונההציורית ה משם ניסע לעייר

דה יטאות היפות והמיוחדות ונלקק גלמנשוטט בסהמבצר המקומי החולש על הכניסה לעיר נתרשם מ

 . זמן לארוחת צהרים.איטלקית אמתית

מדי קיץ מפורסמת המארחת נצפה בארנה הרומית ה .קספיריתיבירת האוהבים השי - רונהולמשם נמשיך 

בדרכנו לביתה של יוליה ונצפה  עתיקות ין כיכרות וסמטאותב טיילקונצרטים ואופרות מכל העולם. נ

ופתקי האוהבים המקומי. זמן חופשי ליהנות משלל בתי הקפה, והחנויות  יבמרפסתה ובפולחן הגרפיט

 .ןהעברה למלובערב שבעיר.  אלגנטיותה

 

 פארק השעשועים –: גארדה לנד שישי יום 

 גארדה –הבוקר נצא להשתובב וליהנות בפארק השעשועים הגדול באיטליה  זה היום לגדולים ולקטנים.

יום שכולו חוויה מתמשכת בין מתקנים עוצרי נשימה והופעות מיוחדות. קרבות במתקן "הרפטור" . לנד

רכבת הרים הנעה במהופך, שייט החדש, לא נחמיץ את השייט במתקן "פוסידון", לופים ב"טורנדו הכחול", 

אבובים למרגלות הר הגעש ועוד. הילדים הקטנים שבינינו יוכלו ליהנות מ"עולם הילד" הייחודי הנמצא 

ממד,  -בתוך הפארק. בין בילוי במתקנים נוכל ליהנות מהופעות מרתקות בתיאטרון, מתקני אנימציה בתלת

 ם.ועוד. לעת ערב נחזור למלון עם חיוך רחב על הפני

 



 
 

 

  מלצ'סינה -ריבה דל גרדה  -אגם טנו  –: מפלי ורונה  : אגם גארדהשבת יום 

 תתופעת טבע ייחודי השוצפים במפלי ורונה. נצא לביקור אגם גארדה המוקדש לחלקו הצפוני שליום 

"האגם החבוי" בין ההרים ומימיו בצבע תכלת טורקיז עז  – לאגם טנושתשאיר אותנו רטובים, נמשיך 

בה נהנה מהסמטאות והגלידריות הרבות  ריבה דל גרדהרחצה במקום(. נמשיך לעיירה היפיפייה  )אפשרות

נעצור לטיול רגלי בסמטאות הצרות הציוריות בין חנויות . לימונה המקסימהלעיירה  אפשרות לשייט

 אגם.העל שפת  תשוכנה מלצ'סינה לעיירה צדו השני של האגם לאנמשיך בשייט ו הלימונים והלימונצ'לו,

ונתרשם מהמבצר המקומי, הרחובות הנאים ושלל  האגם על שפתנסייר רגלית לאורך הטיילת הציורית 

 בערב חזרה למלון. .החנויות

 

   MOVIELANDועולם הסרטים  CANEVAWORLD פארק המים : ראשון יום 

. ק המיםפארבבשעת בוקר נצא לעוד יום בילוי משגע בפארקים שבאזור אגם גארדה. נתחיל את היום 

ברחבי הפארק מתקנים ובריכות המתאימים לכל הגילאים נראה מי יעז לגלוש מראש "הקמיקזה", מי יהיה 

האמיץ שיצא לשייט אבובים בחשכה מוחלטת, ומי יתפוס גלים בבריכה הגדולה. נוכל לשחות, לקפוץ 

המים נחליף את התרגשות  ולבלות בין מגלשות, בריכות ואטרקציות מים עד שעות אחר הצהריים.

ונחוש כמו כוכבי קולנוע אמיתיים. נצפה כיצד מסריטים סרט עולם הסרטים בבהתרגשות הוליוודית 

פעולה, ונצא בחיים מתימרות האש וסילוני המים. נדהר כולנו במשאית אל האזור המסוכן, ונילחם יחד עם 

במופע אבירים  )בתשלום(ת "הטרמינטור" במופע לייזר תלת מימדי. בערב יוכלו המעוניינים לצאת לצפו

 .כולל ארוחת ערב ,בסגנון ימי הביניים

 

 עיר התעלות –: ונציה  שני יום 

מגשר נתרשם הכרות רגלי בגטו הישן ובגטו החדש, . נתחיל בסיור לעיר התעלות ונציהיום המוקדש 

צה סן פיא המחבר את שתי גדות התעלה הגדולה, ונקנח בכיכר היונים המפורסמת הלא היא הריאלטו

זמן אותה ונצפה בגשר האנחות הידוע לשמצה. אחר הצהריים  . נלמד על הארמונות היפים המקיפיםמרקו

 חזרה למלוננו.בערב פנוי לשוטט בסמטאות בין התעלות וליהנות מהאווירה המיוחדת בעיר. 

 

 רכבת הרים -: הרי הדולומיטים : רפטינג שלישי יום 

נתחיל בחוויה רטובה, מסעירה ומלאת  .הרי דולומיטיםבמשכרת טיול שכולו חוויה  יוםל הבוקר נצא

 הרי הדולומיטים)אם מזג האוויר יאפשר זאת( באחד הנהרות השוצפים בשייט רפטינג  -אדרנלין 

בנהיגה  רכבת הרים. נמשיך ונעלה ברכבל לאחת הפסגות, שם נזכה לחוויה בלתי נשכחת של המרשימים

 ן.למלו זרהעצמית שתטריף את החושים. בערב ח

 

 3בדרגה  : הנוסעים מתבקשים לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים לרפטינגחשובה  הערה 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ת"א -ברגמו  –מרכז קניות  -פארק החבלים והרפתקאות : רביעי יום 

לפעילות אתגרית הכוללת , Jungel Adventur Park - רפתקאותההחבלים והבפארק לבילוי  נצא הבוקר

עולים, משתלשלים, זוחלים, מטלטלים,  -האקשן מרגש  בין העצים. ם בגובההתנסות במעבר מכשולי

ועוד  דנדות, אומגות, רשתות טיפוס, מעברי אתגר תלויים, גשרי חבליםנוהכול על חבלים.  - נתלים, מבלים

  ועוד...

 יטלקיים. וחדיש, עם מגוון מהמם של חנויות, ושפע של מותגים א בקניון ענקנקנח את יומנו בחגיגת קניות 

 בערב העברה לשדה התעופה לטיסה חזרה ארצה.

 

 

 

 חלוקת לילות בטיול: 

 ורונהבאזור  7

 

 

 המחיר כולל:

 וחזרה, מיסי נמל ובטחון. ארקיע לצפון איטליהת וטיס 

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

 .אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול 

  המומחים לארץ המגף. -מצוות סולו איטליהמדריך 

 .כניסות וביקורים כמתואר בתכנית 

 .תשר לנותני שירותים בחו"ל 

 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.02.20התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 ארוחות צהרים וערב 

 תשר למדריך הטיול 

 סיורי בחירה 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 


