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 אריאל די קאסטרו בהדרכת 

 בצפון איטליה וטוסקנה יםחגיגות הקרנבל 4מסע בלתי נשכח אל 

   ונציהבקרנבל המסכות  - בורונה קרנבל הניוקי

  קרנבל התפוזים באיבראה - קרנבל הבובות בויארג'ו

 

  מילאנו -ת"א  0219..20, רביעייום 
  העברה למלון באזור שדה התעופה. אחרי הנחיתהנמריא למילאנו. אחר הצהריים 

 

 מילאנו 0202..20, חמישייום 

נסייר ונצא לסיור מודרך של איטליה. בירת העיצוב, האופנה והמסחר  למילאנו, נצאהבוקר 

ויטוריו עמנואל ל שבדואומו המרשים, נעבור דרך הגלריה ונבקר באתרי מרכז העיר, נצפה 

אזור  - "מרובע הזהב"בנטייל אחר הצהריים  .השני, ונצפה בבית האופרה המפורסם לה סקלה

המותגים הגדולים בעולם, וחנויות המעצבים הידועים, רחובות המוקדשים כולם למעצבי אופנה 

 -שוטט במדרחוב הראשי של מילאנו זמן פנוי ל ונספוג את אווירת בירת האופנה האיטלקית.

 .רוחת ערבא ורונה. \העברה למלון באזור ויצ'נזה  .קורסו ויטוריו עמנואלה

 

 בורונהקרנבל הניוקי  20.2.012, ישיום שי
. נבקר בפיאצה ברה ונתרשם משלל הבתים הצבעוניים ורונה –יום שלם בעיר האוהבים 

ת  הארנה ונלמד על פסטיבל האופרו –. נצפה באמפיתאטרון הרומי המרשים בההניצבים 

לסיור בכיכר התבלינים הססגונית וכמובן מרפסתה של יוליה  נמשיךהמתקיים בעיר בכל שנה. 

ובראשו   לתהלוכת "המצעד הגדול"גיבורת שייקספיר. בשעות הצהריים נתכנס למרכז העיר 

בכיכר נמכר אותו מאכל טיפוסי מקומי ה "מלך הניוקי","מלך האהבלים" או בשמו המקומי 

גדול צועד ברחובות העיר ומשתתפות בו עשרות תזמורות, להקות ריקוד, המצעד ה המרכזית.

של ילדים נערים ומבוגרים מכל שכונות העיר וסביבותיה...היכונו למטר של קונפטי וסוכריות. 

 .ארוחת ערב למלון.חזרה 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 המסכות בונציה קרנבל 20.2.022, שבתיום 
שביום יום  , ההופך את העיר המיוחדתיהונצקרנבל המסכות המדהים של לאת היום נקדיש 

, המארחת תחפושות ומסכות ומשמרת מסורת ן ענקיתולבמת תיאטר היא תפאורה חיה ונושמת

 ריאלטו.ה –בסמטאות העיר הלבושה חג בדרכנו לגשר החשוב באי  סיירנ בת מאות שנים.

 חנויות משקה השפריץ המקומי,ו -ונציאני ה" ו"באקארה:  שאר מאפייני העירנתרשם מ

בשעות אחר הצהריים נתכנס למרכז החגיגות ומופעי הרחוב.  .והתחפושות ועוד מסכותה

ה, ותחפושות בשלל צבעים, דמויות מהעבר ומההוונשתלב בקהל החוגגים ב בכיכר סן מרקו

 .ננוחזרה למלוארוחת ערב עצמאית. והכל באווירת קרנבל בלתי נשכחת. 

 

 בויארג'ו הבובות קרנבל 20.2.032, ראשוןום י
 נגיע קרנבל הבובות של ויארג'ו. -דרומה לכיוון חבל טוסקנה ליעדנו החגיגי הבא  צאבוקר נה

 התהלוכה .התהלוכה המסורתיתהקרנבל ונשתלב באווירת ו ,לקראת צהריים לויארג'יו

מלוות  ענק ברחבי העיר על גבי פלטפורמות ממונעות בובותמובלות  הבמרכזוגרנדיוזית 

נישאות אל על  ,המככבות במרכז החגיגות קענהבובות ים מוזיקה ושירים. בלהקות ריקוד

נהנה מחגיגה של צבעים  ים.שונ , ואירועים גלובלייםמקומיות סאטיריותומתארות דמויות 

ומוזיקה, פולקלור מקומי וססגוניות ללא גבול המאפיינים את אחד הקרנבלים תחפושות 

  .וארוחת ערב ג'נובה באזור ןהמיוחדים באיטליה. העברה למלו

 

  התפוזים באיבראה קרנבל 20.2.042י, ניום ש

 נגיע ליעדנונחצה את רכס הרי האפנינים ובשעות הבוקר נשים פעמינו צפונה לחבל פיימונטה. 

כיכר העיר ל כנסבצורה שונה. נאך החוגגת גם היא את הקרנבל  איבראה, עיירהה הבא

בהם תושבי העיר  קרבות תפוזים "מסורתיים"כים נער , בויחודי מחזהב צפהונ יהולרחובות

והעיר כולה נצבעת  טריים נוטפי מיץ תפוזים הזה על זבחמת זעם מטילים  ,המחולקים לשכונות

 ערב. .ואהעברה למלון , לטורינונמשיך בתום הקרנבל  בכתום וריח התפוזים נישא מכל עבר.

 

 טורינו  20.2.025, לישייום ש
נצא לסיור הכרות עם מרכז . האלפיםלמרגלות  ,בירת מחוז פיימונטה - וטורינל את היום נקדיש

בו התגוררו  ,ארמון המלכיםיוחדת, בחצר גרם המדרגות של בפיאצה קסטלו המ נסיירהעיר. 

 ,נבקר בקפלת התכריכים הקדושיםוך לדאומו המרכזי של העיר נמשי ,הנסיכים לבית סבויה

את הפסקת הצהריים . של ישו לאחר הורדתו מהצלבגופו  ו אתשעל פי המסורת הנוצרית עטפ

בקר במוזיאון נ. אחר הצהריים Slow Food –נועת ה מרכז מיוחד של ת EATALY -נקדיש ל 

  נחווה את התפתחות המכונית במאה שנה.נראה ו ובהמכוניות המדהים של טורינו 

חגיגת קניות של מוצרים בתום הביקור נצא את טורינו לכיוון מילאנו. נעצור במרכז קניות ענק ל

 ארוחת ערב.העברה למלון באזור שדה התעופה של מילאנו. איטלקיים לקראת סיום טיולנו. 

 

 ת"א -מילאנו  20.2.026, רביעייום 
 לטיסה חזרה ארצה.בבוקר נצא לשדה התעופה של מילאנו 

 



 
 

 

 פסטיבלים השונים.** תוכנית הטיול עשויה להשתנות בהתאם לשינויים בתוכניות ה                
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 :לותחלוקת לי

 לילה באזור שדה התעופה של מילאנו 1

 פאדובה \ויצ'נזה  \ ורונהבאזור  ותליל 3

 ג'נובהלילה באזור  1

 לילה בטורינו 1

 זור שדה התעופה של מילאנולילה בא 1

 

  יורו 1369:  מחיר לאדם בחדר זוגי

 יורו 399:  יחידלתוספת חדר 

 

 המחיר כולל: 

 אל על למילאנו וחזרה כולל מיסי נמל וביטחוןות טיס 

 7  4לילות במלונות בדרגת( .על בסיס ארוחת בוקר *Buffet) 

 5 (כולל מים ויין מנות בהגשה 3) ארוחות ערב. 

 רים ממוזג ומחומם ונוח צמוד למסלול הטיול.אוטובוס תיי 

 אריאל די קאסטרו  – מצוות סולו איטליהמומחה  ךמדרי 

 .כניסות וביקורים כמתואר בתכנית הטיול 

 .תשר לנותני שירותים בחו"ל 

 

 

 המחיר אינו כולל:

 עליית מחירי דלק מתאריך ההצעה      

 ל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל"כ      

 

 

 ק עם המומחים !רה נוסעים לאיטלי
 ט.ל.ח


