
 
 

 טיול מאורגן לאגמים והדולומיטים, כולל נגיעה בשוויץ
 

 (יום כיפור)  30.9 – 23.9,  16.9 – 9.9,   8.7 – 1.7יציאות 

 

 ברגאמו  ת"שדה -תל אביב : 1יום 

 .העברה לבית מלון במילאנו, לאחר הנחיתה

 

 מילאנו:  2יום 

המשלבת עיצוב מודרני עם שמירה על , עולמיתבירת האופנה ה ,מילאנוברוכים הבאים ל

 –רובע האופנה המרכזי של מילאנו ", מרובע הזהב"סיור רגלי בנצא ל. אדריכלות הרנסנס

נלמד על האופנה , רחובות המוקדשים כולם למעצבי האופנה והמותגים הגדולים בעולם

צה נח, פאר הגותיקה האיטלקית –נצפה בדואומו המקומי . העכשווית והטרנדים החדשים

זמן חופשי . השני ונתרשם מבניין תיאטרון לה סקאלה האת גלריית ויטוריו עמנואל

בתי הקפה ואווירת השיק המיוחדת של עיר האופנה החשובה , מחנויות העיר תליהנו

  .בעולם

מבנה המרכז שפע של דוכני מזון ,  EATALYהפסקת צהריים  עצמאית במתחם ה 

נמשיך לביקור . רת על איכות המזון האיטלקיהשומ   SLOW FOODומסעדות מתנועת ה 

, ובפיאצה גאה אאולנטי 10נסייר במתחם קורסו קומו , החדיש" פורטה נובה"ברובע 

בנייני מגורים " בוסקו ורטיקלי"נצפה על ה. אדריכלית מוערכת שהכיכר נקראת על שמה

 . המעוצבים כיער אנכי

 .נתכנס לארוחת ערב ראשונה משותפת

 

 קומו -תצפית מסן סלבטורה  –( שוויץ) לוגאנו: 3יום 

נחצה את . לאחר ארוחת בוקר נצא אל עבר האגמים הכחולים אשר למרגלות הרי האלפים

אם  . שעל שפת אגם לוגאנו, ינו'בירת מחוז טיצ, ונבקר בלוגאנו היוקרתית ץהגבול לשווי

לתצפית עוצרת נעפיל ברכבת שיניים במעלה מונטה סן סלבטורה , מזג האוויר יאפשר לנו

נתפנק בספל שוקו חם  .האגם וההרים שמסביב, מעלות על העיר 360של  נשימה

 .משוקולד שוויצרי איכותי

נעצור להפסקה על שפת . נחצה את הגבול בחזרה לאיטליה ונבקר בקומו האלגנטית

היה אבן שואבת לאנשי אצולה ואריסטוקרטים אשר ,  השלישי בגודלו באיטליה, האגם

לסלבריטאים רבים יש או היו בתים על שפת . מגוון הווילות והגנים סביבותפרסם בוה

 .קלוני' ורג'גו ביניהם מדונה, האגם

 .ארוחת ערב עצמאית. העברה למלון באזור ברשיה

 

 

 



 
 

 ורונה -שייט בסירת מירוץ  –סירמיונה :  4יום 

אגם  היושבת על אצבע יבשה בדרום, המקסימה סירמיונה לעיירת הנופשנצא הבוקר 

נתרשם . אמתיתנשוטט בין הסמטאות היפות והמיוחדות ונלקק גלידה איטלקית . גארדה

. מהמצודה של משפחת סקאלה ומהמעיינות החמים המושכים אליהם מתרחצים רבים

 .נעלה על סירה המקיפה את לשון היבשה אשר צוברת תאוצה בחוויה מרגשת

נצפה  .ביתם של רומיאו ויוליה הלא היא, נמשיך לעיר האוהבים השייקספירית ורונה

נטייל בין . בארנה הרומית המפורסמת המארחת מדי קיץ קונצרטים ואופרות מכל העולם

כיכרות וסמטאות עתיקות בדרכנו לביתה של יוליה ונצפה במרפסתה ובפולחן הגרפיטי 

והחנויות האלגנטיות , זמן חופשי ליהנות משלל בתי הקפה. ופתקי האוהבים המקומי

 .ארוחת ערב עצמאית .TRENTOבאזור  בערב העברה למלון. שבעיר

 

 זינה'שייט ללימונה ומלצ, ריבה דל גארדה –מפלי וארונה :  5יום 

תופעת טבע ייחודית  ,רונה השוצפיםאנצא לביקור במפלי ו. יום המוקדש לאגם גארדה

צהריים  לסיור וארוחת, נמשיך לעיירה היפיפייה ריבה דל גרדה  .שתשאיר אותנו רטובים

 ציוריתנפליג על האגם לעיירה ה. עצמאית באחת ממסעדות הדגים שסביב הטיילת

נעצור לטיול רגלי . אשר התפרסמה בגידול לימונים עבור אצולת אירופה, לימונה

ונמשיך בשייט אל צדו , לו'בסמטאות הצרות הציוריות בין חנויות הלימונים והלימונצ

נסייר רגלית לאורך הטיילת . כנת על שפת האגםסינה השו'השני של האגם לעיירה מלצ

ארוחת  .בערב חזרה למלון. הרחובות הנאים ושלל החנויות, ונתרשם מהמבצר המקומי

 .ערב עצמאית

 

 טרנטו -מסלול הליכה , אגם טובל:  6יום 

 -גוונים של טורקיז  50שכולו , נצא עם בוקר לאחד האגמים הקסומים בהרי הדולומיטים

 .נקיף את האגם בהליכה נינוחה וננשום אוויר הרים צלול כיין. אגם טובל

עיר "ידועה גם בכינויה הארוכה וההיסטוריה הבעלת נעצור בעיר טרנטו , בדרכנו חזרה

 Piazza ב, מרוצפים אבןהרחובות נטייל ב, לעיר קסם רומנטי". הנסיכים הבישופים

Duomo  היסטוריים מרשימים וידועה גם מלאה בבניינים ה, כיכר בלב העיר העתיקהה

 ארכיטקטוניהבנה הממונתרשם  העירקתדרלה של נבקר ב .בזכות המזרקה של נפטון

 .ארוחת ערב עצמאית והעברה למלון .שלה

 

 אורטיזיי -מעבר סלה  –ואל גרדנה : 7יום 

, אחד העמקים החוצים את רכס הדולומיטים, נתחיל בנסיעה לאורך עמק גארדנההבוקר 

לתצפית בלתי נשכחת מגג , נמשיך בדרכנו למעבר סלה. עיירות ציוריות המשובצים

נעלה ברכבל לתצפית מרהיבה על העמק ולא . אורטיזיי שוקקתעיירה הונעצור ב, העולם

נכנס אל  ,נהנה מסמטאותיה היפיפיות.  המפורסם" אפפל שטרודל"נשכח לאכול את ה

. תושבי האזורשל למקור פרנסתם גלריית גילוף עץ ונלמד מדוע ואיך הפכה מלאכה זו 



 
 

אחרונה  ארוחת ערב. חזרה למלון. נטייל במדרחוב היפהפה ונהנה מהאווירה האלפינית

  .משותפת

 

 ת ברגאמו"שדה –מרכז קניות  -פארק סיגורטה  –ו 'בורגטו סול מינצ: 8יום 

נעצור . הבוקר נפרד מהרי הדולומיטים וניסע חזרה לעבר מחוז לומברדיה המישורי

היושב למרגלות טירה , ו'בורגטו סול מינצ, לביקור בכפר טחנות המים הקטן והציורי

, נראה את גלגלי טחנות הקמח הסובבים בכוח המים. ו'על שפת נהר המינצעתיקה ו

נשוטט באווירה כפרית שקטה לאורך הנהר בין הבתים הבודדים ולא נשכח את מנעולי 

בהם מטופחים השבילים הדשא והמרחבי   עלסיגורטה נבקר בפארק הבוטני  .האוהבים

זכה בפרס הגן היפה ביותר באיטליה בשנת , מדהים ביופיוהפארק ה. צמחייה רב גונית

מאשר כוס , נטייל ברחבי הפארק בקרוניות גולף ולא יהיה סיום יפה יותר לטיולנו. 2013

 . ומרחבי הדשא קפה בינות העצים

 .שיך לשדה התעופה לטיסתנו חזרה ארצהנקנח בחגיגת קניות בקניון ענק וממנו נמ

 

 : חלוקת לילות בטיול 

 לילות באזור מילאנו 2

 לילה באזור ברשייה 1

 רוברטו/ לילות באזור טרנטו 4

 

 :המחיר כולל

 מיסי נמל ובטחון, וחזרה ברגמות שכר לוטיס. 

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

 2 ארוחות ערב. 

  צמוד למסלול הטיול, תיירים ממוזג ונוחאוטובוס. 

 המומחים לארץ המגף - מדריך מצוות סולו איטליה. 

 תכניתכניסות וביקורים כמתואר ב . 

 (למעט דמי סבלות בבתי המלון) .ל"תשר לנותני שירותים בחו 

 

 :המחיר אינו כולל

  01.02.20התייקרויות דלק לאחר תאריך 

  המחיר כולל"כל מה שאינו תחת הסעיף." 

 

 

 


