
 
 

 צפון איטליההרי הדולומיטים ב –שפחות למטיול מאורגן 

 אגמים, הרים והמון טבע
 

22.7 – 29.7 
 

 ברגאמו  ת"שדה -תל אביב : 1יום 

 .העברה לבית מלון באזור, לאחר הנחיתה

 

 רוברטו -קורס הכנת גלידה  –אגם לדרו :  2יום 

למפגש עם האגם , חופשתנו החלה ואנו נוסעים בדרך המתפתלת בהרים, ורנו'בונג

נתמקם על שפת האגם ונהנה מרחצה במימיו . LEDROאגם לדרו , הראשון שלנו בטיול

ניסע לעבר העיירה ארקו , לאחר הפסקת צהריים. הקרירים ומשייט בסירות פדאלים

ARCO  הגלידה האיטלקית המשובחת, לטו'בה נלמד כיצד מייצרים את הג . 

 .רנטוניסע למלוננו ונצא להיכרות עם העיר ט

 .חזרה למלון לארוחת ערב

 

 אורטיזיי –עלייה ברכבל ומסלול הליכה , רמת סיוסי: 3יום 

נעלה . מטרים 1850המתנשאת לגובה   Altopiano di Siusi בוקר נצא אל רמת סיוזיב

ומשם ברכבל נוסף עד ,  Compatschאל העיירה קומפאטש Siusiברכבל מהעיירה סיוזי 

של ( בירידה)נרד חזרה לקומפאטש במסלול הליכה נוח . המטרים בלב הרמ 2015לגובה 

, לאחר ארוחת הצהריים נמשיך אל עמק גארדנה והעיירה הגדולה של העמק. כשעה וחצי

נכנס אל גלריית גילוף עץ ונלמד מדוע ואיך הפכה . המקסימה והציורית  Ortiseiאורטיזיי 

היפהפה ונהנה מהאווירה נטייל במדרחוב . מלאכה זו למקור פרנסתם תושבי האזור

 . ארוחת ערבלחזרה למלון . האלפינית

 

 רכיבה על אופניים –" חפש את המטמון"משחק –בולצאנו : 4יום 

מוכנים לחוויה משפחתית . נצא לאחר ארוחת הבוקר אל העיר בולצאנו! חדדו את החושים

והכל  ומנסים לעמוד במשימות השונות ,מקבלים כתבי חידה  .של מחפשים את המטמון

דמות מיסתורית מחכה לכם אי . כדי להגיע בסופו של דבר למטמון המחכה לכם הפתעה

נשוב למלון ...ה'בשעות אחר הצהריים נצא לרכב על אופניים לאורך נהר האדיג ....שם

 .לארוחת הערב

 

 



 
 

 אגם מולבנו –הכנת גבינה במחלבה–יפים  בהרים'טיול ג:  5יום 

שם יחכו לנו , מטר 1350נעלה ברכבל לגובה של . נונצא עם בוקר לעבר העיירה מולב

.  אל מרעה הפרות שעל ההר, יפים לנסיעה על הרכס'אנשי ההרים איתם נצא למסע בג

. נלמד ונתנסה בהכנת גבינה בתהליך מסורתי שעובר מדור לדור, נבקר במחלבה מקומית

עילות נרד ברכבל אל אגם מולבנו הקסום ונהנה משחייה ומפ, לאחר ארוחה קלה

 .חזרה למלון וארוחת ערב .במיתקנים שבמקום

 

 גארדלנד:  6יום 

הבוקר נצא להשתובב וליהנות בפארק השעשועים הגדול . ה היום לגדולים ולקטניםז

יום שכולו חוויה מתמשכת בין מתקנים עוצרי נשימה והופעות . גארדה לנד –באיטליה 

לופים ", פוסידון"את השייט במתקן לא נחמיץ , החדש" הרפטור"קרבות במתקן . מיוחדות

. שייט אבובים למרגלות הר הגעש ועוד, רכבת הרים הנעה במהופך", טורנדו הכחול"ב

בין . הייחודי הנמצא בתוך הפארק" עולם הילד"הילדים הקטנים שבינינו יוכלו ליהנות מ

, מדמ -מתקני אנימציה בתלת, בילוי במתקנים נוכל ליהנות מהופעות מרתקות בתיאטרון

 .לעת ערב נחזור למלון עם חיוך רחב על הפנים. ועוד

 .חזרה למלון לארוחת ערב

 

 רכבת הרים –ראפטינג :  7יום 

מסעירה , נתחיל בחוויה רטובה. בהריםהבוקר נצא ליום טיול שכולו חוויה משכרת 

באחד הנהרות השוצפים ( אם מזג האוויר יאפשר זאת)שייט רפטינג  -ומלאת אדרנלין 

שם נזכה לחוויה , נמשיך ונעלה ברכבל לאחת הפסגות. דולומיטים המרשימיםבהרי ה

 בערב חזרה למלון. בלתי נשכחת של רכבת הרים בנהיגה עצמית שתטריף את החושים

 .וארוחת ערב

 3הנוסעים מתבקשים לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים לרפטינג בדרגה : הערה חשובה 

 

 ת ברגאמו"השד –מרכז קניות  -פארק חבלים : 8יום 

לפעילות אתגרית הכוללת התנסות , הבוקר נצא לבילוי בפארק חבלים והרפתקאות

, זוחלים, משתלשלים, עולים -האקשן מרגש . במעבר מכשולים בגובה בין העצים

מעברי , רשתות טיפוס, אומגות, נדנדות. והכול על חבלים -מבלים , נתלים, מטלטלים

, נקנח את יומנו בחגיגת קניות בקניון ענק וחדיש... דגשרי חבלים ועוד ועו, אתגר תלויים

בערב העברה לשדה התעופה . ושפע של מותגים איטלקיים, עם מגוון מהמם של חנויות

 .לטיסה חזרה ארצה

 

 

 



 
 

 

 חלוקת לילות בטיול: 

 רוברטובאזור  7

 

 

 :המחיר כולל

 מיסי נמל ובטחון, טיסות ארקיע לצפון איטליה וחזרה. 

 7  על בסיס ארוחת בוקר * 4מלון בדרגת לילות בביתBuffet. 

 צמוד למסלול הטיול, אוטובוס תיירים ממוזג ונוח. 

 המומחים לארץ המגף -מדריך מצוות סולו איטליה. 

 כניסות וביקורים כמתואר בתכנית. 

 ל"תשר לנותני שירותים בחו. 

 

 

 :המחיר אינו כולל

  01.02.20התייקרויות דלק לאחר תאריך 

  וערבארוחות צהרים 

 תשר למדריך הטיול 

 סיורי בחירה 

  המחיר כולל"כל מה שאינו תחת הסעיף." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


