
 
 

 צפון איטליהב איטלקי משפחתי אקשן -משפחותטיול 
 

 

 שדה התעופה ברגאמו –: ת"א 1יום 

      נחיתתנו בשעות הערב, העברה למלון.לאחר 

 

 : פארק השעשועים גארדלנד2יום 

יום שכולו . גארדהלנד –נצא ליהנות בפארק השעשועים הגדול באיטליה  !יום שכולו פאן

" הרפטור"קרבות במתקן . מיוחדותחוויה מתמשכת בין מתקנים עוצרי נשימה והופעות 

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

הילדים הקטנים שבינינו יוכלו . שייט אבובים למרגלות הר הגעש ועוד, הנעה במהופך

בין בילוי במתקנים נוכל ליהנות . הייחודי הנמצא בתוך הפארק" עולם הילד"ליהנות מ

לעת ערב נחזור למלון עם חיוך רחב על . ועוד, ממד -אנימציה בתלתסרט , הופעותמ

 .הפנים

 

 ו'בורגטו סול מינצ –סירמיונה  –ורונה : 3יום 

 .היושבת על לשון יבשה צר בתוך אגם גארדה, לעיירה הציורית סירמיונה הבוקר נצא

היפות והמיוחדות נשוטט בסמטאות  ,נתרשם מהמבצר המקומי החולש על הכניסה לעיר

נצפה . בירת האוהבים השייקספירית -נמשיך לורונה . תיתיונלקק גלידה איטלקית אמ

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. ומיופתקי האוהבים המק

נראה את גלגלי טחנות , ו לכפר הציורי בורגטו'נמשיך דרומה לאורך נהר המינצ . שבעיר

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

 .בערב העברה למלון. הבודדים ולא נשכח את מנעולי האוהבים

 

 (בתשלום)עיר התעלות ונציה  : 4יום 

ניפרד מהאוטובוס ונשוט אל לגונת האיים עליה נבנתה . יום המוקדש לעיר התעלות ונציה

נתרשם מגשר הריאלטו , נתחיל בסיור הכרות רגלי בגטו הישן ובגטו החדש. העיר ונציה

יא פיאצה ונקנח בכיכר היונים המפורסמת הלא ה, המחבר את שתי גדות התעלה הגדולה

. נלמד על הארמונות היפים המקיפים אותה ונצפה בגשר האנחות הידוע לשמצה. סן מרקו

. אחר הצהריים זמן פנוי לשוטט בסמטאות בין התעלות וליהנות מהאווירה המיוחדת בעיר

(. בתשלום נפרד)המעוניינים יוכלו לשוט בתעלות העיר בסירת הגונדולה המפורסמת 

 .חזרה למלוננווס אשר יקח אותנו  נשובה בשייט אל האוטוב

 

 



 
 

   MOVIELANDועולם הסרטים   CANEVAWORLDפארק המים : 5יום 

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

ברחבי הפארק מתקנים ובריכות המתאימים לכל הגילאים נראה מי יעז . בפארק המים

ומי , מי יהיה האמיץ שיצא לשייט אבובים בחשכה מוחלטת", הקמיקזה"לגלוש מראש 

בריכות , לקפוץ ולבלות בין מגלשות, נוכל לשחות. יתפוס גלים בבריכה הגדולה

את התרגשות המים נחליף בהתרגשות . ואטרקציות מים עד שעות אחר הצהריים

ריטים סרט נצפה כיצד מס. הוליוודית בעולם הסרטים ונחוש כמו כוכבי קולנוע אמיתיים

נדהר כולנו במשאית אל האזור . ונצא בחיים מתימרות האש וסילוני המים, פעולה

בערב יוכלו המעוניינים . במופע לייזר תלת מימדי" הטרמינטור"ונילחם יחד עם , המסוכן

 .כולל ארוחת ערב, במופע אבירים בסגנון ימי הביניים( בתשלום)לצאת לצפות 

 

 (בתשלום)דולומיטים : 6יום 

באזור הנחשב לאחד , הרי דולומיטיםבנופים עוצרי הנשימה בהבוקר נצא ליום טיול 

ניסע בכבישים המתפתלים בין עיירות . טירול-מהיפים באיטליה והנקרא גם דרום

נטעם . נעצור לטייל סביב אגם הלטיפה ונלמד על סוד צבעו הטורקיזי המיוחד, ציוריות

נמשיך ונעפיל . פורסמת האופיינית לאזורעוגת התפוחים המ, כמובן מהאפפל שטרודל

ונסיים בביקור באחת , לאחד ממעברי ההרים לתצפית מדהימה על העמקים שביניהם

 .חזרה למלוננו! מעיירות ההרים הציוריות לכוס שוקו חם עם קצפת

 

 סינה'מלצ -ריבה דל גרדה  –רונה אמפלי ו: גם גארדה צפון א: 7יום 

תופעת טבע  ,רונה השוצפיםאצפונה לביקור במפלי ונצא . יום המוקדש לאגם גארדה

ממנה , רדה אנמשיך לעיירה היפיפייה ריבה דל ג. רטוביםקצת ייחודית שתשאיר אותנו 

נעצור לטיול רגלי בסמטאות הצרות . לעיירה המקסימה לימונה( בתשלום)נפליג על האגם 

צדו השני של האגם ונמשיך בשייט אל , לו'הציוריות בין חנויות הלימונים והלימונצ

נסייר רגלית לאורך הטיילת הציורית על שפת . סינה השוכנת על שפת האגם'לעיירה מלצ

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

 

 שדה התעופה בראגמו –מרכז קניות  –מילאנו : 8יום 

שהיא , העיר השנייה בגודלה באיטליה, ברוכים הבאים למילאנו בירת האופנה העולמית

משלבת עיצוב מודרני עם שמירה על העיר . גם המרכז הכלכלי של המדינה כולה

שהיה , ונתרשם מהמבצר העתיק היושב בלב העיר, נצא לסיור רגלי. אדריכלות הרנסנס

פאר הגותיקה  –נצפה בדואומו המקומי  .בעבר ארמונם של המישפחות השליטות

מפיסלו של ליאונרדו דה את גלריית ויטוריו עמנואלה השני ונתרשם  נחצה, האיטלקית

בתי הקפה , זמן חופשי ליהנות מחנויות העיר. תיאטרון לה סקאלהי הצופה על 'וינצ

נקנח את יומנו בחגיגת קניות . ואווירת השיק המיוחדת של עיר האופנה החשובה בעולם

בערב . פע של מותגים איטלקייםוש, עם מגוון מהמם של חנויות, בקניון ענק וחדיש

  .העברה לשדה התעופה לטיסה חזרה ארצה



 
 

 סדנת פיצה במקום פארק המים  -הערה: בטיולי ספטמבר ואוקטובר 

 

 חלוקת לילות בטיול: 

 באזור ורונה 7

 

 

 :המחיר כולל

 מיסי נמל ובטחון, טיסות ארקיע לצפון איטליה וחזרה. 

 7  ארוחת בוקר על בסיס * 4לילות בבית מלון בדרגתBuffet. 

 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 

 ארוחות צהרים וערב 

 תשר למדריך הטיול 

 סיורי בחירה 

  המחיר כולל"כל מה שאינו תחת הסעיף." 

 

 
 
 
 
 
 

 


