
 
 

 צפון מערב איטליה - טיול מאורגן למחוזות פיימונטה וליגוריה
 

 (ראש השנה)  23.9 – 16.9, 2.9 – 26.8, 15.7 –   8.7 ,  24.6 – 17.6יציאות 

 

 ברגאמו  ת"שדה -תל אביב : 1יום 

 .העברה לבית מלון באזור, לאחר הנחיתה

 

 וליו'העיירה אורטה סן ג, אגם אורטה –שייט לאיזולה בלה , ורה'אגם מג:  2יום 

, ורה'נצא אל אגם מג ,לגימת אספרסו ראשוןבוקר ראשון באיטליה ולאחר , ורנו'בונג

לאי  מהעיירה סטרזה נשוט. שבהם האגמים היפיםואחד  האגם השני בגודלו באיטליה

בארמון הבורומאים המרשים ובגנים הבוטניים  נסיירו ISOLA BELLAהוא  אהל ,היפה

זמן חופשי לארוחת צהריים . בהם מסתובבים חופשי טווסים לבנים, עוצרי הנשימה

עיירה לו, אגם אורטה  ,ולאחר מכן נמשיך בנסיעה לעבר האגם הקטן,  בעיירה סטרזה

, רכז האגםוליו שבמ'נצפה יחד עם הצייר המקומי על האי סן ג. וליו'הציורית אורטה סן ג

נשוב למלוננו לארוחת ערב ראשונה . הקסומה הסמטאותוניהנה מהנוף המדהים ומאווירת 

 .משותפת

 

 טורינו –קאזלה מונפרטו : 3יום 

קזאלה מונפראטו  .חולשת על נהר הפוהקזאלה מונפראטו לאחר ארוחת בוקר נצא אל 

נבקר . ופה כולהאחד היפים באירהנחשב לבה בית הכנסת ו, עשירה באתרים היסטוריים

למקום  תהייחודי, נטעם את עוגיית הקרומירי .הייחודיחנוכיות ה בבית הכנסת ובמוזיאון

נלך לאורך אחד מרחובותיה , עם הגיענו לעיר .טורינו, פיימונטהונמשיך אל בירת מחוז 

האלפים ונעלה לתצפית מרהיבה על העיר הפרושה למרגלות הרי , ויה פו, הראשיים

נמשיך לבית המלון . בעל הצריח שהוא סמלה של העיר המגדל", אנטונליאנהמולה "מה

 .ארוחת ערב חופשית. שלנו להתארגנות

 

 טורינו: 4יום 

, עשירה במוזיאונים וגלריות ,אופנתית ואיכותית, ירוקה ונקיה, היפיהיפטורינו היא עיר 

נעצור באחד . וקארל-הכיכר היפה של העיר היא פיאצה סאן  .עם שפע חנויות ומסעדות

קפה עם , רין'הביצ, מבתי הקפה האלגנטיים לשתות את המשקה המפורסם של טורינו

נמשיך בסיורנו דרך הכיכרות בהם ארמונות המלוכה . קקאו וקצפת המוגש בכוס זכוכית

החל ממאפיית מקלות הגריסיני ,  STREET FOODשל משפחת סבויה ונשלב טעימות 

ונקנח  ,מקומי טיפוסי' סנדוויץ -טרמציני נתכבד ב, ואשר נולדו בטורינ, המפורסמים

לא נוותר על זמן . ונוגטשוקולד  תהמשלב( Gianduja)אנדויה 'גבשחיתות השוקולדית 

  .הענק של ויה גריבאלדימדרחוב וברומא  בוויהחופשי לקניות 



 
 

מציע סיור ה, לבקר במוזיאון התפתחות המכונית, אחר הצהריים ניסע לאזור לינגוטו

ועד  1789שהראשון בהם משנת , החל מדגמים מוקדמים. מרתק סביב עולם המכוניות

 .למכוניות מודרניות של ימינו

 Slow Food –מרכז מיוחד של תנועת ה  ,EATALYלמוסד הקולינריה המקומי נמשיך 

נבקר במתחם הגדול . במטרה לשמור על איכות וייצור מקומי, אשר נוסדה בפיימונטה

ארוחת ערב . של אוכל איטלקי טיפוסי לצד מכירת תוצרת משובחת מסעדותהמשלב 

 .חזרה למלוננו. חופשית במקום

 

 נובה'ג –יקב המלך  –( טרטופו)חיפוש פטריות כמהין  -אזור הלאנגה :  5יום 

אזור . LANGHE ה בשעות הבוקר נצא לאזור הגבעות המדהים שמדרום לטורינו

. שהיא בירת פטריות הכמהין, המפורסם בכרמים המעטרים את הגבעות ובעיר אלבה

לאחד מיערות עצי  עמונצא . מאלף כלבי חיפוש הטרטופו – TARTUFAIO-הניפגוש את 

בחיפוש וגילוי פטריות הכמהין , ועם כלבתו המאולפת אתונצעד ואגוז הלוז שבאזור 

 . מהןמה בתקווה למצוא כ, החבויות מתחת האדמה

  לטעימות", יקב המלך"הקרוי גם  FONTANA FREDDAהמדהים  נמשיך לביקור ביקב

פרידה מלכותית באווירה עליזה מפיימונטה ונמשיך  .שלהם שובחהמ BAROLO-יין ה

ארוחת . הגעה והתארגנות במלון. נובה'ג, בנסיעה דרומה לכיוון מחוז ליגוריה ולבירתו

 .ערב חופשית

 

 נובה'ג:  6יום 

הבנויה כתיאטרון הררי הסובב , בירת מחוז ליגוריה, נובה'היום נקדיש לעיר היפה גאת 

נתחיל בסיור בבית הקברות המונומנטלי הנראה כמוזיאון פתוח . את הנמל הטבעי שלה

קפלות קבורה , יםימיניאטורמקדשים : ובו אנתולוגיה מרשימה של מצבות מיוחדות

בו עומדים זה , רחוב גריבלדי המפוארנמשיך ל. ליםארמונות זעירים ומאות פס, מסוגננות

, דוריה: נובזיות'לצד זה ארמונות ששימשו בתיהם הפרטיים של משפחות האצולה הג

אחרי הפסקת צהריים נסייר בעיר העתיקה . בריניולה ועוד, ספינולה, גרימלדי, בלבי

 . הצרות' י'קארוג'נובה העממית בין סמטאות ה'ונגלה את ג

נסייר . שהייתה בזמנו מעצמה ימית אדירה, נובה'נרד אל הנמל העתיק של ג לפנות ערב

השני בגודלו באירופה וכל אחד יסייר עצמאית להנאתו , ניכנס אל האקווריום הענק, בנמל

 .חזרה למלון. ארוחת ערב חופשית באזור הנמל. במקום המרתק הזה

 

 טרהינקווה 'צ -" חמש האדמות" –הריביירה האיטלקית : 7יום 

ת הנופש היוקרתית עיירניסע אל  . הבוקר נצא ליום טיול נפלא בריביירה האיטלקית

ינקווה טרה  'צ: שמורת הטבע מהיפות באיטליה לנצא בשייט ממנה  סנטה מרגריטה

(Cinqua Terre" )עיירת בנסייר . על שפת הים הליגורי, זור פראי וציוריא", חמש האדמות



 
 

של העיירה ומתצפית עוצרת נשימה על ה יהנה מיופיינ. הדייגים הצבעונית מאנארולה

, נלמד על חיי המקומיים. לפנינה הבאה באזור העיירה ורנאצה נמשיך. המתלול שמעליה

בתום הסיור . על עיבוד אדמה בטרסות תלולות ונהנה מהפסקת צהריים במקום קסום

 .פורטופינו והיוקרתיתלעיירת הנופש המפורסמת יעה לסנטה מרגריטה ונמשיך בנס נשוב

נשתה קפה או נלקק גלידה  ,נטייל בפיאצה המרכזית על בתי הקפה והבוטיקים היקרים

מהבתים הצבועים בצבעי פסטל מהיאכטות המפוארות העוגנות בנמלה הקטן וונתרשם 

  .וחזרה למלוננו לארוחת ערב משותפת ומסכמת יחדי. מקיפים אותה מכל עברה

 

 

 ת ברגאמו"שדה –מרכז קניות  –פאביה : 8יום 

נעצור לביקור בעיר . הבוקר נפרד מהחוף הליגורי ונשוב צפונה אל מישורי עמק הפו

רחובות נסייר ב. ידועה כביתה של אחת האוניברסיטאות העתיקות בעולםה, פאביה

. שתי וערבשומרים על מתאר העיר הרומאית המקורי ומסודרים בצורת ההמרכז העתיק 

. ליבה המסחרי של העירמוביל לגשר המקורה הה נעלה עלמארמון ויסקונטי ו נתרשם

והיה תחת   15-במאה האשר נבנה  (Certosa Di Pavia)רטוזה די פאביה 'מנזר צנבקר ב

 ושלהארכיטקטוני ידוע בזכות העושר המינזר . שליטי מילאנו, שליטת בית ויסקונטי

 .יצירות האמנות שבוובאוסף 

נסיים בנסיעה לחגיגת קניות בקניון ענק וממנו נמשיך לשדה התעופה לטיסתנו חזרה 

 .ארצה

 

 : חלוקת לילות בטיול 

 מילאנו  באזורלילה  2

 לילות בטורינו 2

 נובה'גבאזור לילות  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :המחיר כולל



 
 

 מיסי נמל ובטחון, וחזרה ברגמוטיסות שכר ל. 

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

 2 ארוחות ערב. 

 צמוד למסלול הטיול, אוטובוס תיירים ממוזג ונוח. 

  המומחים לארץ המגף -מדריך מצוות סולו איטליה. 

 כניסות וביקורים כמתואר בתכנית . 

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

 

 

 :המחיר אינו כולל

  01.02.20לאחר תאריך התייקרויות דלק 

  המחיר כולל"כל מה שאינו תחת הסעיף." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


