
 
 

 קיץ של כוכבי העל בארנה בורונה
 אנה נטרבקו היא "טורנדוט"

 2021באוגוסט  11-4

 ימי טיול מלאים 7
 אריאל די קאסטרו -מדריך  ,מרב ברק -הדרכת המוזיקה 

 

 
 

פותחת את חוויית האופרה החד פעמית שאנו מציעים לכם הקיץ בצפון איטליה.  -זמרת הסופרן המצליחה בעולם  -אנה נטרבקו 

עם מצעד של אמנים מהשורה הראשונה. סיור  ,באופן הכי חגיגי וגרנדיוזיאחרי שנת הקורונה, בל הארנה בורונה פותח את שעריו פסטי

: פסטיבל הארנה לדורותיוכולל את מיטב הפקות בסולו איטליה, מובילת תחום האופרה  –האופרה בעריכתה של מרב ברק 

/ורדי, אאידה/ורדי בהפקות חדשות הכוללות אמצעים בימתיים שכמותם טרם נראו על בימת טורנדוט/פוצ'יני, נבוקו/ורדי, לה טרוויאטה

 הפסטיבל. 

 

 חגיגת אופרה איטלקית של פעם בחיים!
 

הביקוש לכרטיסים למופעים )שנבחרו על ידנו בקפידה( עצום! אנו יכולים להבטיח כרטיסים למופעים לקבוצה קטנה של נרשמים  –שימו לב 

 הקודם זוכה!!!ראשונים. כל 

 



 
 

 ברגמו –א "ת :  04.08.21, יום רביעי
 . ורונה העברה למלוננו שבאזורלאחר הנחיתה . לצפון איטליהג "נמריא מנתבאחר הצהרים בשעת 

 התארגנות במלון. קבלת חדרים ו

 

 "(טורנדוטויצ'נזה )אופרה : "  05.08.21יום חמישי, 

 . י"/פוצ'ינטורנדוט"את הבוקר נפתח בהרצאה בנושא 

נסייר בכיכר דיי סיניורי המרכז החברתי . האדריכל הידוע של הרנסנס, עירו של פאלאדיו – נזה'בויצבתום ההרצאה נצא לביקור 

תיאטרו אולימפיקו נבקר ב. בעלת גג הנחושת הירקרק והמגדל הגבוה שלצידה, נתרשם מהבזיליקה הענקית. והמסחרי של תושבי העיר

 . ארוחת צהריים ולאחריה נשוב למלוננו למנוחה והתארגנות. קטונית של פאלאדיוהנחשב לפאר יצירתו הארכיט -

 

בתפקיד . פוצ'ינימאת  "טורנדוט"הניצבת במרכזה של העיר ורונה על מנת לצפות באופרה , בערב נצא אל הארנה הרומית המרשימה

לצידה בתפקיד כאלאף, בן זוגה זמר הטנור  .טורנדוט זמרת הסופרן אנה נטרבקו, הנחשבת כיום לכוכבת האופרה המצליחה בעולם

   .יוסיף אייבזוב

 . תרגום מוקרן לאנגלית. השירה באיטלקיתדקות.  45משך המופע כשעתיים ו. 20:45תחילת המופע בשעה 

 

  

 



 
 

 "(נבוקו" :קרמונה )אופרה  06.08.21יום שישי, 

 . /ורדי"נבוקו"את הבוקר נפתח בהרצאה בנושא 

שם נתרשם מכיכר העיר העתיקה ובה . 17 –עירם של בוני הכינורות הנודעים מהמאה ה  - בקרמונהבתום ההרצאה נצא לביקור 

 . ארוחת צהריים  ולאחריה נשוב למלוננו למנוחה והתארגנות. הקתדרלה הענקית והמרשימה ונבקר בסדנת בונה כינורות

 

וקו" קנתה לורדי תהילת עולם. זו היתה ורדי. "נבמאת  "נבוקו"הפעם על מנת לצפות באופרה , בערב נצא שוב אל הארנה בורונה

  הצלחתו הראשונה ולעולם "מקהלת העבדים העבריים" תיזכר כקטע המקהלה הידוע ביותר. 

בתפקיד נבוקו יופיע זמר הבריטון האיטלקי לוקה סלסי, בתפקיד אביגיל תופיע אנה פירוצי, מהזמרות הסופרן הבולטות של פסטיבל 

 הארנה. 
 . תרגום מוקרן לאנגלית. איטלקיתהשירה במשך המופע כשלוש שעות וחצי. . 20:45תחילת המופע בשעה 

 

 

 
 

 



 
 

 "(ויאטהולה טר: "אופרה) ורונה – סירמיונה  07.08.21, יום שבת 
 . /ורדי"ויאטהולה טר"ה בנושא את הבוקר נפתח בהרצא

נשוטט בין הסמטאות היפות והמיוחדות ונלקק גלידה איטלקית  ,סירמיונהונבקר בעיירה המקסימה  אגם גארדהבתום ההרצאה נצא אל 

 באתריה המרכזיים. נעלה לתצפית מרהיבה על העיר ונמשיך רגלית לאזור הגטו היהודי, נשוב לעיר האוהבים ורונה לסיור. אמיתית

 .ולאחריה נשוב למלוננו למנוחה והתארגנות פיאצה ארבה, פיאצה ברה ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. 

 

ויטוריו הטנור סוניה יונשבה והסופרן  ,שני כוכבי האופרה. מאת ורדי" ויאטהולה טר"בערב נצא לארנה בורונה לצפות באופרה 

 בכל הזמנים. יופיעו בתפקידים הראשיים באחת האופרות האהובות  ,גריגולו
 . תרגום מוקרן לאנגלית. השירה באיטלקיתמשך המופע כשלוש שעות. . 20:45תחילת המופע בשעה 

 

 
 

 



 
 

 אאידה"(: "אופרה) -מנטובה   08.08.21, יום ראשון
 . "/ורדיאאידה"את הבוקר נפתח בהרצאה בנושא 

  .מנטובה –בתום ההרצאה נצא לביקור בעיר על האגם 

נבקר , וניכנס למרכז העיר לסיור בכיכר סורדלו המיוחדת על שלל בנייני הציבור שבה, נלמד על המישור הפורה שהיה בעבר ביצה

נסיים בכנסיית סנט , יקיר העיר –נמשיך לכיכר ברולטו בה נצפה בפסלו של וירגיליוס , בפאלאצו דוקאלה וחדר המתחתנים המיוחד

 .ארוחת צהריים  ולאחריה נשוב למלוננו למנוחה והתארגנות. אנדריאה הגדולה והמיוחדת

 

ה את הפסטיבל "אאידה". "אאידה", שייסד –בערב, נצא שוב לורונה, לסיים את חוויית האופרה עם יצירת הדגל של פסטיבל הארנה 

 , מוצגת בכל שנה ואנו נצפה בהפקה שהיא גרסה רביעית ליצירה זו בפסטיבל. 1913בשנת 

 . , ובתפקיד אאידה זמרת הסופרן מריה חוזה סירידניאל אורןהמנצח הערב, הוא כמובן 
 . תרגום מוקרן לאנגלית. משך המופע כשלוש שעות וחצי. השירה באיטלקית. 20:45תחילת המופע בשעה 

 

 
 

       
 

 



 
 

 ורדי קאזה+ ביקור ב מילאנו   09.08.21, יום שני 
נצפה ונבקר , ונסייר באתרי מרכז העיר נצא לסיור מודרך. האופנה והמסחר של איטליה, בירת העיצוב ,מילאנולהבוקר נשים פעמינו 

כמו כן נבקר במעדניה . המוביל אל בית האופרה המפורסם לה סקאלה, אל השניעמנו נעבור דרך הגלריה של ויטוריו, בדואומו המרשים

רחובות המוקדשים כולם למעצבי אופנה , אזור חנויות המעצבים הידועים -" מרובע הזהב"משם נמשיך אל . Peck-המפורסמת במילאנו

בית האבות למוזיקאים שהקים  -ורדי  קאזהבהמשך לסיור  .ונספוג את אווירת בירת האופנה האיטלקית, והמותגים הגדולים בעולם

קורסו  -זמן פנוי לשוטט במדרחוב הראשי של מילאנו  .ורדי במילאנו ובחצרו הקריפטה, בה קבור ורדי עם אשתו, ג'וזפינה סטרפוני

 העברה למלוננו וארוחת ערב.  .ויטוריו עמנואלה

 

 
 

 
 



 
 

 מג'ורה ואורטה. –אגמי הצפון   10.08.21,  יום שלישי
א הוא הל, נשוט מהעיירה סטרזה לאי היפה. האגם השני בגודלו באיטליה ואחד האגמים היפים שבהם, ורה'אגם מגנצא אל הבוקר 

ISOLA BELLA זמן . בהם מסתובבים חופשי טווסים לבנים, המרשים ובגנים הבוטניים עוצרי הנשימהארמון הבורומאים ונסייר ב

ולעיירה הציורית אורטה סן , אגם אורטה,  ולאחר מכן נמשיך בנסיעה לעבר האגם הקטן,  חופשי לארוחת צהריים בעיירה סטרזה

נשוב . הקסומה ומאווירת הסמטאותוניהנה מהנוף המדהים , וליו שבמרכז האגם'ומי על האי סן גנצפה יחד עם הצייר המק. וליו'ג

 .מסכמתלמלוננו לארוחת 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 ברגמו  11.08.21,  יום רביעי
 MONT לאזורים פחות מוכרים בצפון איטליה. נסע לאגם איזאו הקטן והמיוחד ונשוט לאי נקדיש את הבוקר האחרון בטיולינו 

ISOLA  ברגמו בה נולדה הקומדיה דל ארטה. נעלה ל נמשיךרכזו. נשוטט לנו בסמטאות ונשב לכוס קפה איטלקי על גדותיו. שבמ

ערב לטיסה  בברגמוהעברה לשדה התעופה  -בשעות אחר הצהריים  לעיר העליונה צ'יטה אלטה ונסייר בסמטאות היפות והציוריות.

 .חזרה ארצה

 

 
 

 

 

 

 

ה על פי מצב התחלואה והקורונה בישראל ובאיטליה חשוב: התוכנית נבנתה ותוכננ

ההנחיות עד למועד יציאת הטיול ואו  ה(. באם תשתנינ30.05.21ביום פרסום הטיול )

 במהלכו, נעדכן בהתאם.

 

 

 

 

 

 



 
 

 חברת ארקיע  טיסות:
 19:30 – 16:30ברגמו:  -ת"א   - 04.08

 02:00 – 21:00: ברגמו ת"א 11.08

 

 חלוקת לילות בטיול:

 לות באזור ורונהלי 5

 במילאנו 2

 

 מחירים:

 יורו  1995:   אדם בחדר זוגי

 יורו 459 : תוספת חדר ליחיד

 

 :המחיר כולל

 מיסי נמל ובטחון, לברגמו וחזרה טיסות ארקיע. 

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

 5 ארוחות ערב. 

 ולצמוד למסלול הטי, אוטובוס תיירים ממוזג ונוח. 

 אריאל די קאסטרו -המומחים לארץ המגף  -מדריך מצוות סולו איטליה 

  מרב ברק' גב –הדרכה מוסיקלית כולל הרצאות הכנה לקראת האופרות 

  כניסות וביקורים כמתואר בתכנית 

 ובמילאנו ורונהמדריכים  מקומיים ב 

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

  לכל נוסע ( זניותאו)מערכת שמע 

 

 

 :המחיר אינו כולל

 ראו טבלת עלויות בנפרד.  !כרטיסי כניסה לאופרות 

  שקל לאדם( 80בדיקת קורונה בישראל ביציאה ובכניסה לישראל )כ 

  בדיקתPCR  48 ( 75שעות טרם המראה לישראל )יורו לאדם, לתשלום במקום 

  יורו לאדם ליום( 5תשר למדריכי הטיול )מקובל 

 המחיר כולל"ינו תחת הסעיף כל מה שא." 

 

 !לאיטליה נוסעים רק עם המומחים

 ח.ל.ט


