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מדריכה – רחל ספיר

האפיפיוריםארמון–פארנזהמשפחתארמון-רומא–אביבתל–שישייום25.11.22
בפלאצונבקרבה),Caprarola(קפררולהלעיירהצפונהניסעהנחיתהואחרילרומאנמריאהבוקר

הקיץ החמים ועד היום המבנה העצום, ביתה של משפחת אצולה עשירה, שבילתה כאן בימיפארנזה
בנבקר)Viterbo(,ויטרבוחומההמוקפתלעירנקדישהצהרייםאחרשעותאתכולה.העיירהעלחולש

Palazzo dei Papi,באזורלמלוןהעברהוהמקושטת.היפההמרפסתעםהאפיפיוריםשלהארמון
.וארוחת ערב

המפלצותפארק–לנטהוילה–שבתיום26.11.22
Villa,(לנטהוילהשלבגןבביקורנתחילהיוםאת Lante(גניםעיצובשלהנפלאותהדוגמאותמןאחת

בפארקנבקרבההטיבר,עמקעלהצופה)Bomarzo(בומארצולעיירהנמשיךמשםהאיטלקי.ברנסנס
המפלצות, בו פסלים עצומים, שנבנה כדי לתת מרגוע ללבו הדואב של פרנצ'סקו אורסיני, במות עליו

.וארוחת ערבאשתו ג'וליה פארנזה. חזרה למלון



דלהפיאצה-פירנצה–האגדותמןהכפררוקלווצ'ה;דיאנג'לוסנט–ראשוןיום27.11.22
סניוריה

העיירהלסמטאותחייםלתתרחובאמנימחליטים2016-בהאגדות.מןבכפרבביקורנתחילהיוםאת
וכמו בקסם, העיירה מתעוררת לחיים עם ציורים וסיפורים מארץ האגדות. נגיע לעיר פירנצה  – ערש

Piazza(סניוריהדלהבפיאצהבביקורונתחילהרנסנס della Signoria(–,פתוח,מוזיאוןשהיאכיכר
.וארוחת ערבבמרכזה הפוליטי של העיר. העברה לבית מלון במרכז העיר פירנצה

Street–הברג'לומוזיאון–פירנצה–שנייום28.11.22 Food–הישןהגשר
שלבאיטליהביותרהמשובחהאוסףנמצא,בו),Bargello(הברג'לולמוזיאוןנקדישהבוקרשעותאת

פיסול מתקופת הרנסנס: דונטלו, מיכלאנג'לו, צ'ליני, ג'אמבולוניה ואחרים. אין דומה לאנשי פירנצה בכל
Streetלנצאואירוח.באוכלהקשור Food-מןונטעםהעירתושביאלנצטרףפלורנטיני.רחובאוכל

ונעשה תצפית על נהר הארנו החוצה את– הגשר הישןהפונטה וקיוהמטבח המקומי העשיר. נעלה על
העיר.

זמן פנוי לטייל באופן חופשי בעיר היפה. ארוחת ערב עצמאית.



נובלהמריהסנטה–האופיצימוזיאון–שלישייום29.11.22
ומכאן16ה-במאהמשרדיםכבנייןשנבנה)Uffizi(האופיציבמוזיאוןבביקורבעירהשנייומנואתנתחיל

שמו. הביקור באופיצי, הוא הזדמנות להתרשם, מן האוסף החשוב ביותר בעולם, של אמנות הרנסנס
בסנטה מריה נובלההאיטלקי. אחרי הפסקה, נמשיך בסיור בחלקה ההיסטורי של העיר ונכנס לבקר

)Santa Maria Novella,(סיפורהמשלבתגירלנדיו,דומניקושלהנפלאהיצירתואתבעיקר,נראה,בה
דתי עם הווי החיים הפלורנטיני. ארוחת ערב עצמאית.



הדואומווכיכרמוזיאון–מרקוסןמנזר–האקדמיהמוזיאון–רביעייום30.11.22
בין היתר, את יצירת המופת של, בה נוכל לראות,באקדמיה לאמנות של פירנצהאת הבוקר נתחיל

– צייר פרא אנג'ליקו, נראה שרידים מן הגטובו נתוודע לנזירלמנזר סן מרקומיכלאנג'לו, דוד. נמשיך
היהודי ועוד. נצא להפסקת צהריים ואחריה נלך למרכזה הדתי של העיר, לביקור במוזיאון הדואומו, בו

של לורנצו גיברטי. נצפהדלתות גן העדן"נפגוש יצירות נפלאות של מיטב האמנים ובין היתר נראה את "
על הדואומו של העיר – עם כיפתו העצומה, בית הטבילה ומגדל הפעמונים. זמן לשוטט ברחובותיה

.וארוחת ערבובסמטאותיה של העיר פירנצה. חזרה למלון

אביבתל–רומא–אורבייטו–מיכלאנג'לופיאצלה–חמישייום01.12.22
Piazzale(מיכלאנג'לומפיאצלההנפלאההעירעלבתצפיתהתחילהאחרוןיומנואת Michelangelo(

הייתהאשראומבריה,בחבלהשוכנת)Orvieto(אורבייטובעיירהלביקורנמשיךלשלום.ממנהוניפרד
מרכז אטרוסקי חשוב ונבנתה על צוק מטוף געשי. נתחיל בביקור בקתדרלה המדהימה של העיר נראה
את יופייה המושלם של החזית, שבוניה עשו שימוש בפסלים, עבודת גילוף באבן בפסיפס לוחות שיש

צבעוניים. נבקר בקתדרלה ובקפלה סן בריציו המיוחדת, אותה עיטרו פרא אנג'ליקו ולוקה סניורלי. בתום
הביקור זמן פנוי לטייל במרכזה העתיק והמיוחד של העיר. נצא דרומה לרומא, לנמל התעופה ונחזור

ארצה.



חשוב: התוכנית נבנתה ותוכננה על פי מצב התחלואה והקורונה בישראל ובאיטליה ביום●
פרסום הטיול. באם תשתנינה ההנחיות עד למועד יציאת הטיול ו/או במהלכו, נעדכן

בהתאם.

חלוקת לילות בטיול:
Viterboב-–לילות2
בפירנצה-לילות4

יורו1995זוגי:בחדרלאדםמחיר
יורו2495ליחיד:בחדרלאדםמחיר

המחיר כולל:
טיסות לרומא וחזרה, מיסי נמל ובטחון.✔
.Buffetבוקרארוחתבסיסעל*4בדרגתמלוןבבתילילות6✔
מקומיותובמסעדותבמלוןערבארוחות4✔
✔Street Foodרחוב)(טעימות
אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול.✔
ספיררחלמדריכה מצוות סולו איטליה - המומחים לארץ המגף  -✔
כניסות וביקורים כמתואר בתכנית✔
מדריכים  מקומיים על פי הצורך✔
תשר לנותני שירותים בחו"ל. (למעט דמי סבלות בבתי המלון)✔
מערכת שמע (אוזניות) לכל נוסע✔

המחיר אינו כולל:
ובאיטליה.בישראל)P.C.R\(אנטיגןקורונהבדיקות●

ליום)לאדםיורו5(מקובלהטיוללמדריכיתשר●
כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל".●

לאיטליה נוסעים רק עם המומחים!
ט.ל.ח




