
 
 

 מונטה יטעימות סתיו בפי
 בהדרכת דלית קצנלנבוגן   2022בספטמבר    24-18

 על למילאנו   טיסות אלב
 

טיול טעימות בחבל פיימונטה שבצפון מערב איטליה. נתחיל בטורינו, בירת פיימונטה, העשירה באמנות 
נופי הכרמים הרכים   ואדריכלות, בה המציאו את ה’ביצ’רין’, הג’אנדויוטי, קפה הלוואצה והנוטלה. נטייל בין

נלגום יין ברולו ונחפש פטריות כמהין. נגלה את סודות   של גבעות ה’לאנגה’, עם היקבים המנקדים אותם. 
 גרגיר האורז ממנו מכינים את מנת הריזוטו ונקנח באזור האגמים: מג’ורה ואורטה 

 
  סופרגה  – טורינו: מוזיאון המכוניות -מילאנו  -ת"א  :'  איום   22.2009.18

מלפנזה   התעופה  שדה  אל  נמריא  הבוקר  הנחיתה    .מילאנוב בשעות  לכיוון  אחרי   העיר   –טורינו  נצא 
המתאר את התפתחות  , מוזיאון המכוניותהצרפתית ביותר באיטליה. נתחיל את היכרותנו עם העיר בביקור ב

באמצע המצאתה  מאז  שחלפו  השנים  במהלך  שהתרחשו  ההיסטוריים  לאירועים  במקביל  ים המכונית 
 החולשת על טורינו.   בזיליקה סופרגה בתום הביקור נעלה אל ויזואליים חדשניים. 

 ארוחת ערב.העברה למלון. 

  
 

 מוזיאון הקולנוע   -טורינו: סיור במרכז העיר  : ' ב יום  22.2009.19
העיר:   של  המרכזיים  אתריה  בין  בסיור  ולנטינו  נתחיל  כנסיית  פארק  קסטלו,  כיכר  הפו,  נהר  גדת  סן שעל 

ועוד.   קרלו  סן  כיכר  קאריניאנו,  ארמון  אלברטו,  קרלו  כיכר  סובאלפינה,  גלריה  במשקה  לורנצו,  נתכבד 
ה הצהריים   ה'מושחת'  'ביצ'רין'המקומי,  הפסקת  לאחר  בטורינו.  שהומצא  וחלב!(  שוקולד  אספרסו,  )קפה 

ב הנמצא  הקולנוע  במוזיאון  אנטונליאנה,נבקר  ט  מולה  של  לסמל  שהפך  ייחודי  הביקור מבנה  בסיום  ורינו. 
 ארוחת ערב. חזרה למלון. . מעלית הפאנורמיתנעלה לתצפית על העיר ב

  



 
 

 מפעל שוקולד -סדנת כינורות  –המוזיאון המצרי  : ג' יום    22.2009.20
בביקור היום  את  המצריב  נתחיל  של  ,  מוזיאון  לסדנה  נמשיך  למצרים.  מחוץ  ביותר  והחשוב  בונת  הגדול 

ונערוך כמובן מפעל שוקולד  תהליך יצירת הכינור. לאחר הפסקת הצהריים ניסע לסיור בונכיר את    כינורות
 ארוחת ערב. חזרה למלוננו.  .טעימות 

 

    
 

 אלבה   -מחלבה  –יקב  -לאנגה: פטריות הכמהין  : ' דיום   22.2009.21

נקדיש   היום  הלאנגה את  את  לאזור  איתנו  יחד  הכלבים, שיחפשו  בסיור בעקבות  נתחיל  פטריית הכמהין,  . 
, בו נלמד על יינות פיאמונטה ל'יקב המלך'נמשיך    , הנחבאות באדמת יערות האלון והאגוז.הטארטופו הלבן

המעולים המפורסמים   האזור  מיינות  ה  ונטעם  יין  במחלבה ברולוובראשם  לביקור  נמשיך  בצהריים   .
,  אלבה הצהריים נבקר בעיירה    המיוצרות במסורת האופיינית לאזור לאנגה. אחר  ונטעם גבינות משפחתית  

 . חזרה למלוננו. ארוחת ערב חופשית בירת הטרטופו הלבן. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 אגם מג'ורה –ורצ'לי  -בית הכנסת קזאלה מונפראטו  :'  היום   22.2009.22

. נראה , שהוא אחד מהמיוחדים באיטליהקזאלה מונפרטובנעזוב את טורינו ונצא לביקור בבית הכנסת אשר  

ו המרהיבה  החנוכיות  תצוגת  יודאיקה,  נבקר  את  כלי  דרך  ישראל  ומועדי  חגי  את  המתאר  היהודי  במוזיאון 

לא נמשיך  פיימונטה.  רחבי  מכל  שנתרמו  ותלבושות  ונתוודע   Vercelliורצ'לי  זור  מסמכים  הריזוטו  בירת 

ונתכבד  מפעל המייצר את האורז המיוחד    –  ריזריה למסורת הארוכה של ייצור האורז לריזוטו. נערוך ביקור ב

 . וארוחת ערב העברה למלון באזור אגם מג'ורה . כמובן בטעימות 

 
 

  
 

 וילה טרנטו - האיים הבורומאים -אגם מאג'ורה :  'ו יום  22.2009.23

ובגנים  ארמון הבורומאיםנבקר ב איזולה בלה. -לאחר ארוחת בוקר נשוט לאי היפה מבין האיים הבורומאים 

לבנים, הנוהגים להניף את זנבותיהם מעלה בעת  המרשימים שסביבו, בהם משוטטים בחופשיות טווסים 

,  בוילה טארנטובה נערוך הפסקת צהריים עצמאית ואחריה נצא לבקר סטרזה מהאי נשוט לעיירה חיזור. ה

אחד הגנים הבוטאניים היפים ביותר באירופה, ובו צמחים ופרחים שהובאו מחמש יבשות. נצעד בשבילים  

 מזרקות, חממות, צמחי מים הבנויים במספר מפלסים.  ף על פנילאורך ערוגות פרחים צבעוניות, נחלו

 ארוחת ערב. חזרה למלון ו
 

  
 



 
 

 תל אביב  -מילאנו  – איזולה סן ג'וליו   –אגם אורטה   -מונטה סקרו  : שבת 22.2009.24
-ב'הר הקדוש' )מונטה סקרו( בו נבנו בין המאות ההמקסים, נבקר   אגם אורטה נצא אל  לאחר ארוחת הבוקר  

לפרנציסקוס  16-18 המוקדשים  ופסלים  ציורים  בהן  היער,  בלב  תפילה  קפלות  מאסיזי.   הקדוש  כעשרים 
נטעם גלידה    , על סמטאותיה הציוריות ואווירתה הקסומה.אורטה סן ג'וליובעיירה  מההר נרד רגלית לביקור  

ב  איטלקית  מוטה  מעולה  לאי  פיאצה  נשוט  ג'וליו  -הציורית.  סן  ב איזולה  הנמצא  ב'שביל   לב,  נלך  האגם, 
פרטיים   וארמונות  בתים  לאורכו  האי,  סביב  הסובב  הכמרים, ר  שאהשקט',  של  מעונותיהם  בעבר  שימשו 

ובעיירה   באי  הביקור  בתום  האגם.  על  הצצות  המציעות  וסמטאות  חצרות  פרחוניות,  פעמינו פינות  נשים 
 ארצה. חזרה לטיסתנו  לשדה"ת ליד מילאנו

 

  
 

 :   על טיסות אל 
 07:45-10:55 –תל אביב מילאנו  18.09
 22:55-03:40 –תל אביב  –מילאנו  24.09
 

 חלוקת לילות בטיול: 
 Torinoטורינו בלילות  4
 Bavenoבעיירה באבנו  לילות  2
 

 מחירים:
 יורו     2195אדם בחדר זוגי:   

 יורו  2595ליחיד:   אדם בחדר  
 המחיר כולל:  •

 .על למילאנו וחזרה, מיסי נמל ובטחון טיסות אל •

 . Buffet* על בסיס ארוחת בוקר 4מלון בדרגת  ילילות בבת 6 •

 . ארוחות עיקריות, צהריים או ערב 5 •

   ארוחות טעימות )מחלבה + ריזריה( 2 •

   אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול. •

   דלית קצנלנבוגן  -המומחים לארץ המגף   -מדריך מצוות סולו איטליה •

 בתכנית  כניסות וביקורים כמתואר  •

  מדריכים  מקומיים על פי הצורך  •

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

 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע  •



 
 

 

 המחיר אינו כולל:  •

 ( בישראל ובאיטליה. P.C.R \בדיקות קורונה )אנטיגן  •

 יורו לאדם ליום(  5תשר למדריכי הטיול )מקובל   •

 מחיר כולל".כל מה שאינו תחת הסעיף "ה •
 

 לאיטליה נוסעים רק עם המומחים! 
 ט.ל.ח 

 


