
 
 

 קיץ בהרי הדולומיטים 
26.07 – 01.08  2220   

 בהדרכת דלית קצנלנבוגן

 פיים של הרי הדולומיטים מלאי העוצמה, יואזורים מעטים בעולם יכולים להתחרות ב

הנמצאים בצפון איטליה: העיירות הציוריות ותושביהן החרוצים, הרכבלים המעולים ואויר הפסגות הצלול, אגמי 

 פלים השוצפים, כרי הדשא הירוקים והיערות המסתוריים... הטורקיז, הנחלים והמ

 כל אלו ועוד הרבה יותר מחכים לנו בטיול קיץ שכולו מוקדש לאזור נפלא זה.

 

  
 

 אגם טובל  -ורונה  -: ת"א  7.026'  ג. יום 1
 Lago di Tovel אגם טובלניפגש בשדה התעופה  ונמריא לשדה"ת שליד ורונה. אחרי הנחיתה נצא צפונה אל 

, מימיו בוהקים בצבע טורקיז ופסגות הרים  Adamello Brenta אדאמלו ברנטההנמצא במרכז שמורת הטבע 
ארוחת  למלוננו באזור.משתקפות בהם. האגם יפהפה ומוקף יערות של עצי מחט. לאחר הביקור באגם נמשיך 

 ערב.
 

  
 
 



 
 

 

 אורטיזיי  -: רמת סיוזי : קומפאטש  7.027'  ד.יום 2
מטרים.  1850שבדולומיטים, המתנשאת לגובה   Altopiano di Siusiרמת סיוזי עות הבוקר נעלה לטיול רגלי בבש

מטרים בלב הרמה. נרד  2015ומשם ברכבל נוסף עד לגובה  ,Compatschקומפאטש נעלה ברכבל אל העיירה 
והעיירה  val Gardena חזרה לקומפאטש במסלול הליכה נוח. לאחר הפסקת צהריים נמשיך אל עמק גארדנה

המקסימה והציורית. נכנס אל גלריית גילוף עץ ונלמד מדוע ואיך הפכה   Ortiseiאורטיזייהגדולה של העמק, 
חזרה למלון. פה ונהנה מהאווירה האלפינית. יימלאכה זו למקור פרנסתם תושבי האזור. נטייל במדרחוב היפ

  ארוחת ערב.
 

  
 
 ברסנונה  -מפלי סטנגה  -: ויפיטנו  7.028  'ה.יום 3

, ששימשה במשך שנים רבות מקום  Vipitenoויפיטנואל העיר הצפונית ביותר באיטליה, בשעות הבוקר נצא 
 Cascate di מפלי סטנגהנמשיך למסלול הליכה על גשרוני עץ מעל אירוח לעולי הרגל שחצו את האלפים. 

Stanghe  .ברסנונה נסיים את היום בעיר והנהר הסוערBressanone,  ,נבקר בקתדרלה ובחצר הפנימית שלה
 וארוחת ערב.חזרה למלון.  המעוטרת כולה פרסקאות מרהיבים.

 

  
 
 
 



 
 

 
 קורנו די רנון   -אדמה הפירמידות  -: רמת רנון  7.029'  ו.יום 4

על . נלך לתצפית Colallboקולאלבו ברכבת הררית אל הכפר . ניסע Renon רמת רנוןנעלה אל בשעות הבוקר 
בנסיעה אל רכבל המפורסמות: עמודי אבן מחודדים אשר נוצרו במהלך מיליוני שנים. נמשיך  פירמידות האדמה

מ'. נלך אל 'השולחן  2030איתו נעלה )במידה ומזג האוויר יאפשר( לגובה של  Corno Di Renonקורנו די רנון 
ומיטים והטירול האוסטרי. חזרה למלוננו. העגול', נקודת תצפית ממנה נשקף נוף פאנורמי מדהים על רכסי הדול

 ארוחת ערב.
 

  
 

 מראנו -: הגנים הבוטאניים של טירת טראוטמנסדורף  7.030  שבת.5
בביקור בגנים הבוטניים  נתחיל את ביקורנו בעיר .Meranoמראנו  הבוקר יוקדש לעיר המרחצאות היפהפיה

בכיכר  נמשיך לסיור מודרך בעיר, במהלכו נבקר .Trautmannsdorf Castle טירת טראוטמנסדורף היפהפיים של
 וארוחת ערב.חזרה למלון  המרחצאות, טיילת הקיץ, הקתדרלה, מדרחוב הקמרונות ועוד.

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 אגם בראייס - טעימות במחלבה -: עמק פוסטריה: קרונפלאץ  7.031'  א.יום 6
מ' )במידה ומזג האויר יאפשר זאת(.  2275בה לגו Kronplatz פסגת קרונפלאץבשעות הבוקר נעלה ברכבל אל 

שהקים מטפס ההרים האגדי רינהולד מסנר ועיצבה האדריכלית זאהה חדיד.  Corones במוזיאון ההריםנבקר 
 Lago di בראייס  אגםונתכבד בטעימות. נמשיך אל  Dobbiacoדוביאקו נמשיך לביקור במחלבה מקומית ליד 

Braiesוארוחת ערב.ביבו. חזרה למלון החבוי בין ההרים ונטייל ס 
 

  
 

 תל אביב -  ורונה –בולצאנו  -סן ג'נזיו  יקב:  0801.'  ב.יום 7
עלה לארוחת צהריים ביקב מקומי ונלמד על המסורת הארוכה של גידול הגפנים באזור. ננתחיל את היום בביקור 

 : נתחיל  Bolzano בולצאנובמרכז העתיק של העיר  ואחריה נרד לסיור San Genesio סן ג'נזיומשותפת בכפר 

, נמשיך אל שוק התבלינים שבכיכר צמחי התבלין )פיאצה אני שבכנסיה הדומניקניתבקפלת סן ג'ובובדואומו 

ונגלה את הארכיטקטורה הייחודית של בולצאנו: בתים צרים וארוכים שנבנו בניצב ל'רחוב הקמרונות' דל'ארבה( 

 הכיכר המרכזית של העיר. בכיכר וואלטרנסיים את הסיור ו, הראשי של העיר, ויה פורטיצ'י

  לטיסתנו חזרה ארצה. שדה"ת של ורונהפרד מהדולומיטים בנסיעתנו דרומה לכיוון ילאט לאט נ

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 טיסות: חברת נאוס
 07:40-04:50נה :  ורו -: ת"א  26.07
 03:50- 22:20  ת"א :  -: ורונה 01.08

 

 חלוקת לילות בטיול:

 לילות בדולומיטים  6 
 
 

 יורו  2195מחיר לאדם בחדר זוגי:  
 יורו 2595חדר ליחיד:  ב מחיר לאדם

 

 המחיר כולל: •

 טיסות שכר לורונה וחזרה, מיסי נמל ובטחון. •

 .Buffetוחת בוקר על בסיס אר* 3-4לילות בבית מלון בדרגת  6 •

 ארוחות ערב במלון ובמסעדות מקומיות 6 •

 אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול. •

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

 כניסות וביקורים כמתואר בתכנית  •

 מדריכים  מקומיים על פי הצורך •

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

 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע  •
 

 המחיר אינו כולל: •

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

 יורו לאדם ליום( 5תשר למדריכי הטיול )מקובל  •

 כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל".   •
 
 

 לאיטליה נוסעים רק עם המומחים!
 ט.ל.ח


