
 
 

 עמק אאוסטהקיץ ב
06.07.22-30.06 

 בהדרכת דלית קצנלנבוגן 
ביותר  , השוכן למרגלות ההרים הגבוהים איטליה  שבצפון מערב  עמק אאוסטה טיול מיוחד במינו אל 

  ימי ביניימיות בטירות בין אגמים, ערוצי נחל ומפלים, נבקר   עוצרי נשימה  אלפיניים נטייל בנופים באירופה.

 ונכיר את המלאכות, המנהגים והטעמים המקומיים ציוריים ובכפרים 

 

 אאוסטה  –אגם אורטה  – מילאנו –ת"א :  'היום   6.030
 Lagoאגם אורטה  נצא אל    .מילאנו  יד שדה התעופה שלבשעות הבוקר נמריא משדה התעופה בן גוריון וננחת ב

d’Orta   אורטה סן ג'וליו נבקר בעיירה    ,המקסים  Orta San Giulio  בתום  במרכז האגם.  שאי  נפליג ל  וממנה

 ארוחת ערב.  .אאוסטה מלוננו שבעירנמשיך בנסיעה אל בעיירה באי ו הביקור

 

 



 
 

  רכבל שמולה -  רכבל פילה –אאוסטה  : ו'יום   01.07
השרידים  בירת החבל, המכונה 'רומא של האלפים', בשל ריבוי  ,  Aostaאאוסטה  נצא לסיור בעיר    בשעות בוקר

הגשר הרומי, שער הניצחון של אוגוסטוס, שער העיר  נצא לסיור מודרך בין    מהתקופה הרומית המצויים בה.
  ארוחת צהריים משותפת ונאכל    Pila  פילה   לארכבל  עם הנעלה  בצהריים    ועוד.  פורטה פרטוריה, התיאטרון

)במידה ומזג   ונעלה ברכבל פתוח. לאחר הארוחה נמשיך  מ'  1790בגובה  הנמצאת    אלפינית   הרים בבקתת  
 מ'.   2309הנמצאת בגובה של  Chamoléשמולה אל בקתת ההרים  האוויר יאפשר(

 ארוחת ערב חופשית.חזרה לאאוסטה. 
 

 
 

 
 



 
 

 

 האגמון הכחול   –פלאטו רוזה   –רכבל צ'רביניה   : בתש 02.07

הנמצאת    Cerviniaצ'רביניה    עיירת הסקינעפיל אל  .  Valtournencheטורנש    עמקנתחיל את היום בנסיעה ב

הנמצאת בגובה    Plateau Rosaרוזה    רמתממנה נעלה ברכבל אל קרחון המונטה רוזה ואל   מ',   2050בגובה  

שוויץ. בדרך למעלה נעצור לתצפית על הפסגה המפורסמת המוכרת מאריזת שוקולד -בגבול איטליהמ',    3480

ה  –   טובלרון ה צ'רבינו  )  Matterhorn  מטרהורןפסגת  לאחר  Monte Cervinoמונטה  צהריים  (.  ארוחת 

נמשיך אל ה משותפת   ונצא לסיבוב הליכה קצרצר    Lac Bleu  'אגמון הכחול'נרד מההר חזרה לצ'רביניה, 

 ארוחת ערב חופשית.  .מסביב לאגם. חזרה למלון

 

 

 
 



 
 

 ואלנונטיי: שמורת הטבע גראן פאראדיסו : קוניה, מפלי לילה,  יום א'  03.07 

הראשונה שנפתחה    , שמורת הטבעGran Paradisoפארק הלאומי גראן פאראדיסו  בשעות הבוקר נעלה אל ה

, העיירה   Cogneקונייה באיטליה, ששימשה לפנים כפארק הצייד של המלך ויטוריו עמנואלה השני. נבקר ב 

לביקור   נמשיך  בשמורה.  לילה המרכזית  הכפר    .Cascate di Lilaz  במפלי  אל  נעלה    ואלנונטיי בצהריים 

Valnontey ארוחת ערב .  חזרה למלון בגן הבוטאני האלפיני. ונבקר 

 

 
 

 

    

 



 
 

 ירת סבויהט  -אגם גובר  -מוזיאון האתנוגרפי : ה עמק גרסוניי : ' ביום    04.07

הבוקר   אל  בשעות  גרסוניי  נעלה  )Val di Gressoneyעמק  ולזר  קהילת  מתגוררת  בה   ,Walser דוברת  )

. תרבותם משתקפת בארכיטקטורה, במסורות ובשפה 13-הגרמנית, שאבותיהם היגרו לכאן משוויץ במאה ה 

)  –המדוברת   טיש  הנקרא  גרמני  הספר   -   Titsch)דיאלקט  בבתי  ונלמדת  בעמק  מדוברת  שעדיין  שפה 

התושבים. לאחר הפסקת  ונשמע על אורחות חייהם של    Ecomuseumמוזיאון האתנוגרפי  המקומיים. נבקר ב

שנבנתה בסוף   Castel Savoiaטירת סבויה  נעלה לביקור ב  Lago Goverאגם גובר    סביב  חופשית   צהריים 

ה מרגריטה  19-המאה  איטליה  מלכת  של  הקיץ  באיזור  כמעון  התיירות  לפיתוח  רבות  למלון .  ותרמה    חזרה 

 . וארוחת ערב

 

 
 

 

 



 
 

 קניון פרה סן דידיה - קורמאייר  –מונטה ביאנקו   רכבל   : ' גיום    05.07

אל נעלה ברכבל    .)המונבלאן(  Monte Biancoמונטה ביאנקו  ה  הלא הוא  -  הר הלבן'  ההיום יוקדש לאיזור '

נרד לארוחת צהריים חופשית בעיירת    מ'( הסמוכה לגבול שבין איטליה וצרפת.  3466פסגת פונטה הלברונר )

  היושבת למרגלות המונטה ביאנקו. Courmayeur קורמאיירהסקי 

נקודת תצפית מרהיבה   -   Orrido di Pré-Saint-Didierפרה סן דידייה    מעל ערוץנסיים במרפסת הפאנורמית  

   . ארוחת ערב. חזרה למלון על ערוץ נהר הדורה, עמק אאוסטה והמונבלאן.

 

 
 

 



 
 

 תל אביב – מילאנו   – מצודת בארד :   'דום י 06.07

למטרות הגנה, שופץ   19-העצום שנבנה במאה ה  Forte di Bardמבצר בארד  בנבקר    בבוקר האחרון בטיולנו

והפך מתחם מוזיאלי חדשני. נעלה במעליות הפאנורמיות לתצפית על הנוף הנפלא ונכנס לביקור במוזיאון הרי  

ניסע פרד מעמק אאוסטה ונ משותפת  צהריים  ארוחת    . לאחרBardבארד  האלפים. נרד מהטירה אל הכפר  

 .  של מילאנו לטיסתנו חזרה ארצה לכיוון שדה"ת 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 על: טיסות אל
 1 LY 381 30JUN 3 TLVMXP0745  1055   
2 LY 388 06JUL 2 MXPTLV2255  0340   20APR 

 

 חלוקת לילות בטיול:  
 באאוסטה* 4לילות מלון  6

 
 
 



 
 

 

 יורו   2195מחיר לאדם בחדר זוגי:  
 יורו  2695מחיר לאדם בחדר ליחיד:  

 

 המחיר כולל:  •

 טיסות למילאנו וחזרה, מיסי נמל ובטחון.  •

 .Buffet* על בסיס ארוחת בוקר 4לילות בבית מלון בדרגת  6 •

 ארוחות ערב   4 •

 ארוחות צהריים  3 •

 אוטובוס תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול.  •

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

 כניסות וביקורים כמתואר בתכנית.  •

 מדריך מקומי באאוסטה.  •

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

 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 
 


