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יום  :1תל אביב -ורונה  -סרמיונה
מנמל התעופה ע“ש בן גוריון נצא בטיסה לצפון
איטליה .לאחר הנחיתה ניסע לביקור בורונה עירם
של רומיאו ויוליה ,זוג האוהבים הרומנטי -טראגי .
נראה את הארנה בה נערכים בקיץ מופעי אופרה
תחת כיפת השמיים ,את כיכר השוק הרומי ,את קברי
משפחת האצולה סקליג‘רי ונצפה אל המרפסת
המפורסמת בחצר ביתה של יוליה .נמשיך
לסירמיונה ,עיר יפהפיה השוכנת אל על חוף אגם
גארדה ,העיירה הייתה ידועה כבר מהמאה הראשונה
לפני הספירה בתור אתר נופש החביב על משפחות
עשירות מהאזור .חצי האי הציורי מושך אליו בעיקר
בחודשי הקיץ אלפי מבקרים ,המטיילים בין הרחובות
גדושי החנויות ,המסעדות והגלידריות המשובחות.

יום  :4הקרנבל ויארג'יו
הבוקר נצא לויארג'יו השוכנת לחוף הים הליגורי,
בה מתקיים קרנבל ססגוני ואותנטי מהמפורסמים
באיטליה .מקורו של הקרנבל במאה ה 91-עת
החליטו כמה מעשירי העיר לארגן מצעד של
עגלות מקושטות פרחים .מאוחר יותר התחילו
תושבים מקומיים כצעד של מחאה נגד המיסים
שהוטלו עליהם ,לצעוד כשהם עטויי מסכות .כיום
מתאפיינת התהלוכה בבובות ענק מנייר המתארות
דמויות קריקטוריסטיות ודמויות שונות מחיי
הפוליטיקה והמקום .נצפה במשאיות עליהן ניצבות
הפלטפורמות – כל אחת מעוצבת לפי נושא
מסויים .נחזה בתהלוכה של תושבי העיר
המחופשים במיטב התחפושות וכיד הדמיון
הטובה( .יום  4יום קשה )...

בתום הסיורים נמשיך למלוננו שבאזור ורונה.

יום  :5בורגטו -מנטובה
הבוקר נצא לעיירה הזעירה בורגטו הבנויה משני
צדיו של נהר המינצ'ו ,מתחת לעיירה ואלג'ו סול
מינצ'ו .נסייר במקום בין בתי הכפר ,כנסיה עתיקה,
טחנות מים ישנות ומסעדות .נחצה את הגשרים
המקושטים פרחים ונראה את הברבורים השטים
לאיטם במי הנהר .נמשיך למנטובה ,עיר עשירה
ויפה השוכנת במישור המוקף שלושה אגמים.
במאות ה 91-וה 91-שלטה בעיר משפחת גונזאגה
אשר שימשו פטרונם של אמנים רבים והפכו את
מנטובה למרכז תרבותי ואמנותי משגשג .נסייר
במרכזה ההסיטורי של העיר ונתרשם מבתיה
היפים של העיר ,הכנסיות ,הכיכרות והחנויות.

ביום זה נציע סיור בחירה (בתוספת תשלום) שייט על
סירות מרוץ בסרמיונה.

יום  :2הקרנבל בונציה
לאחר ארוחת הבוקר ,יציאה לונציה הנחשבת לאחת
מהערים הרומנטיות בעולם .את העיר חוצה התעלה
הגדולה לאורכה שוכנים ארמונות מפוארים בהם גרו
בעבר משפחות האצולה של העיר .סה"כ בונציה כ-
 044גשרים ,המפורסם שביניהם הוא גשר הריאלטו,
המוכר ממחזהו של שייקספיר "הסוחר מונציה" .נבקר
בגטו היהודי ,בו התקיימה קהילה יהודית עוד
בתקופת ימי הביניים .נטייל בסמטאות ונחצה גשרים,
נסייר בכיכר סן מרקו נראה את בזיליקת סן מרקו,
ארמון הדודג'ים ומגדל הפעמונים ונטעם מאווירתה
המיוחדת של העיר .תוך שאנו מטיילים בעיר ,נזכה
לטעום מאוירת הקרנבל – מופעי רחוב ,נשפים,
מופעי אש ופנטומימה ובעיקר – מסכות ותלבושות
ייחודיות .בשעות הערב ,חזרה למלוננו שבאזור.
יום  :3אגם גארדה -ריבה דל גארדה -מלצ'זינה
היום נצא לביקור בעיירות מקסימות בצפון אגם
גארדה .נפתח בריבה סול גארדה ,העיירה הצפונית
באגם ,בה ניכרת השפעת השלטון האוסטרי בעבר.
נמשיך למלצ‘זינה השוכנת במזרח האגם ,למרגלות
הר באלדו .נשוטט בסמטאות הצרות מרוצפות האבן
בין הבתים ,החנויות והתיירים וניהנה מהאווירה
הרגועה מול המים .נמשיך בנסיעה בריבה-סטרדה,
דרך החוף העוברת בין העיירות במזרח האגם .ביום

זה נציע שייט בחירה (בתוספת תשלום) באגם גרדה
מלימונה למפלי ורונה.

יום  :6תל אביב
בהתאם לשעת הטיסה ,העברה לשדה התעופה
לטיסה לתל-אביב.

חשוב :המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא
בהכרח את סדר הימים או הביקורים .ייתכנו
שינויים בסדר הלינות והביקורים
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פרטי טיול:
מועדי הטיול:
פברואר 0404
90-9190
 1לילות  1ימים
חברת תעופה:
שכר
פרטי הטיסה:
TLV 09:00 VRN 11:00
VRN 12:00 TLV 16:00
המחיר כולל:
 טיסות הלוך ושוב
 בתי מלון דרגה ראשונה ו9או דרגת
תיירות טובה
 סיורים וביקורים כולל דמי כניסה
כמפורט בתוכנית
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכנית
הטיול
 כלכלה :ארוחת בוקר  BBבלבד ...
 תשר לנותני שירותים בחו"ל
 מדריכ9ה בכיר9ה ומנוסה מצוות קשרי
תעופה
המחיר אינו כולל:
× ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי
× תשר למדריך הישראלי
× סבלות
× מס עירוני -באם יידרש ישולם ישירות ע"י
הנוסעים למלון
× כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף "המחיר
כולל"
לינק בית המלון

https://www.booking.com/hotel/it/m
ontresorhtowerbuss.he.html

כללי:
 מחיר הטיסה כולל תוספת דלק ומסי נמל נכון להיום.
 חלק מהטיסות יתכן ויצאו ליעד אחר בצפון איטליה
 ייתכנו שינויים בשעות ומובילי הטיסות ומותנה באישורי
רשות שדות התעופה.
 רשימת המלונות הסופית תסופק לפני מועד היציאה.
 העברות ונסיעות באוטובוס הקבוצה שמעבר לתוכנית
הטיול ומעבר לשעות נהיגת נהג כרוכה בתשלום נוסף
וזאת במסגרת שמירת שעות עבודת נהג.
 בימים בהם מתקיימים שיוטים (נהר  9ים  9איים) השיוטים
יתקיימו רק בתנאי מזג אוויר המאפשרים קיום השייט
וזאת בהתאם להחלטת מפעילי השייט המקומי בכל
אתר.
 המחיר בשקלים ישולם לפי שער החליפין הגבוה ביום
התשלום.
 מומלץ לבדוק את סוג הביטוח הנדרש בהתאם למסלול.
 המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את
סדר הימים או הביקורים .ייתכנו שינויים בסדר הלינות
והביקורים.
 התמונות להמחשה בלבד
 כפוף לתנאי "דרך החופש" מבית "קשרי תעופה"
 ט.ל.ח.

עלויות ...
אדם בחדר זוגי – $ 890

מינימום  04איש9ה משתתפים ומשלמים

