
   ימים8 מאורגן – צפון איטליהטיול מסורת ל
  כוכב צפון איטליה למשפחות

  
 בני ובנות מצווה/ טיולים מיוחדים למשפחות 

  ארוחות חמות5ולל כ
  

   בתי כנסת עתיקים והמוזיאון היהודי,  הגטו היהודי-ונציה : הנקודה היהודית
 פארק המיםו "עולם הקולנוע", "גארדה לנד"פארק השעשועים :  פארקים3כולל 

AQUAPARADISE   
  

 -לכל המשפחה  אינספור אטרקציות מהנות.  משפחות מכל רחבי העולםאליהצפון איטליה מושכת 
המרפסת  טיול בין תעלות ונציה לאבא, רכבות הרים בגרדה לנד לילדים, שיט על האגם בשביל סבא

   .ואלבום תמונות מטיול מופלא עבור סבתא, של רומיאו ויוליה לאמא 
  
  :טיול יכלולה

  עירם של רומיאו ויוליה–ורונה 
   עיירת הקיט על אגם גרדה–סירמיונה 

   עיירה על אגם גרדה–סינה ה 'מלצ
  העיירה ביקור מיוחד במפלי וארונה

    כפר בורגטו–יו 'יו סול מינצ'ואלג
   Aquaparadise ופארק המים" עולם הקולנוע"פארק 

   הרי הדולומיטים
 "סן מרקו"כיכר , תיק הגטו היהודי הע–ונציה 

  "גרדה לנד"פארק השעשועים 
  

  צפון איטליה - תל אביב  :'גיום 
בו , לאחר הנחיתה נגיע לבית המלון בחבל ונטו. ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא לצפון איטליה

  .כל הטיול נשהה במהלך
  

  סינה'מלצ, מפלי וארונה,  סרמיונה–" לאגו די גרדה", ורונה : 'דיום 
 האמפיתיאטרון הרומאי העתיק המארח בכל –נצפה בארנה . עירם של רומיאו ויוליה, קר בורונהנב

נמשיך בסיורנו הרגלי בעיר הרומנטית אל ביתה של יוליה . פסטיבל האופרות הבינלאומי שנה את
נטייל בין חומות העיר וסמטאותיה ונראה את . עם המרפסת המפורסמת הבית, אהובתו של רומיאו

בדרכנו נראה את מבנה בית הכנסת הגדול . ככיכר השוק עשבים המשמשת כבר מאות שניםכיכר ה
  . היהודית במקום על שם הפרטיזנית ריטה רוזני ונספר את סיפור הקהילה

 2 בשל מיקומה על,  סרמיונה העתיקה והמיוחדת -ניסע לאזור אגם גארדה ונבקר בעיירה הציורית 
נטייל להנאתנו בין הסמטאות הציוריות שכמו נשפכות בסופן . דהלשון יבשה צרה החודרת אל אגם גר

ולנשנש משלל הפירות האקזוטיים ) בתשלום(והמעוניינים יוכלו לשוט בסירות מרוץ על אגם  אל האגם
  . בפיתחה של העיירה הקסומה המוצעים למכירה

 הנופלים בסדרת וארונה נמשיך לביקור מיוחד בשמורת טבע הנמצאת בצפון האגם ובה נמצאים מפלי
  . מדרגות מרשימות

  .סינה למרגלות המונטה באלדו'נמשיך וניסע לעיירה הקסומה מלצ
  

  נציה ו :'היום 
טיול לאורך התעלות . עיר התעלות והגונדולות, "מלכת הים האדריאטי", היום כולו מוקדש לונציה

נראה . מוזיאון היהודי שבונבקר בבתי הכנסת וה. אותנו לגטו היהודי הראשון בעולם יוביל, והגשרים
.  כיכר היונים- הגראנד קנאלה ממרומי גשר הריאלטו ונגיע אל כיכר סן מרקו  ,את התעלה הגדולה

לספר את סיפורו של גשר האנחות ולקנות משפע המזכרות  ,ים'כאן נוכל לראות את ארמון הדוג
וכית מורנו או אי הדייגים בורנו וביקור באי הזכ המעוניינים יוכלו להצטרף לשיט. המוצעות כאן למכביר

בסיומו של יום ). בתשלום) או לשוט בגונדולות באווירה הרומנטית של העיר המיוחדת/ו) בתשלום(
  .נחזור למלון



  
  "GARDALAND" –" גארדה לנד"פארק   :'ויום 

רק האמיצים יוכלו לנסוע ברכבת המהירה . המפורסם" גרדה לנד"היום מוקדש לפארק השעשועים 
נוכל להתחפש למחפשי אוצרות נסתרים ונשוט באבובים . פעלולים נועזים והתהפכויות צעתהמב
. במקדשי מצרים העתיקה" אוצר פרעה"כדי למצוא את , " ונס'אינדיאנה ג" ונגלים מסתורים בסגנון'בג

  . פה לילדים וגם להוריםיום של הנאה צרו. רכובים על סוסים נוכל גם לצפות במופע אבירי ימי הביניים
  .תפילה וסעודת ליל שבת, נחזור למלון להכנות לשבת

 
  צפון איטליה : שבת

  צ נקדיש למנוחה ולפעילות חברתית"את שעות אחה. תפילה וסעודת שבת
  

  הרי הדולומיטים : ' איום
ונה דרך בנסיעה צפ.  מן היפים והמרתקים ביותר באירופה-לפנינו יום קסום באזור הרי הדולומיטים 

, הדרך המפותלת בין ההרים. על פני עיירות הנראות כמו לקוחות מספרי האגדות נוף ציורי נחלוף
יערות עבותים וכפרים משובצים בבתי , אגמים, לפסגות מושלגות ,תוביל אותנו בנתיב עוצר נשימה

במעבר הרים , תלאורך המסלול נעצור בעיירו. בירוק עז עץ שעל חלקם ציורי קיר טיפוסיים והכל טובל
  .למלוננו ולעת ערב נחזור. ותצפיות נוף מרהיבות המזדמנות בדרך

  
  STUDIOS LAND MOVIE  ופארק עולם הקולנוע AQUAPARADISE פארק המים : 'ביום 

" זורו"נכיר את , נחווה ונזדהה עם פעלולי רמבו הגיבור האמריקאי, "עולם הקולנוע"נמשיך בפארק 
ונגל 'משאית הקרב בג –" MAGMA" נראה את המופע המרתק של, כההמכסיקני בעל המס הגיבור

מכאן נמשיך לפארק המים המפורסם . ברכבות הרים עוצרות נשימה ונבלה בלונה פארק
  .עמוסי חוויות נשוב לבית המלון. והבריכות שבאתר אקוופארדייס ונשתעשע בשלל המגלשות

  
  תל אביב, הצפון איטלי, ורונה, ’ו'יו סול מינצ'ואלג : 'גיום 

מדהים ביופיו , כפר עתיק קטן, יו לביקור בפנינת האזור הבורגטו 'יו סול מינצ'ניסע לכיוון העיירה וולאג
נצפה . עירם של רומיאו ויוליה,  בורונהביקורנמשיך ל. ו'הקטנים נושקים ממש למי נהר המינצ שבתיו

.  האופרות הבינלאומיהאמפיתיאטרון הרומאי העתיק המארח בכל שנה את פסטיבל – בהארנה
הבית עם המרפסת , הרומנטית אל ביתה של יוליה אהובתו של רומיאו נמשיך בסיורנו הרגלי בעיר

ונראה את כיכר העשבים המשמשת כבר מאות שנים  נטייל בין חומות העיר וסמטאותיה. המפורסמת
רוזני ונספר את שם הפרטיזנית ריטה  בדרכנו נראה את מבנה בית הכנסת הגדול על. ככיכר השוק

התעופה ונמריא  נארוז את שלל החוויות והרשמים וניסע לנמל. סיפור הקהילה היהודית במקום
  .חזרה הביתה עם טעם של עוד איטליה, מוקסמים מהנופים ומהחוויה

  
 

  :המחיר כולל
   .מיסי נמל ודלק טיסות בינלאומיות לפי המסלול

   .  בחדרים זוגיים,בתי מלון מדרגה ראשונה או דרגת תיירות טובה
  בהם תשהה הקבוצה, על לינה בכל בתי המלון באיטליה) פ חוק"ע(מס אכסון מקומי 

 ארוחות חמות 5עוד , ארוחות בוקר במלונות המבוססות על מצרכים מותרים וכלים חד פעמיים 7
  )לחם וממרחים(ים יאפשרות להכנת כריכים לצהר כ" שבת וכמו2כולל 

   .בתוכנית הטיולסיורים וביקורים כמפורט 
   .אוטובוס ממוזג ונוח למהלך ימי הטיול

   .למעט דמי סבלות, ל"לנותני השירותים בחו) טיפים(תשר 
  . .בקי ומנוסה, שומר מצוות, מלווה קבוצה ישראלי

  
  :המחיר אינו כולל

  ; ביטוחים
  ; הוצאות אישיות

  ; טיפ למדריך הישראלי
  ; בלותס
  



 יול עשויים להשתנותסדר הביקורים באתרים וסדר ימי הט
  . כנסים ותערוכות תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיות, בתקופת ירידים: הערה

  .תתאכסן בחדר זוגי בו תוכנסנה מיטות נוספות,  נפשות המבקשת חדר אחד4-3משפחה בת 


