
 
 
 

 קבוצות מאורגנות -צפון איטליה
 של צפון איטליה והרי הדולומיטיםטיול חלומי לנופיה היפים 

 .ימים מלאים  8- למהדרין נופש כשר

 :ישירות טיסות
 מילאנו-ת'א 

 ת'א-מילאנו

 

  לינה:
                               Villaggio Turistico- Lugana Marina מלון לוגאנה מרינה בסמוך לסרמיונה.

www.luganamarina.it  , +39 030919015 

 

 

   -1יום 

    לאגם מגור'ה ואיזולה בלה. בצפון איטליה התארגנות ויציאה נחיתה

ם המוריקים ונצפה בטווסים נשוט לטירה היפיפיה, נהלך בגני ,עיירה הציורית איזולה בלהבנבקר 

 .הלבנים

 

  -2יום 

 .קסקטה די מולינה –ורונה 

 המפלים()פארק   PARKO DE LA CASCATE -את היום נתחיל בשמורת טבע יפהפיה ושופעת מים

בין פלגים ומפלים המתחיל מהעיירה הקסומה . זהו מסלול הליכה הנמצא ברכס שמצפון לורונה

MOLINA. 

מכאן ניסע לעיר ורונה  היפה, המושכת את הלב עם ארמונות מפוארים מתקופת הרנסנס. נבקר בכיכר 

ולא נפספס את סיפורם של  עד שפת הנהר הגדול החוצה את העירהארנה, בבית הכנסת העתיק ונגיע 

 קום האוהבים .רומאו ויוליה בני המ

 

 

  -3יום 

 .אגם גארדה
 )מותנה במזג אויר בהיר(.נעלה ברכבל להר מונטה באלדו ונצא להליכה קצרה אל מול הנוף המרהיב. 

, שבקצהו הצפוני של האגם. מכאן נעלה למפלי RIVA DEL GARDAנסייר בכפר הציורי 

VARONE  הקסומים, ונמשיך לסיור קצר באגםTENO  במידת הזמן(. שמימיו צלולים כבדולח(  

 מכאן נשוב דרך חופו המערבי של האגם עד לסרמיונה.

       

http://www.luganamarina.it/


 
 
 

 

  -4יום 

 סיור רגלי ליד המלון. מנוחת שבת . –סעודות שבת בזמר ואומר  –תפילות מזמרות 

  יפורסמו כל שבוע.  כניסת שבתזמני 

 

  -5 יום

 .מרמולדה-הדולומיטיםהרי 

שם נשקיף על  FEDAIAלאגם הר המרמולדה. ניסע  –בדולומיטים יום זה יוקדש למקום היפה ביותר 

. נעלה MALGA CIAPELAהעמק ממנו עלינו, נטייל על גדות האגם והסכר הענק ונרד לכפר הציורי 

מטר(. שם נוכל לצפות בנופי  3400) הר המרמולדהחת מהפסגות של האברכבל בהרי הדולומיטים ,ל

הדולומיטים המדהימים. פסגתו מושלגת תמיד ולכן מומלץ להביא לבוש חם. לאחר הירידה מהר 

 במידת הזמן נבקר גם בעיירה קנאזיי.. SOTTOGUDAהמרמולדה נסייר רגלית בקניון / שמורת הטבע 

 

  -6יום 

 .העיר העל המים -ונציה 

היום כולו יוקדש לונציה, העיר על המים. נתחיל את סיורינו בגטו היהודי הראשון בעולם, האי שיוחד 

 כמקום מושב ליהודים מאות שנים לפני השואה. נסייר בבתי הכנסת ובכיכר המרכזית של הגטו.  

 ים.  מרקו המפורסמת המאכלסת בתי קפה לרוב ואלפי יונ-נמשיך לכיוון גשר ריאלטו ואל כיכר סאן

 נצפה על גשר האנחות ונחוש את גדולתה של העיר שהייתה בירת אגן הים התיכון.  

בחניון הגדול לפני פיאצלה דה  -חניה (ופורטו ')האוטובוס הימי של ונציהיחד עם כל הקבוצה נשוט ב'

 רומא.

 

  -7יום 

  .cadini del brenton -ומסלול רטוב del misאגם 
 מסלול לצד אחד האגמים הפחות מוכרים והיפים ביותר שלמרגלות רכס הדולומיטים.

 . cadini del Brentonומסלול יפהפה בשמורת  DEL MISאגם 

 .GRAPPAביקור בעיירה בסאנו דל גראפה, הידועה כמולדת משקה ה

 בה מתקיים פסטיבל השחמט האנושי. MAROSTICAביקור בעיירה הציורית 

 

 

 

 

 

 

     



 
 
 

  -8יום  

 ובורגטו. סרמיונה

 את היום נקדיש לעיירה המקסימה סרמיונה, שאינה אלא חצי אי המוקף במימי אגם גארדה. 

 ,רחובותיה הציוריים ומלאי התייריםנבקר במצודה העתיקה של העיירה, ונלך לאורך 

 .כאן נצא לשייט קסום על מימי האגםמ

העיירות היפות  מעשר תאחמולדת הטורטליני. הכפר נחשב  -סול מניצ'ה מכאן נמשיך לכפר בורגטו

 il centroנקפח גם את חובבי השופינג, ובדרך לשדה התעופה במילאנו נעצור בקניון לא . באיטליה

Milano .ובו מבחר עצום של חנויות מכל הסוגים 

  

 תכנית הטיולים נתונה לשינויים בכפוף לשיקולים של מדריך הטיולים . 

  מראש.  נרשמים 25נאי תבקבוצה בקשות בהתאם לשינויים ל נתונההטיולים תכנית 

  

 

 ט.ל.ח

 

 
 

 

 שיהיה לכם טיול מהנה! 

 עולם.  –צוות מגלים 


