
  

  

  ב"ה  
  חופשת קיץ חלומית

  צפון איטליה הרי הדולומיטים והאגמים
  

  קנאזיי -סרמיונה -ורונה  –נתב"ג   - 'יום ג
 עם הגיענו לשדה התעופה נצא לסיור בעיר ורונה היפהגוריון נמריא לצפון איטליה. - מנמל התעופה בן

 משם נצא לכיוון סרמיונההמושכת את הלב עם ארמונות מפוארים מתקופת הרנסנס, נבקר בכיכר הארנה 
ף המרהיב שסביב נצפה בלשון היבשה החודרת לאגם, נשוט לעבר המבצר העתיק ונצפה בנו אגם גרדה שעל

  .שבהרי הדולומיטים קנאזייבסיום הביקור נצפין לעבר עיירת הנופש האגם. 
  

       
  
  

  דרך הדולומיטים – 'יום ד
הקסום, נטייל סביב האגם, משם נמשיך לעיר היפה והמעניינת   CAREZZAלאגם הבוקר ניסע 

MERANO,  ארמון שם נסייר ונערוך קניות . משם נמשיך לכיווןTRAUT-MANSDORF  נערוך שם

המופלא והמעניין שבין  SELLAסיור בגנים הבוטנים היפיפיים. בתום סיורינו נחזור דרך מעבר הרים 

  .LUNGO-והרי ה SELLAהרי ה  -ד מפלאי הדולומיטיםמעברי הדולומיטים. נחזה שם באח
  

  נדוופהרים קניון  'יום ה
 VIA, נמשיך דרך עמק VIGO DI PASSAאת סיורינו נתחיל בהרי הדולומיטים לכיוון העיירה 

DWEGA  נחלוף על פני אזורAPIANO EPPAN  ומשם נעלה לעיירהFONDO  בקניון בה נסייר
  זור. במידה ויתאפשר נעפיל ברכבת הרים מיוחדת.המדהים והמרהיב ביופיו בא

  .LAGO DI SNTA GLUSTINAומשם נחזור למלוננו דרך 
  

  מרמולדה-טיםיהרי הדולומ  - 'יום ו
שם  FEDAIAאגם ניסע מזרחה ל .הר המרמולדה– ולומיטיםדיותר בביום זה יוקדש למקום היפה 

 MALAGAנשקיף על העמק ממנו עלינו, נטייל על גדות האגם והסכר הענק ונרד לכפר הציורי 
CIAPELAהר. נעלה ברכבל הגבוה ביותר בהרי הדולומיטים (במידה ומזג האויר יאפשר זאת) ל 

מיטים המדהימים. פסגתו מושלגת תמיד ולכן מומלץ מטר). שם נוכל לצפות בנופי הדולו 3400( המרמולדה

. SOTTOGUDA. לאחר הירידה מהר המרמולדה נסייר רגלית בקניון / שמורת הטבע להביא לבוש חם

  .PASSO PORDOIמשם נחזור למלון דרך שרשרת כבישים מדהימה דרך מעבר ההרים הידוע 
  

     



  

  

  שבת מנוחה  –ום שבתי
        לאחר התפילה והקידוש נצא לסיור רגלי בקרבת המלון ונסייר בסמטאות הציוריות  של העיירה 

פרשת השבוע,                     הצהריים שיחה בבשבת תענוג. אחרי  שינה - . סעודת שבת ומנוחת צהרייםקנאזיי
  סעודה שלישית, ערבית והבדלה, אכן שבת מעין עולם הבא...

  
  פארק השעשועים גארדהלנד / טיול רכבלים 'יום א

משם  ,PERAטיול רכבלים מדהים משולב בהליכה רגלית בנופים עוצרי נשימה. נצא באוטובוס לכיוון 

מנקודה זו נצא רגלית לסיור בהרים. לאחר מכן נרד . BELLA-VISTA 2000-רכבלים ל 3-נעלה ב

  ומשם נחזור למלון. VIGO- בגונדולה (רכבל ענק) ל
     

  

  
יום מלא הנאה וכיף בפארק השעשועים  :למעוניינים תינתן אפשרות לנסוע לפרק השעשועים גרדהלנד

מגלשות מהירות ושאר חוויות ליום נד בסגנון דיסנילנד הגדול ביותר באיטליה: רכבות הרים, הלגארד
  מדהים ביופיו לגדולים ולצעירים ברוחם. נפלא זה. יום

  בקנאזיי הביקור נחזור למלוננולאחר 
  
  

  העיר העל המים -ונציה  'יום ב
, העיר על המים. נתחיל את סיורינו בגטו היהודי הראשון בעולם, האי שיוחד ונציההיום כולו יוקדש ל

  מאות שנים לפני השואה. נסייר בבתי הכנסת ובכיכר המרכזית של הגטו.כמקום מושב ליהודים 
  המפורסמת המאכלסת בתי קפה לרוב ואלפי יונים. מרקו-כיכר סאןואל  גשר ריאלטונמשיך לכיוון 

  נצפה על גשר האנחות ונחוש את גדולתה של העיר שהייתה בירת אגן הים התיכון.
  ובוס הימי של ונציה).(האוטרטו' 'ופויחד עם כל הקבוצה נשוט ב

  נסיים את טיולינו בנסיעה לשדה התעופה לטיסת לילה חזרה ארצה.
  

     
  

ושיקולים של מדריך  רהאוויתוכנית הטיולים נתונה לשינויים בכפוף לתאריכי היציאה, מזג  •
 . הטיולים

 
  ט.ל.ח.


