
 

 
 

 
 

 
 2018קרנבלים בצפון איטליה 

חוגגים את ניצני האביב בחגיגות קרנבלים ברחבי  םחודש פברואר הקרוב מיליוניב
קרנבלים שונים ומיוחדים בצפון  2אתם מוזמנים לבקר ולחוות חגיגה של . העולם

ם שנטעכמובן . בטעמים ובתחפושות, בלבוש, קרנבל מיוחד במינו באופי כל . איטליה
והן של נוף אנושי  מהקולינריה האיטלקית הידועה ונבקר בפינות חמד הן של נוף טבעי
 .חם ומחבק של איטליה בכלל ובתקופה זו בפרט

, אוכל איטלקי מהסרטים, נופים מהאגדות, ביקורים בעיירות קסומות של ימי הביניים
 .וכל קשת החוויות האיטלקיות במיטבן שופינג באאוטלט כמובן

ימים 6חגיגה איטלקית   
 

  
 
 



 

 
 

 
 בולוניה  - ורונה –ת"א :  ישנ 25., 1יום 

לפני הכניסה לעיר . Bolognaנסע לכיוון בולוניה לאחר התארגנות , Veronaבורונה הבוקר ננחת בשדה התעופה 
היכל המדונה מרום מנזר המיוער של ״גבעת המשמר״.  על העמק המשקיפהמ'  270מגובה נעלה לתצפית מהממת 

ולאחר התארגנות צ'ק אין לבפאתי העיר מלון נגיע ל המוקדש למריה. Santuario Di San Luca של לוקס הקדוש
לספירה. נבקר במבנה  1088שנת אז בולוניה התוססת, העיר האוניברסיטאית הראשונה באירופה מ לגלות אתנצא 

מדהים שמאחוריו סיפור תולדות הרפואה בתוך האוניברסיטה ב ״אולם האנטומיה״. נטייל בפיאצה הראשית 
Maggiore  במרכז אל הים המוקף בארבע נימפות ימיות שעוצבה ע״י האמן מזרקת נפטוןופיאצה נטונו בו ,

העמוס במעדניות, דוכני רחוב של ירקות אורגניים ובארים מקומיים, אספרסו  לאזור השוקג'אמבולוניה. נמשיך 
 ומאפים הידועים ל"שמצה".

 . טראטוריה מקומיתלארוחת ערב בסגנון נגיע 
העיר והמחוז ידועים בקולינריה המשובחת, יש האומרים המשובחת ביותר באיטליה. באזור מייצרים את גבינת 

 ורתי והמתוק, הטורטולוני הנימוח, רוטב הבולונז המפורסם ועוד....הפרמיז'אנו, חומץ הבלסמי המס
 פרארי.מוזיאון קולינריה וננו לשינה מתוקה לקראת יום המחר: נשוב למלו

 

 
 

 מוזיאון פרארי –חוות בלסמי  -: מחלבת פרמיז'אנו שלישי 26., 2יום 

 Bolognaבולוניה הלא היא " , השמנה"היום שלנו נפתח במחוז הידוע כמרכז הקולינריה האיטלקית בעיר המכונה 

שתי חוות שהם מאושיות הבוקר נבקר ב! ים המקומיים לא תרצו לעזוב לעולםאחרי שתטעמו מהמאכל...בכדי ולא

טעם ! שנה 25המיושן בחוויות עץ עד ל  הבלסמיקוהאגדי וחווה לייצור אנו 'הפרמיזמחלבה לייצור גבינת .. המחוז

 כזה כנראה שטרם פגשתם )כמובן נטעם בשתי החוות את פרי תוצרתם(. 

לאחר ארוחת הצהריים איטלקי בחוות ״אגריטוריסמו״ אל מול נוף משגע.  לאמברוסקו המייצרבייקב נסעד צהריים 

, כל Enzo Ferrariהעולמית. כאן הכל החל במוחו היצירתי של  , עיירת הפרארי Marranelloנגיע לעיירה מראנלו  

 .*ניכנס לביקור במוזיאון המרשים המכיל את כל דגמי הפרארי שיוצרו אי פעם העיר חיה ונושמת פרארי!

 פנוי ליהנות מהעיר התוססת ושפע האפשרויות לביקורים ושופינג בעיר.לזמן נשוב לבולוניה 

 (לא כלול ומותנה בתאום מראשדקות )* 10-15סיעת מבחן של *למי שירצה, תהיה אפשרות לנ



 

 
 

 

 

 

 פיזה -: העיירה לוקהרביעי  27., 3יום 
כאן נולד המלחין המפורסם פוצ'יני.  Luccaהבוקר נצא לאזור צפון מערב טוסקנה, נבקר בעיר מוקפת החומה לוקה 

לפנה״ס. נטייל בסמטאות  180נחזה בשרידים המפתיעים של אמפיתיאטרון רומי זכר להתיישבות רומית ראשונה מאז 

המסודרות להפליא בסגנון רומי עתיק והמעוטרות בחנויות מעוצבות באלגנטיות האופיינית לאיטלקים ונהנה משפע 

 בתי הקפה בכיכרות.

אנשים כבר מאות  ליוניישמושך אליו מ הנטוי מגדל פיזה, ע״ש הפלא של  Miracoli בכיכר הפלאיםלביקור נמשיך 

של המגדל )מגדל הפעמונים בעצם(, הכנסייה  הארכיטקטונישל הכיכר אינו בהכרח המגדל אלא הסידור שנים. יופיו 

תוסיפו לזה את השיש הבוהק המקומי  ,תובית הטבילה המסודרים בצורה יוצאת דופן בחן ובאסתטיות אדריכלי

 וקיבלתם את אחת הכיכרות היפות באיטליה. 

וערך כמה ניסויים שהפריחו את התפיסה המדעית שרווחה עד ימיו מאז ימי אריסטו, כגון הניסוי  גלילאו נולד בפיזה

 ה יהיה דומה.שערך מהמגדל לגבי מהירות נפילתם של עצמים במשקל שונה לכיוון הארץ , בהתאם לכוח המשיכ

בן מאה אמות מגיע לארץ קודם  גלילאו כותב: ״אריסטו אומר כי כדור ברזל בן מאה ליטראות הנופל מגובה

 .גלילאו״ .משהספיק כדור בן ליטרה ליפול אפילו אמה אחת, ואני אומר ששניהם מגיעים בבת אחת

 .נשוב לארוחת ערב במלוננו ליד בולוניה

 

 

 

 



 

 
 

 

 קרנבל ונציה הססגונייום שכולו :  חמישי 8.2, 4יום 
 .Piazza San Marco מרקו.יחל בשייט לאי ונציה היישר לכיכר סןהבוקר !! ונציה ברוכים הבאים לקרנבל

בארים טיפוסיים ונציאנים בהם נשתה  BACARIנבקר גם ב , נסייר בסמטאות העיר והנקודות המרכזיות של ונציה

הראשון שחיבר בין שתי צדי , Rialto בגשר הריאלטונבקר . רק בתקופת הקרנבל ונאכל ממטעמים שמכינים בונציה

לסעוד ארוחת צהריים  San Marcoסאן מרקו נחזור לכיכר . התעלה הגדולה וכמובן בעוד אתרים בהתאם לזמן

 .הקרנבל המפורסם בעולםומשם להתפעל מתחפושות ומהתהלוכה המרכזית של  , בטראטוריה מקומית טיפוסית

 !נגיע למלוננו בפאתי ורונה לקראת קרנבל הניוקי מחר 

 

 ורונה עיר האוהביםב שישי: קרנבל מלך הניוקי 9.2, 5יום 
לקרנבל ונהיה עדים  Verona ורונה –ביקורנו בעיר האוהבים השייקספירית  ניכנס לאווירה רומנטית לקראתהבוקר 

וויון חילקו מצרכים י לרכך את זעם העם מעוני וחוסר שכד 16מקור הקרנבל כבר בתחילת המאה ה , של ורונה הניוקי

היום אלו חגיגות קרנבל מהודרות וססגוניות השופעות בשמחת החיים .... להכנת הניוקי המפורסם לפשוטי העם

  ...תחפושות ועוד הפתעות רבות, האיטלקית

 Viaנטייל בשדרה היפה , אליה רומיאו שלח את אהבתו ליוליה בשירה במרפסת המפורסמתנבקר בהמשך היום 

Mazzini  נמשיך ונחזה , ארבה-פיאצה דלעם חנויות המעוצבות בסטייל האיטלקי הידוע ובכיכר התבלינים

 .המרשים באמפיתאטרון הרומאי

 נות מסמטאות העיר ניפגש לארוחת ערב משותפת.יהלאחר זמן חופשי ל

 חזרה למלוננו.

 



 

 
 

 

 טיסה -עיירת הקיט סירמיונה -מהעין  העיירה החבויה: שבת 10.2, 6יום 
הממוקמת ממש על נהר  Borghetoהבוקר נקדיש לטבע ועיירות שלוות. נבקר בעיירה חבויה וקסומה בשם בורגטו 

הממוקמת על לשונית דקה הנכנסת לתוך  Sirmioneעיירת הקיץ סירמיונה זורם, נלמד מדוע ונהנה מהשקט. נמשיך ל

המפורסמת בכל האזור ונהנה מאווירת  נאכל מהגלידה . כאן גםבאיטליהארדה, האגם הגדול ביותר דרום אגם ג

גדולה להקיף את לשונית העיירה במהירות למעט אדרנלין ותצפית  סירת מרוץהחופש התמידית במקום, נעלה על 

 איטלקי להשלמת השופינג השבועי. מרכז קניות\באאוטלטבהתאם לזמן נבקר  רמיונה מכיוון המים.יעל ס

 נעשה דרכנו לשדה התעופה מרקו פולו בונציה לשובנו ארצה.

 מלאים בחוויות, עשירים יותר בטעמים חדשים ועמוסים בעוד קצת שקיות ממותגות...

 

 

 

 

 

 

 

 מחיר הטיול:

 יורו 1340: דם בחדר זוגיעלות הטיול לא

 יורו 260תוספת לאדם בחדר בודד: 

 

 :לינות בטיולהחלוקת ופרטי מלונות 

 : או דומה ברמתו לדוגמא* 4מלון  -לילות באזור בולוניה 3

http://www.savhotel.com/it 

 :או דומה ברמתו לדוגמא* 4מלון ב לילות ליד ורונה 2
Hotel Roseo Leon D’oro 4* 

 :פרטי טיסה

 הנוורל 8:30 צ'רטר בשעהטיסת ב מת"א יציאהיום שני  5.2

   18:30  בשעה בטיסת צ'רטר ציהחזרה מוניום שבת המראה  10.2

 

http://www.savhotel.com/it
http://www.roseohotelleondoro.com/it/home


 

 
 

 

 :כוללהמחיר 

 ת״א -ונציה -ורונה -ישירות בקו: ת״אצ'רטר טיסות  •

 .Buffet על בסיס ארוחת בוקרא * 4לילות בבית מלון בדרגת  5 •

 )ארוחת ערב או צהריים כלולה בהתאם לתוכנית( במהלך הטיול חצי פנסיון •

  I’m|possible מצוות מדריך מקצועי •

 טעימות של גלידה איטלקית וקפה משובח •

 ובהתאם לנדרש לפי חוקי המקום דמי כניסה לאתרים ומדריכים מקומיים המפורטים במסלול •

 כניסה למוזיאון פרארי •

 קרנבלים בצפון איטליה שניביקור וחוויה של  •

 סיור בערים: בולוניה, ונציה, ורונה, סירמיונה, לוקה, פיזה ועוד.... •

 Borghetoהעיירה החבויה בורגטו  •

, מסורתי חומץ בלסמיחווה לייצור אנו ו'גבינת פרמיזמחלבה ל, יין מקומי ומטעמי ונציה והקרנבלטעימות של  •

 ...ועוד הפתעות בדרך שייט

 מלונותמס מלונות מקומי ב •

 באיטליה שירותיםלנותני  תשר •

 
 מחיר אינו כולל:ה

 .ביטוח אישי כלשהו לרבות ביטוח מטען וביטוח רפואי שתואם לצרכי הלקוח •

 .תשר למדריך הטיול •

  והוצאות אישיותקלה ויין בארוחות שתייה  •

 נסיעת מבחן בפרארי •

 "המחיר כולל"כל מה שאינו תחת הסעיף  •

 ח.ל.ט •

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 הערות כלליות:

 זמני כגון שאילוצים אפשרות יש אך, השירותים זמינות בדיקת לאחר מראש לטיול נקבעה הסופית התוכנית ❖

 . לשינויים יגרמו, בעת הרישום בפועל מקומות וזמינות אויר מזג, האתרים פתיחת שעות, הטיסות

 של שביתות, בסביבה טרור אירוע או מלחמה, Force-Major, טבע אסונות, לאומי חירום אירוע של מקרה בכל ❖

 .   נדחים המפורטים הביטול תנאי, האירוע את מלקיים המונעיםאיטליה ב או/ ו בארץ תעופה ונמלי חברות

 יביא( הורדה או הוספה) המשתתפים במספר שינוי כל משלמים 36 מינימום לפי חושבו יםיהגלובל המחירים ❖

 של הביטול לתנאי ובכפוף בפועל המשתתפים מספר לפי ייעשה הסופי החישוב מקרה ובכל במחיר לשינוי
 . המלון

 מטיילים לפחות 36ביצוע הטיול מותנה בהשתתפות של  ❖

 האירוע לביצוע אישור קבלת לאחר הנדרשות ההזמנות את נבצע אנו. המלון בבתי מקומות שוריינו טרם ❖

 .בהתאם למספר הנרשמים

 המחאות נוסעים גבוה לענף התיירותשער היורו ייקבע בהתאם ליום התשלום בפועל לפי שער  ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ,בברכה
 צוות איממפוסיבל
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	יום 1, 5.2 שני : ת"א – ורונה -  בולוניה הבוקר ננחת בשדה התעופה בורונה Verona, לאחר התארגנות נסע לכיוון בולוניה Bologna. לפני הכניסה לעיר נעלה לתצפית מהממת מגובה 270 מ' המשקיפה על העמק המיוער של ״גבעת המשמר״. מרום מנזר היכל המדונה של לוקס הקדוש Santua...
	נגיע לארוחת ערב בסגנון טראטוריה מקומית.  העיר והמחוז ידועים בקולינריה המשובחת, יש האומרים המשובחת ביותר באיטליה. באזור מייצרים את גבינת הפרמיז'אנו, חומץ הבלסמי המסורתי והמתוק, הטורטולוני הנימוח, רוטב הבולונז המפורסם ועוד....
	נשוב למלוננו לשינה מתוקה לקראת יום המחר: קולינריה ומוזיאון פרארי.
	יום 3, 7.2 רביעי : העיירה לוקה- פיזה הבוקר נצא לאזור צפון מערב טוסקנה, נבקר בעיר מוקפת החומה לוקה Lucca כאן נולד המלחין המפורסם פוצ'יני. נחזה בשרידים המפתיעים של אמפיתיאטרון רומי זכר להתיישבות רומית ראשונה מאז 180 לפנה״ס. נטייל בסמטאות המסודרות להפליא...
	יום 4, 8.2 חמישי : יום שכולו קרנבל ונציה הססגוני ברוכים הבאים לקרנבל ונציה!! הבוקר יחל בשייט לאי ונציה היישר לכיכר סן.מרקו Piazza San Marco. נסייר בסמטאות העיר והנקודות המרכזיות של ונציה, נבקר גם ב BACARI בארים טיפוסיים ונציאנים בהם נשתה ונאכל ממטעמים...

