 - WGחוויה איטלקית  7ימים צפון איטליה
כולל שייט בונציה ,יום טיול בדולומיטים ,עולם הקולנוע ,גארדה לנד ומפלי וארונה

יום  1ת"א – מילאנו  -ורונה (עיר האוהבים וסמטאות סירמיונה)
היום שציפינו לו  -הגיע .שדה התעופה ,צ'ק אין ,דיוטי פרי ואנחנו טסים אל החוויה המשפחתית שלנו ,נחיתה במילאנו ואנו כבר בדרכנו לעיר
האוהבים ,עירם של רומיאו ויוליה  -ורונה .נטייל בעיר ,נראה את המרפסת המפורסמת ,בה עמדה יוליה והקשיבה לשירי אהובה ,רומיאו.
נראה את ה"ארנה" המפורסמת  -האמפיתאטרון העתיק ,שבו נערכים גם כיום מופעים ואופרות .נטייל בכיכרות היפות -כיכר ברה וכיכר
ארבה על חנויות היוקרה והמזכרות ,המסעדות ובתי הקפה שבהן .בתום הביקור ,נמשיך אל אחת העיירות הקסומות בצפון איטליה -
סירמיונה .העיירה נמצאת על לשון יבשה החודרת אל הים .ניכנס בשערי החומה הבצורה אל הרובע העתיק ,שבו סמטאות ציוריות ובהן
חנויות מזכרות ,מוצרי עור ומבחר עצום של ג'לטריות ,חנויות לממכר גלידה ,שאי אפשר לעמוד בפניהן .העברה לבית המלון.

יום  2ורונה (ונציה – שיט בתעלות)
ניסע אל ונציה "עיר התעלות" ,המסכות והקרנבלים ,אמנות הזכוכית והגונדולות הרומנטיות .נשוט בסירה אל הגטו היהודי העתיק ונלך
לאורך תעלות וגשרונים ,בסמטאות ציוריות ובהן חנויות זכוכית ,עור ,מזכרות ודוכנים צבעוניים עד ל"תעלה הגדולה"  -עד גשר ריאלטו .נמשיך
לכיכר סן מרקו ההומה מבקרים ,נראה את ארמון הדוג'ים ,בזיליקת סן מרקו ,מגדל הפעמונים וכמובן גשר האנחות המפורסם ,בו עברו
אסירים בדרכם האחרונה .חזרה מאוחרת לבית המלון.

יום  3ורונה (צוקי הדולומיטים ,טרנטו ואורטיזיי)
טיול מקסים בנופים הפראיים של הרי הדולמיטים .צוקים ענקיים ,מעברי הרים ,יערות ונחלים .נראה עיירות עתיקות ,בתים ציוריים וטירות
קסומות .נבקר בעיירה אורטיזיי על סמטאותיה הציוריות וגם כמובן בבירת הדולומיטים – טרנטו ,על בתי האבן המרשימים שבה וכיכרותיה
היפות .בתום הביקור נשוב לבית המלון

יום  4ורונה (בורגטו על נהר המינצ'ו ועולם הקולנוע)
את היום נפתח בביקור קסום בכפר בורגטו .כפר ציורי של גדת נהר המינצ'ו .סמטאות עתיקות ,מבני אבן ,ברבורים בנהר וטחנות מים
עתיקות .אווירה של מקום שהזמן עצר בו מלכת .נמשיך לעיר האולפנים והסרטים ,בפארק הקולנוע בו נשתתף בהרפתקה עם לארה
מ"טומב ריידר" ,נראה את זורו בפעולה ,נילחם לצד הטרמינטור (במימד החמישי) ,נראה את רמבו בהופעה חיה ונחווה חוויות מרגשות
במסע מאחורי הקלעים.
בערב נוכל לצפות (בתשלום) במופע האבירים ,הכולל ארוחת ערב .חזרה מאוחרת לבית המלון.

יום  5ורונה (איסולה בלה שעל אגם מג'ורה ועיר האופנה מילאנו)
יום חופשי .ניסע (בתשלום) אל אגם מג'ורה אל עיירת הנופש סטרזה וממנה נשוט לאיסולה בלה – האי היפה ,שם נבקר בארמון משפחת
בורומיאו .נטייל בשבילי הגן המקסים ונוכל לקנח בגלידה על שפת האגם .נמשיך לעיר האופנה האיטלקית מילאנו .נערוך סיור קצר בין
הקתדרלה המרשימה ,גלריית עמנואל ובית האופרה המפורסם – לה סקאלה .בתום הסיור נשוב לבית המלון.

יום  6ורונה (גארדהלנד)
יום שכולו כיף והנאה בפארק השעשועים הגדול באיטליה "גארדהלנד" .נטייל ב"עולם ההרפתקאות" ונהנה משיט אבובים בתוך הג'ונגל בין
מקדשים עתיקים ,נציץ לחיי פיראטים בספינתם ,נלחם בפרעונים קדמונים בעזרת אקדחי לייזר משוכללים .נבקר גם ב"עולם האדרנלין",
שם נהנה מרכבות מהירות ,שמיניות באוויר ונפילות מפחידות .לא נפסח על "עולם הפנטזיה" ,שם נראה סרט בתלת  -מימד מיוחד .בתום
הביקור נחזור לבית המלון.

יום  7ורונה  -מילאנו – ת"א (ריבה דל גרדה ,מפלי וארונה ושייט למאלצ'זינה)
טיול לאורכו של לאגו די גארדה .ניסע אל ריבה דל גארדה על סמטאותיה העתיקות והמקסימות ,ובהן מגדלים מימי הביניים ,כנסיות
וארמונות מתקופת הרנסנס ורחובות צרים וציוריים .נבקר במפלי וארונה ,השוצפים בתוך ההר ומשם נשוט בין גלשני רוח ומפרשיות אל
העיירה מלצ'זינה העיירה היפה השוכנת למרגלות הר מונטה באלדו .נטייל בעיירה ,בין הבתים הציוריים ונספוג את האווירה הקסומה של
העיירה .לאחר הביקור ,מלאי חוויות ועם טעם של עוד ,ניסע לשדה התעופה ונטוס ארצה.

כל סיורי בחירה במסלול זה
הזמינו דרך מלווה הקבוצה של מגה תיירות
מופע אבירים
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המלך מזמין אתכם ,אורחי הממלכה ,למשתה עסיסי בסגנון ימי הביניים .ארבעה אבירים יתחרו במשחקים הדרושים מיומנויות לחימה
ורכיבה ,בניסיון לזכות בידה של הנסיכה .אתם כצופים תשפיעו על התוצאה בכוח התרועות .במהלך המופע תוגש ארוחת ערב.
מחיר למבוגר€40 :
מחיר לילד€35 :

כלול בטיול
✓ טיסות סדירות במסלול ת"א – מילאנו – ת"א
✓ ארוחות בוקר בסגנון "מזנון חופשי" מדי יום
✓ לינה בבתי מלון בדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
✓ אוטובוס תיירים ממוזג ע"פ תכנית הטיול
✓ דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול אלא אם צוין אחרת (בתשלום)
✓ מלווה קבוצה ישראלי
✓ מיסי נמל ,היטל ביטחון ודלק
✓ טיפים לנותני השירותים השונים (למעט סבלות)
הערה :הטיול יתנהל על פי הנחיות הרשויות באיטליה בכל הקשור לנגיף הקורונה.
הערה :ייתכנו שינויים בביקורים המתוכננים עקב נגיף הקורונה או הנחיות הרשויות.
הערה :בטיולים הנמצאים בחו"ל בליל הסדר – כללנו ארוחת ליל סדר חגיגית.
הערה :פגישת קבוצה מהבית – אנחנו שולחים לינק לפגישת  Zoomואתם מתחברים מהסלון! מועד המפגש יעודכן באתר האינטרנט
כחודש לפני מועד היציאה.
לא כלול בטיול
✗ הוצאות אישיות מכל סוג שהוא לרבות הנפקת דרכון ,אשרות כניסה ,ביטוח רפואי ומטען ,ביטוח קורונה ובדיקות קורונה עפ"י דרישת
הרשויות המוסמכות
✗ סיורים/בילויים/אתרים אשר לא פורטו במסלול הטיול או צויין כי נוכל לבקרם ,לראותם או צויינו כ"אפשרות" או צויין לידם ב"תשלום" אינם
כוללים במחיר הטיול.
✗ טיפ למלווה הקבוצה
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