
  ד"בס
  

  איטליה   ושוויץ
   לילות9/  ימים 10

  

   טיבולי -  רומא - תל־אביב ):שלישי (1' יום מס
לאחר הנחיתה העברה לבית המלון משולבת בסיור היכרות . מפגש הקבוצה בשדה התעופה בן גוריון וטיסה לרומא

  . צ ניסע לבקר בגני טיבולי על מזרקותיהם המרהיבות"אחה, עם העיר
  

   רומא ):ביעיר (2' מסיום 
נבקר בפיאצה וונציה בה מוצב המונומנט , לו`בבוקר סיור מודרך בעיר במהלכו נראה את פסל משה של מיכאלאנג

נראה את גבעת הקפיטול נסייר בין שרידי הפורום הרומי ובשער טיטוס ונבקר . לזכר ויטוריו עמנואל
בחלקו . פונטנה די טרבי, רקת המשאלותנבקר במז, לו והמצודה שלידו`נראה את גשר סנט אנג.בקולוסיאום

בערב יוכלו המעונינים . בבית הכנסת המרשים ובמוזיאון היהודי, היהודי של הסיור נבקר באזור הגטו העתיק
  ). בתשלום(לצאת לסיור לילי ברומא המוארת 

  
  ) קאפרי(רומא ): חמישי (3' מסיום 

. לביקור באי החלומות קאפרי) בתשלום(כלו לצאת המעוניינים יו. יום חופשי לביקורים עצמאיים בעיר היפה
נעפיל לאנה קאפרי השוכנת למרגלות הר השמש ונעלה . אוטובוס יוביל אותנו לנאפולי ומשם בספינה לאי הציורי

  . בתום הביקור באי נחזור לרומא. ברכבל לפסגת המונטה סולארו
  

   פירנצה -פיזה  -רומא  ):שישי (4' מסיום 
 סול ניסע לבקר בעיר פיזה כדי לצפות במגדל הנטוי המפורסם שבנייתו החלה עוד במאה ה דרך אוטוסטרדת דל

בסיור המודרך נבקר בבית הכנסת המפואר וכן נראה את מגדל הפעמונים . משם לפירנצה שעל גדות הארנו . -12
ונראה את הפונטה כמו כן נבקר בפיאצה דה לה סניוריה . בית הטבילה עם שערי גן העדן והדואומו, יוטו`של ג
תפילה וסעודת ליל , הכנות לשבת. הגשר העתיק והיחיד שנותר שלם בעת ההפצצות במלחמת העולם השניה, וקיו
  . שבת

  
  פירנצה ): שבת (5' יום מס

  . לאחר התפילה וסעודת שבת נסייר ברגל באזור המלון עם מלווה הקבוצה
  

   וונציה -פירנצה ): ראשון (6' מסיום 
טיול רגלי לאורך .  וונציה– נחצה את הרי האפנינים ועמק נהר הפו אל עיר התעלות והגונדולות בדרכנו צפונה

לאחר הביקור נשוט . על בתי הכנסת שבו, התעלות ועל הגשרים יוביל אותנו לגטו היהודי הראשון בעולם
שם נוכל , היונים כיכר –נראה את הגרנד קנאלה וגשר הריאלטו ונגיע אל כיכר סן מרקו , בתחבורה ציבורית

או לתפוס שלווה באחד מבתי /ים וגשר האנחות וכן לקנות משפע המזכרות ו`ארמון הדוג, לראות את הקמפנילה
  . לינה באזור). בתשלום(בערב נוכל לשוט בגונדולות . הקפה שבכיכר

  
   שוויץ - אזור האגמים - סירמיונה -וונציה ): שני (7'  מסיום

המעונינים יוכלו לשוט , בתוך אגם גארדה, בעיירה סירמיונה הבנויה על חצי אינבקר . יום של הרים ואגמים
נמשיך לאגם קומו שלמרגלות הרי האלפים ואחר כך ניסע ). בתשלום(בסירות מרוץ באגם לתצפית על סירמיונה 

  . נעבור דרך מנהרת סט גוטהרד ונגיע לקראת ערב למלוננו בשוויץ. לאורך אגם לוגאנו היפהפה
  

   לוצרן -  קניון נהר הארה ):שלישי (8' סיום מ
נלך על גשרי עץ כשמתחתנו הנהר : נבקר בקניון נהר הארה בו תופעת טבע מדהימה. יום של נופים שוויצרים

בקרונות כבלים ) בתשלום(נוכל להעפיל , אם מזג האוויר יאפשר לנו! הגועש ומעלינו נקיק סלע תלול ומרשים
משם נמשיך לעיר לוצרן .  לבקר במערת הקרח ולהנות משפע השלג במקום,לפסגה המושלגת של הר הטיטליס

לקראת  . -19נראה את גשר העץ המפורסם ונבקר באנדרטת האריה הגוסס מהמאה ה . השוכנת על גדות אגם יפה
  . ערב נשוב לבית המלון
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  ציריך  - באזל -מפלי הריין  -לוצרן  ):רביעי (9' מסיום 
ק " מ1000 –המזרימים כ, היום ניסע לעבר העיירה שפהאוזן ונצפה במפלי הריין האדירים והגדולים באירופה

במהלך הסיור הרגלי בעיר נבקר ברובע העתיק ונראה את . משם נמשיך בדרכנו כדי לבקר בעיר באזל.  בשניהמים
וכן נצפה מעל נהר הריין במרפסת המפורסמת של הרצל ובמלון שלושת ,  בית העיריה הישן והיחודי–הרטהאוס 

בהתאם .  ציריך–גדולה בערי שוויץ בתום הסיור נמשיך ל . 1897 –המלכים שבו התכנס הקונגרס הציוני הראשון ב
  . לינה באזור. על אגם ציריך) בתשלום(לזמן נוכל להשלים קניות או אולי לערוך שייט 

  
   תל אביב ):חמישי (10' מסיום 

   .הסעה לנמל התעופה וטיסה חזרה ארצה. טיולנו הגיע לסיומו

  מחיר הטיול כולל

  י המסלול"כרטיס טיסה עפ �

 .ן מדרגה ראשונה ומדרגת תיירות טובה לילות בבתי מלו7אכסון  �

 ארוחות 2, מבוססות על מוצרים מותרים בכלים חד פעמיים, ארוחות בוקר קונטיננטליות7 –כלכלה  �
 . אפשרות להכנת כריכים לצהריים,  ארוחות חמות3+ שבת 

, מבוססות על מוצרים מותרים,  ארוחות בוקר קונטיננטליות9 –  ביולי בלבד31-בטיול שיוצא ב �
, מבוססות על דגים,  ארוחות חמות חלקן צמחוניות7+  ארוחות שבת 2, מתוגברות במוצרים מן הארץ

 אפשרות להכנת כריכים לצהריים, ירקות ופירות

 .העברות וסיורים לפי המסלול �

 .כניסות לאתרים לפי המסלול �

 .ל"טיפים לנותני השרותים בחו �
  
  

  :המחיר אינו כולל

 .הוצאות בעלות אופי אישי �

 .וחים מכל סוג שהואביט �

  ".המחיר כולל"כל דבר אחר שאינו מופיע בסעיף  �
  
  

   נופש ופנאי–לפרטים והרשמה 
  545-350-800-1 

 
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  9859835-04'  פקס545-350-800-1  9858472-04: '  טל22100 נהריה 76. ד.ת: למכתבים

www.nofeshdati.co.il      E-mail: nofeshpnai@gmail.com 

 


