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   לאורך המגף האיטלקי–מרומא לורונה 
   לילות7/  ימים 8

  
  

    רומא- תל־אביב ):שלישי (1' מסיום 
. גוריון וטיסה לרומא הנחשבת לאחד מערי הבירה היפות והמרתקות בעולם-מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן

  . לאחר הנחיתה העברה לבית המלון משולבת בסיור היכרות
  

   רומא :)רביעי (2' מסיום 
נראה את הפורום הרומי ונצפה בשער , נצפה בקולוסאום המפורסם בעולם , הבוקר נצא לטיול מודרך בעיר

בחלק היהודי של . לו`פיאצה וונציה בה מוצב המונומנט לזכר ויטוריו עמנואל ופסל משה של מיכאלאנג, טיטוס
בערב יוכלו המעונינים לצאת לסיור . ודיבית הכנסת המרשים והמוזיאון היה, הסיור נבקר באזור הגיטו העתיק

  ). בתשלום(לילי ברומא המוארת 
  

  ) קאפרי( רומא ):חמישי (3' מסיום 
. לביקור באי החלומות קאפרי) בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת . יום חופשי לביקורים עצמאיים בעיר היפה

ה קאפרי השוכנת למרגלות הר השמש ונעלה נעפיל לאנ. אוטובוס יוביל אותנו לנאפולי ומשם בספינה לאי הציורי
  . בתום הביקור באי נחזור לרומא. ברכבל לפסגת המונטה סולארו

  
    פירנצה-מיניאנו ` סן ג- סיינה ):שישי (4' מסיום 

  ולאחר הסיור,נראה את פיאצה דל קמבו ובניין העירייה. אנו נפרדים מרומא ונוסעים לסיינה המוקפת חומה
בית הטבילה עם שערי גן , יוטו`נראה את מגדל הפעמונים של ג: גיענו נערוך בעיר סיור מודרךבה. נמשיך לפירנצה

 הגשר העתיק והיחיד שנותר שלם בעת ההפצצות -נבקר בפיאצה דה לה סיניוריה ובפונטה וקיו ו, עדן והדואומו
  . יל שבתוסעודת ל, תפילה בבית הכנסת המפואר של פירנצה, הכנות לשבת. במלחמת העולם השניה

  
    פירנצה):שבת (5' יום מס

  .באזור המלון עם מלווה הקבוצהלאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי 
   

    וורונה- סירמיונה - פיזה ):ראשון (6' יום מס
אחר כך ניסע לעיירה הציורית סרמיונה שלשפת . הבוקר נעשה דרכנו אל פיזה ונראה את המגדל הנטוי המפורסם

נמשיך ). בתשלום(המעונינים יוכלו לשוט בסירות מרוץ באגם לתצפית על סירמיונה . בה נסייר רגליתאגם גארדה 
  . וניסע ללינה באזור וורונה

  
    ורונה- וונציה–ורונה ): שני (7' מסיום 

מרפסת ה אל ומשם נמשיך לתצפית,  האמפיתאטרון המפורסם – בארנה נצפה. לוורונה נקדיש בוקראת ה
 בחלקו . שדוכנים רבים מקיפים אותהERBAנטייל בעיר העתיקה ונראה את ככר , רומיאו ויוליההמפורסמת של 

עיר , לביקור בוונציהמכאן נמשיך . נצפה בבית הכנסת הגדול על שם הפרטיזנית ריטה רוזני, היהודי של הביקור
. ן בעולם על בתי הכנסת שבוטיול לאורך התעלות והגשרים יוביל אותנו לגטו היהודי הראשו. התעלות והגונדולות

שם נוכל לראות את .  כיכר היונים- את הגרנד קנאלה וגשר הריאלטו ונגיע אל כיכר סן מרקו ונראהנמשיך 
 ים וגשר האנחות וכן לקנות משפע המזכרות או לתפוס שלווה באחד מבתי הקפה`ארמון הדוג, הקמפנילה

בסיומו של יום ). בתשלום(או לבקר באי הזכוכית מורנו , )בתשלום(המעונינים יוכלו לשוט בגונדולות . שבכיכר
  . נשוב לבית המלון

  
    תל־אביב-מילנו  -ורונה  ):שלישי (8' מסיום 

   .הסעה לשדה התעופה וטיסה חזרה ארצה. תמה החופשה
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  :מחיר הטיול כולל

 י המסלול"כרטיס טיסה עפ �

 מיסי נמל והיטלי דלק כפי שידועים כיום �

 בתי מלון מדרגת תיירות טובה וראשונה �

 2+ פעמיים -מותרים ומוגשות בכלים חדארוחות בוקר קונטיננטליות המבוססות על מוצרים :  כלכלה �
 ארוחות שבת

, מבוססות על מוצרים מותרים,  ארוחות בוקר קונטיננטליות7 –  באוגוסט בלבד14 -בטיול שיוצא ב �
, ) מבוססות על דגים–חלקן צמחוניות ( ארוחות חמות 5+  ארוחות שבת2, מתוגברות במוצרים מן הארץ

 אפשרות להכנת כריכים לצהריים

 ל"לנותני שרותים בחוטיפים  �

 מלווה קבוצה מנוסה ושומר מצוות �

 אוטובוס תיירים לביצוע התוכנית �

  
  

  :המחיר אינו כולל
 ביטוח אישי מכל סוג שהוא �

 הוצאות אישיות �

 "המחיר הכולל"כל דבר אחר שאינו מופיע  ב �
  
  

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