
          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 אגם גארדה  -בוראנו -ונציה-ת"א – 1יום 

נשוט בסירה פרטית לפנות בוקר ניפגש בנתב"ג ונטוס לצפון איטליה. לאחר הנחיתה  

 השנתי ונגיע לכיכר סאן מרקו המפורסמת,  המסכות' 'פסטיבלשם מתקיים  לונציה

אירועים המרכזיים של פסטיבל המסכות שרבבות תיירים  לכיכר זו היא ''מרכז העניינים'' 

ובגשר האנחות המחבר בין ארמון  במגדל הפעמונים   צפהומקומיים מגיעים להשתתף בו. נ 

העיר לובשת חג בימי הפסטיבל ובסיורנו נצפה  .הדוג'ה לבית הכלא העתיק בעיר  

 במופעי רחוב , תהלוכות , ריקודים מסורתיים כשכולם לבושים תחפושות.

של פסטיבל המסכות  )באי בוראנו( נשוט לאי בוראנו שם מתקיימת התהלוכה השנתית

האי בוראנו מוכר בזכות הבתים הצבעוניים שבו , ואומנות התחרה   -תף בחגיגותונשת

היהודי שם נבקר הייחודית של תושבי המקום. אחר הצהריים נשוט חזרה לוונציה לרובע 

 ונשמע אודות ההיסטוריה הרבה של המקום.  באירופהבגטו הראשון 

 ארוחת ערב במסעדה כשרה. 

 קרנבליםו פסטיבלים -איטליה

 ברוכים הבאים לארץ המגף, בטיול לצפון איטליה נבקר

 , נצפה בתצפיות אל עבר נופים מרהיבים, קסומות שבהבערים 

בעיקר בקרנבלים ובפסטיבלים נשוט בונציה עיר התעלות ונבקר 

 .המתקיימים בעונה זו של שנה

 הפסטיבלפסטיבלים כלולים:קרנבל המסכות בונציה,  4

 , פסטיבל הניוקי בורונה ופסטיבל צ'נטו.בבוראנו

 

 צוות "עידן טורס"

 מאחלים לכם חופשה נעימה.

 



          

 

 .את אווירת הפסטיבל בין רחובות ונציה ונחוש לאחר ארוחת הערב נצא לסיור לילה

 בשעות הערב המאוחרות נגיע למלוננו בו נשהה במשך כל הטיול. 

 

 פסטיבל הניוקי  -ורונה 2יום 

 , הניוקי פסטיבללאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיר ורונה בה מתקיים 

האמפיתאטרון המרשים   -ארנהנראה את הב'פיאצה ברה' ו  ונבקר   נתחיל את סיורנו

 נסת העתיק שבעיר ובמרפסת המפורסמת של רומיאו ויוליה. בית הכבוהמרכזי 

 נשתתף בחגיגות פסטיבל הניוקי הנחגג בעיר.לאחר שהכרנו את העיר 

בפסטיבל תהלוכות ומצעדים לאורך רחובותיה המרכזיים של העיר ובאגם שהעיר על 

תזמורות ורקדנים, מופעי רחוב ורכבי משא ענקיים גדותיו, תלבושות ססגוניות , 

. העיר לובשת חג וכולם משתתפים הנושאים עליהם בובות ומיצגים ברוח הפסטיבל

 בחגיגה.

 תפילה וסעודת ערב שבת.  אחר הצהריים נחזור למלוננו.

 

  שבת  -3יום 

 תפילה וסעודת שבת. 

 הקבוצה.  לאחר הסעודה ייערך סיור רגלי באזור המלון בליווי מדריך

  במוצאי שבת נצא לסיור ערב.

 

 קרנבל בצ'נטו  –מודנה -בורגטו סול מינצ'ו  –ראשון  –  4יום 

השוכנת על נהר המינצ'ו ובו מצויות   בורגטו סול מינצ'ולאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיירה 

של העיירה ונבקר בגשר   טחנות מים ששימשו לעיבוד חיטה ואורז. נטייל ברחובותיה

עיר קסומה על אם הדרך   מודנהמשם נדרים לכיוון העיר  ויסקונטי ובמצודת סקליג'ארי.

 בבית הכנסת העתיק ובכיכר המרכזית שבעיר. בה נבקר 

הקרנבל שמכונה האח  –לעיר צ'נטו לקרנבל המתקיים בעיר בחלקו השני של היום ניסע 

הקטן של הפסטיבל בברזיל. בקרנבל בצ'נטו בו משתתפים המוני אנשים וביניהם גם 

סלבריטאים רבים מתקיימים מופעי רחוב מופעי ריקוד בעיקר סמבה ומתוך רכבי 

 לקית.לור ברזילאית ואיטחגיגת פולק -המצעד נזרקים לקהל הרב מתנות וממתקים

 נשוב למלוננו לארוחת ערב. 

 

 קנזיי-מואנה-פרדאזו-קאבאלס הרי הדולומיטיים – שני 5יום 

 

 בהרי הדולומיטיים.לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום טיול 

את הבוקר נפתח בנסיעה לעבר אזור הרי האלפים האיטלקיים שבעונה זו מתהדרים  

בכמויות שלג , אזור זה שנחשב לתיירותי מאוד בתקופה זו של השנה בזכות אתרי הסקי  

הנופים הקסומים באזוריהם של  מ ונהנה   – קאבאלס ופרדזושמצויים בו, נבקר בעיירות  

ההרים ונעצור לתצפיות על רכסי ההרים  העיירות, נמשיך בנסיעה צפונה  במעלה 

 קנזיי.ת הנופש נבקר בעיירה מואנה ובעיירהמושלגים האגמים והמפלים. 

 לקראת ערב נשוב למלוננו. 

 



          

 

 

 

 תל אביב - 'ניקוליס' מוזיאון המכוניות -סירמיונה –)שני(  7יום 

 

בעיר העתיקה , שם נסייר לאגם גארדה לעיירה סירמיונהלאחר ארוחת הבוקר ניסע 

לאחר הסבר על ההיסטוריה של העיר נטייל בין רחובותיה ובמבצר   ובמצודת סקליג'רו

חנויות, דוכני   –על קו המים של אגם גארדה, נהנה מהאווירה המיוחדת של העייירה   בנהשנ

 אוכל ומזכרות, באזרים ובתי קפה איטלקיים טיפוסיים. 

, שם נצפה ברכבים מיוחדים , כלי   ניקוליס –למוזיאון המכוניות בחלקו השני של היום נגיע  

טוריים השייכים  סים ומוצגים הירכב היסטוריים ממלחמת העולם השניה, אופנועים ואופני

 לעולם הרכב. 

 נגיע לשדה התעופה לקראת טיסתנו חזרה ארצה. 

 

 לאדם בחדר זוגי יורו 1345 מחיר הטיול:
 

 אדם 

 בחדר זוגי 

 ילד 

 בחדר הורים 

 תוספת לאדם  מבוגר שלישי בחדר 

 בחדר יחיד

 יורו 400 יורו 1345 יורו 1290 יורו 1345

 תשלומים ללא ריבית. 6עד  ▪

 

 תנאים כלליים: ▪

לאחר ההרשמה הכוללת אפשרות  *מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל מיד 

 ביטול דרך חברת הביטוח.

 דמי ביטול: ▪

דמי ביטול לנוסע עבור דמי הרשמה בחברת התעופה   200$ -*מרגע ההרשמה

 אשר יגבו בכל מקרה. 

 מעלות הטיול. 50% -יום 30יום ועד  60* מ

 .מעלות הטיול 100% -יום ועד היציאה 30* מ           

  -המחיר כולל

 .ק"ג 20הכוללת מזוודה עד   הטיס

 .ברמת תיירות טובה  כשר מלון בית

. כולל אפשרות להכנת ערברוחת או ארוחת בוקר -ר במלוןאירוח ע"ב חצי פנסיון כש

 בשבת חצי פנסיון כולל עונג שבת ופינת קפה. -כריכים לצהריים.

 לכל נותני השירות בחו"ל. טיפים

 אוטובוס תיירות ממוזג לכל אורך הטיול. -תחבורה

 מומחה ליעד. שומר מצוות מדריך מנוסה

 מפגש קבוצה לפני היציאה.

 כניסה לכל האתרים והפסטיבלים הרשומים בתוכנית.



          

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

.םהטיסות/הימים/הביקוריר *יתכנו שינויים בסד  

חברת עידן טורס שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפני/במהלך הטיול את המסלול ** 

 ע"פ הצורך ובמידת הנדרש להצלחת הטיול.

 

 333-9571-03 / 337-9571-054  -טלפון להזמנות: משרד

          הפלוסים של

 מלון כשר ע"ב חצי פנסיון.

סיור בכיכר סאן מרקו , גשר ריאלטו ארמון הדוג'ה ובגטו  -פסטיבל המסכות -ונציה

 .היהודי

 פסטיבל בוראנו.-בוראנו

האמפיתאטרון , פיאצה ברה, בית הכנסת העתיק, מרפסת  -פסטיבל הניוקי -ורונה

 רומיאו ויוליה.

 גשר ויסקונטי, מצודת סקליג'ארי. -בורגטו סול מינצ'ו

 האח הקטן של הקרנבל בברזיל. –פסטיבל צ'נטו -צ'נטו

 קאבאלס, פרדזו ,  מואנה, קנזיי. -הרי הדולומיטיים

 אגם גארדה.עיירת מרינה על  -סירמיונה

 מוזיאון המכוניות.

 

  -המחיר אינו כולל

 .ביטוח נסיעות ומטען▪

 .הוצאות אישיות▪

 לאדם ליום.$  5-מקובל לתת כ -טיפ למדריך▪

 

 


