בית האזרח הוותיק נס-ציונה
בטיול להרי הדולומיטים צפון איטליה
יציאה9.0..7.5 :

חזרה...0..7.5 :

מדריך :ד"ר יוסי פז!
ההרים היפים ביותר בעולם  -שבוע של פסגות מושלגות,
עמקי הרים ועיירות קסומות בדולומיטים

עלות לאדם בחדר זוגי  5489יורו
תוספת לאדם בחדר יחיד  092יורו

פרטים והרשמה בטלפון 24-5742832

 9.0..7.5תל אביב  -מילנו  -מיזורינה
ננחת במילאנו וניסע לאגם גארדה לביקור בסירמיונה ,פנינת האגם .נבקר בעיר העתיקה -חזית
ארמון הסקאליג׳רי ,תצפית לשון האגם ונצפה בכנסייה הימיביניימית סנטה מריה של השלג ,נאזין
לרסיטל מוסיקה כנסייתית .המשך נסיעה במעלה נהר האדיג׳ה עד לעמק פוסטריה ,מסלול שקיעה
באחו המוריק למרגלות הרי גוש הססטו.
לילה באזור קורטינה
 9.0..7.5שלושת פסגות הלברדו
נסיעה לריפוג׳יו ארונצו בגובה  2300מטר :תצפית אל אגמי ארונצו ומיזורינה (.)Lago Misurina
נפצח בהליכה לנופי הדולומיטים המחודדים עד לשלשת פסגות הלברדו ,נעלה למבצר הגבול
האוסטרו-הונגרי .נחווה רסיטל מוסיקה בטבע -אניו מוריקונה ,נלה פנטזיה .נמשיך בהליכה
מדידטיבית לחופי אגם מיזורינה ,תצפית גוש הקריסטלו.
לילה באזור קורטינה.
 0.0..7.5חמשת המגדלים
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע במעלה עמק אמפצו עד למעבר ג׳או .הליכה במעלה הפאסו עד לתצפית
פירמידת האבן והר אווראו .נמשיך בנסיעה לגבעות סנטה לוצ׳יה  -ארץ הלדינים .הליכה בשביל
הפסיון במורד גבעות החמוקיים הירוקות לתצפית קולי די סנטה -רסיטל מוסיקה בטבע לכלי מיתר,
מוזיאון השפה הלדינית -מפגש ושיחה עם בלשן מקומי .המשך לכנסיית סנטה לוציה -האזנה למתאוס
פסיון .ניסע דרך עמק אלגה ומעבר פלצרגו לצ׳ינקווה טורי (חמשת המגדלים .)Cinque Torri
עלייה ברכבל והליכה אל תוך מצוקי הדולומיט של חמשת המגדלים' :השתתפות פסיבית' בטיפוס
מצוקים.
לילה באזור קורטינה.
 9.0..7.5סוד טירול
נסיעה דרך אגם דוביאקו לשמורת הרי ססטו ,נסיעה בעמקים המוריקים של פונטיצ׳לו עד לאגם
ברייס -היפה שבאגמי הדולומיטים :רסיטל בטבע על רקע נופי האגם .המשך נסיעה בואל פוסטריה
עד לברוניקו :ביקור בטירת ברוניקו ,ביקור במוזיאון הגאולוגי ,הליכה על הגשר התלוי לבית הקברות
של מלחמת העולם .ארוחת צהריים במרכז ההיסטורי של ברוניקו .קורטינה דאמפצו ( Cortina
 )D'Ampezzoכנסיית פיליפו וגקומו ,מופע כלי נשיפה בכיכר העיר ,המשך נסיעה לואל די פאסה.
לילה באזור קנאציי ).(Canazei
 5.0..7.5הר המרמולדה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לרחוב השוק של קנאציי ,הבתים המצוירים לאורך נהר האביזיו .נסיעה על
סכר אגם פדאיה לתצפית האגם ומראה הקרחון מלמטה .עליה ברכבל המרחף לפסגת המרמולדה
( - )Marmoladaתצפית הפונטה רוסה .הליכה בשביל המצוקים לחפירות המלחמה הגדולה;
מוזיאון מלחה״ע הראשונה .הליכה במורד קניון הסוטוגודה עד לכפר שבמוצא הנחל  -גלידה טובלת
בפרחים בין קירות הבזלת.
לילה באזור קנאציי (.)Canazei
 .7.0..7.5עמק הגרדנה
בבוקר נצא לביקור במחלבה מקומית -טעימות גבינות ויין .מפגש עם כומר מקומי בכנסיית יוחנן
המטביל  -פרגולזי באקוסטיקה כנסייתית .המשך נסיעה במעלה פאסו סלה .מסלול הליכה בין
העננים עד לנופי האגדה של הצ׳יטה דיי סאסי .עיר האבנים -תצפית הואל גארדנה .נבקר
באורטיזיי ,היפה שבעיירות טירול .רסיטל מוסיקה אוסטרית (שוברט) פעילות ערב :הרצאה מוסיקלית
 מבוא לליריקה איטלקית.לינה באזור קנציי (.)Canazei

 ...0..7.5אלטו אדיג׳ה
לאחר קימה מוקדמת נצא לאגם קארצה -חמישים גוונים של ירוק -כחול ,האזנה לקולות נקישות עצי
האשור מהם הותקנו הכינורות של סטרדיווריוס ,רסיטל מוסיקה לכינור דוד -כלי מיתר ייחודי .המשך
נסיעה במורד קניון הבזלת לבולצאנו ,בירת מחוז האדיג׳ה העליון .עליה למישור רנון הטובל במטעי
גפנים ירוקים -מסלול לאורך פירמידות האבן של רנון ,תצורת טבע יחודית בנוף האלפיני .ביקור ביקב
מקומי כולל טעימות יין .המשך נסיעה למילאנו :הליכה קצרה מבית האופרה לחזית הדואומו של
מילאנו ,הגלריה של ויטוריו עמנואל המשך נסיעה לשדה התעופה במילאנו.
המחיר כולל:
 )1טיסות סדירות במסלול תל אביב  -מילאנו  -תל אביב:
05 JUL LY 381 TLV MXP 0745 1055
11 JUL LY 388 MXP TLV 2255 0340

)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

 9לילות במלונות  4כוכבים באזור הדולומיטים
חצי פנסיון לאורך כל הטיול (ארוחות ערב במלונות או במסעדות מקומיות)
כניסות לאתרים  +מדריכים מקומיים כמפורט בתכנית
אוטובוס צמוד על פי התכנית
מדריך ישראלי מיומן ומומחה לאיטליה ותרבותה מצוות "המרכז לתיירות בינלאומית" –
ד"ר יוסי פז
טיפים לנותני שירותים בחו"ל (למעט סבלות)
מס נמל ,ביטחון והטל דלק נכונים לנובמבר .2018
הסעות מבית האזרח נס ציונה לנתב"ג וחזרה.

המחיר אינו כולל:
)1
)2
)3
)4
)5

הוצאות אישיות כלשהן (דוגמת ביטוח בריאות ומטען)
דמי כניסה  /ארוחות /שתייה בארוחות /העברות /שירותים כלשהם מעבר למפורט בסעיף "המחיר
כולל.
שינויים בהיטלי דלק והפרשי שערי מטבע.
ביטוח בריאות ומטען.
תשר למדריך הישראלי.

תנאי תשלום:
עם ההרשמה יש לשלם מקדמה בסך €300
 ניתן לשלם בכרטיס אשראי או במזומן (שקל או מט"ח) ,או בהעברה בנקאית.
 ניתן לפצל את התשלום בכרטיס אשראי עד ל .-תשלומים ללא ריבית ,או יותר בקרדיט
על פי חברת האשראי.
תשלומים בכרטיס האשראי יבוצעו ע"פ שער העברות/המחאות מכירה ,ביום התשלום.
תנאי ביטול:
מעת ביצוע ההזמנה ועד לתאריך ה 280€ 10.04.2019-שלא יוחזרו בכל מקרה
מתאריך  11.04.2019ועד לתאריך  45% 08.05.2019דמי ביטול לאדם.
מתאריך  09.05.2019ועד לתאריך  70% 04.06.2019דמי ביטול לאדם.
ומתאריך ה 05.06.2019-ועד לתאריך היציאה  100%דמי ביטול לאדם.
מלונות לדוגמא:
Mercure Dolomiti Hotel Boite
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B2D1-mercure-dolomiti-hotel-boite-/index.shtml
Sport Hotel Majarè
/http://www.hotelmajare.com

