
כוכב הצפון | 7 ימים

צפון איטליה- אגמים קסומים, עיירות ציוריות, הרים ופסגות 
נישאים ואוכל משובח 

ארץ האגמים, למרגלות האלפים. נופים עוצרי נשימה, מרחבים ומראות שנלקחו מתוך גלויה.. 

אוכל איטלקי שאנחנו כל כך אוהבים ויין משובח. אלו רק חלק מהחוויות הצפויות לנו בטיול! 

נבקר באגמים היפים: אגם קומו, אגם טנו, אגם גארדה ואגם לוגאנו. נראה עיירות ציוריות מימי 

בעולם:  היפות  בערים  ונבקר  המהפנטים  הדולומיטים  והרי  האלפים  מנופי  נתפעם  הביניים, 

מילאנו, ורונה, ונציה.. לחוות את איטליה בצורה מרתקת ובעיניים מקומיות.

בסיס אירוח חצי פנסיון!
STNO  :קוד טיול



• הארנה בורונה

• הגטו היהודי בורונה

• מרפסת האוהבים של יוליה

• פיאצה דלה ארבה- ורונה

• הדואומו במילאנו

• ויטוריו עמנואל ה--2 קניון המותגים במילאנו

• "לה סקלה"- בנין האופרה

• עליה ברכבת שיניים לתצפית מרהיבה

• הגטו היהודי הראשון בעולם- ונציה

• גשר האנחות

• לוח השחמט הגדול בלוגאנו

• כיכר סן מרקו

• ארמון הדוג'ים

• שייט בלגונה של ונציה

• מפעל השוקולד השוויצרי

• אגם לוגאנו

• הפתעות נוספות שאינן כתובות במסלול ושמורות למלווי הקבוצות שלנו המומחים בצפון איטליה.

• מלווי קבוצות נמרצים, אנרגטיים ובעלי יחסי אנוש מעולים.

בפאנטסתי יותר כיף לכל המשפחה:

תמונות מהמלון שלנו... למה להתפשר כשאפשר לקבל יותר?



יום 1 |  תל אביב- ורונה

המראה מנתב"ג וטיסה לורונה שבצפון איטליה. לאחר פגישה עם מלווה הקבוצה בשדה 
אל  מצפייה  נתחיל  ויוליה.  רומיאו  של  האוהבים  בעיר  לסיור  נצא  (בורונה)  התעופה 
והיום  גלדיאטורים  מופעי  בעבר  התקיימו  בו  העתיק  המפורסם  המבנה  ה"ארנה" 
"ויה מציני" המדרחוב השוקק  דרך  נמשיך  ואופרה. משם  בו מופעי מוסיקה  מתקיימים 
ביתה של יוליה כוכבת סיפור  הגטו היהודי ובית הכנסת של ורונה. נמשיך אל  חיים, אל 
מרפסת  ואת  בחצר  הממוקם  פסלה  את  נראה  בהיסטוריה.  ביותר  המפורסם  האהבה 
האוהבים. משם נמשיך ל"כיכר העשבים"- פיאצה דלה ארבה, הכיכר המרכזית והססגונית 
של העיר. לקראת ערב העברה למלון בו נשהה במהלך טיולנו להתארגנות וארוחת ערב. 

יום 2 | מילאנו- בירת האופנה העולמית

יחד   נצעד  מילאנו!  היא  הלא  העולמית-  האופנה  כבירת  שהוכתרה  בעיר  נבקר  היום 
ל"פיאצה דואומו" המפורסמת ושם נראה את הקתדרלה העתיקה, הגדולה והמרשימה 
של מילאנו- הבנויה בסגנון גותי. לאחר מכן, נחצה את הקניון הראשון והיוקרתי בעולם 
ומכיל את כל מותגי  וכמה סגנונות של אדריכלות  "ויטוריו עמנואל ה-2" שמשלב כמה 
היוקרה. נראה את בנין האופרה (מבחוץ) "לה סקלה", ולבסוף יינתן זמן חופשי להתרשם 
משדרת המותגים, החנויות ובתי הכלבו המפורסמים וגם חנות של פראראי. בדרכנו חזרה 
לבית המלון נעצור באאוטלט הגדול באזור. נחזור שמחים ועם שקיות ישר לארוחת הערב.

יום 3 | הכתר והיהלום; אגם קומו היוקרתי- לוגאנו שוויץ

יום עוצר נשימה! לאחר ארוחת הבוקר נצא  ליום מיוחד, מרגש ומלא בנופים ומים. 
באגם קומו, השלישי בגודלו באיטליה ואחד מיהלומי הכתר בצפון איטליה.  נתחיל 
בוילות פאר  להנאתם  נופשים  קלוני  ג'ורג'  כמו  הוליוודים  ושחקנים  איטליה  עשירי 
באגם המיוחד הזה. נבקר בעיר קומו המיוחדת השוכנת על גדות האגם. נראה את 
שיניים  ברכבת  נטפס  מכן  ה13.לאחר  מהמאה  המרשימה  (הקתדרלה)  הדואומו 
עוצרי  נופים  נראה  וממנה  715 מטרים  בגובה  הנמצאת  ברונאט  המיוחדת  לעיירה 
נשימה של אגם קומו והאזור.לאחר הירידה חזרה (וככל שיאפשר לנו הזמן) ינתן זמן 
חופשי להנות מהחנויות, המסעדות ובתי קפה או לטיול רגוע על גדות האגם. משם 
נחצה את הגבול השוויצרי  ונצא לביקור(וטעימות) במפעל שוקולד שוויצרי משובח. 
בסיום הביקור נגיע לאגם לוגאנו- פנינה השוכנת בין הרים נישאים ועיירות ציוריות 
קסומות. נבקר בעיר המפורסמת לוגאנו, עיר הקייט של עשירי שוויץ והאזור,השוכנת 
על גדות האגם. נראה את הפארק ובו לוח השחמט הענק ונהנה מאווירה פסטורלית 
ושלווה. בסוף היום נעשה את דרכנו חזרה לאיטליה להתארגנות במלון וארוחת ערב.

יום 4  |  אגם גרדה- אגם טנו

יום צבוע בכחול לפנינו ... נבקר באגם גרדה ,הגדול והמתויר באגמי איטליה. נעבור 
וצביון משלה. כל עיירה מיוחדת  בעיירות הציוריות של האגם-  לכל עיירה סגנון 

ושונה מהאחרת. נשוטט בטיילת, בסמטאות בין חנויות מזכרות ומוצרי עור, בתי 



קפה ומסעדות איטלקיות. האגם ,המהפנט ביופיו משמש גם כאזור בתי הנופש של 
בלתי  עדן  גן  פינת  טנו-  לאגם  נמשיך  אליו.  תושבי הערים האיטלקיות הסמוכות 
נשכחת. מים צלולים בגוון טורקיז, נוף אלפיני עוצר נשימה ואי זעיר. בסוף היום 

נחזור למלון להתארגנות במלון וארוחת ערב.
בערב: המעוניינים יוכלו לצאת (בתוספת תשלום) לסיור לילי באגם גרדה. עיירות גרדה 
מגלידה  ולהנות  לטייל  שבאים  יפים  ואנשים  אורות  מלאות  הן  בערב.  צורה  משנות 

איטלקית משובחת. נטייל בסמטאות, בחנויות ובאווירה הכפרית הלילית של האגם.

יום 5 |  הרי הדולומיטים 

היום נצא ליום שכולו גן עדן. נצפין לרכס הרי הדולומיטים, המפורסם שברכס הרי 
איטליה והיפה שבהם. הרים נישאים , עמקים רחבים , נהרות , פלגי מים , אגמים 
מרהיבים ,מפלים ועיירות אוסטריות הם רק חלק ממה שמצפה לנו היום. למעו־
בקופה)  ישיר  (בתשלום  להעפיל  תינתן אפשרות  יאפשר  האוויר  מזג  , אם  ניינים 
ברכבל מיוחד לאחת הפסגותהמרשימות של הרי הדולומיטים לתצפית מרהיבה 
על נוף אלפיני מרתק . חוויה ללב ולנשמה. חזרה למלון להתארגנות וארוחת ערב.

יום 6 |  ונציה ושיט בלגונה 

הים  מלכת  והרומנטית,  הקסומה  בונציה  טיול  ליום  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
הראשון  היהודי  בגטו  סיור  נערוך  והמסכות.  התעלות,הגונדולות  עיר  האדריאטי, 
בעולם ונשמע על החיים בגטו. בפאנטסתי החלטנו להוריד את ההליכה המייגעת 
ולכן בסיום הביקור  מהגטו היהודי לכיכר סן מרקו  (שאורכת כ-50 דקות בערך), 
בגטו נצא לשייט מהנה של 30 דקות  בין האיים היפים של ונציה שאחד מהם הוא 
האי לידו שבו מתקיים פסטיבל הסרטים של ונציה .לאחר השייט נעבור ליד גשר 
האנחות, נמשיך לכיכר סן מרקו המפורסמת, נצפה ללגונה הונציאנית, נראה את 
בזיליקת סן מרקו המדהימה ואת ארמון הדוג'ים המפואר,נראה את שעון המורים 
האסטרונומי,נתהלך בסמטאות כשאנחנו מוקפים בתעלות גלויות ונסתרות כאחד. 

לאחר זמן חופשי בעיר חזרה למלון להתארגנות במלון וארוחת ערב.

יום 7 |  בורגטו סול מינצ'ו- סירמיונה- ורונה- תל אביב

לאחר ארוחת הבוקר ואריזת החפצים ניסע לבורגטו סול מינצ'ו- היושבת על נהר 
ונתרפק על  והיפים באזור. נטייל בסמטאות  המינצ'ו. הכפר הינו אחד המיוחדים 
להרגיש  המים.  על  קפה  לשתות  אפשרות  תוך  המקום  של  המיוחדת  האווירה 
סירמיונה, המיוחדת והמצוירת באגם גרדה  איטלקי ומקומי... נמשיך אל העיירה 
ויושבת בקצה לשון יבשה החודרת לתוך האגם. נשוטט בין סמטאותיה העתיקות 
לנו  שיותיר  (ככל  אחה"צ  לקראת  לה.  האופיינית  הפסטורלית  מהאווירה  ונהנה 
הזמן) נעצור בקניון להשלמות אחרונות וניסע לשדה התעופה בורונה- עייפים אך 

בעיקר מרוצים משבוע קסום!

 

 



המחיר כולל

•   טיסת שכר- מיסי נמל והיטלים כפי שהם ידועים וכפופים לכל שינוי של חברת התעופה.
•   מזוודה 20 ק"ג לאדם

•   לינה בבתי מלון בדרגת תיירות ראשונה (4 כוכבים)
•   בסיס אירוח: חצי פנסיון

•   העברות, טיולים ותכנים כפי שמפורט במסלול כולל כל הפארקים שמצויינים במסלול
•   מלווה קבוצה ישראלי

•   תשר לנהגים ונותני השירותים בחו"ל- לא כולל סבלות

המחיר אינו כולל

•   אוכל בטיסה
•   ביטוח נסיעות, ביטוח רפואי ומטען- אנו ממליצים לעשות ביטוח ביום הזמנת החופשה. חברתנו מחייבת את כלל הנוסעים 

    לרכוש ביטוח נסיעות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר יציאת נוסע לחופשה לא ביטוח.
•   הוצאות אישיות (אוכל, קניות וכו')

•   טיפ למלווה הקבוצה. נהוג לתת כ-30 יורו לאדם (גם בגין ילדים) עבור כל תקופת השהיה.
•   סיורי בחירה אם יש במסלול

•   סבלות
•   מס עירוני לתייר המוטל בערי אירופה ומשולם ישירות לבית המלון.

מידע כללי

•   מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור אך אינו מתאר בהכרח את סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הימים הנובעים 
     משיקולים של מלווה הקבוצה, הספקים המקומיים, מזג אוויר וכיוצא בזאת. 

•   במידה ומזג אוויר או כל תנאי אחר שאינו תלוי במפעיל הטיול יגרמו לויתור על אתר כזה או אחר, ידאג
     מפעיל הטיול לתחליף במקום. 

•   ברוב בתי המלון חדרים זוגיים מגיעים עם 2 מיטות נפרדות ולא מיטה זוגית אחת.
•   בתי המלון אינם ממוקמים במרכזי הערים. מיקומם של המלונות הינו בפרברי העיר, אזורי  עסקים, מסחר 

     או בקרבת כבישים מהירים וזאת על מנת ליצור גישה נוחה ומהירה ליעדי הטיול השונים.  הדבר כפוף 
     לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול.

•   ייתכנו שינויים בעלויות סיורי הבחירה וזאת בהתאם לשינויים בעלויות הכניסות לאתרים או כל רכיב אחר 
     בטיול הבחירה.

•   בטיולי משפחות ילד נחשב עד גיל 12 ובתנאי שלן בחדר אחד עם שני מבוגרים.
•   בתקופת הקיץ ייתכנו טיולים משותפים של כוכב הצפון ביחד עם צפון איטליה משפחות.

•   הלינה למשפחות הינה בחדרים מותאמים למשפחות (טריפל, חדר ל-4 וכו') ולא בחדר זוגי שמצרפים אליו
      מיטות.

ביצוע הזמנה מהווה הסכמה לטופס התנאים הכלליים הנשלח ביחד עם אישור ההזמנה. 


