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  ומוסיקה טבע,נופים -פסגות הדולומיטים 
  -ההרים היפים ביותר בעולם 

 שבוע של פסגות מושלגות,עמקי הרים ועיירות קסומות בדולומיטים

 לילות( בהדרכת דר' יוסי פז 6ימים,  7) 2016ביולי  28 - 22
 

 קריסטלומונטה  -אמפצו 'קורטינה ד -עמק נהר הבויטה  -ורונה  - "את:  7.022  שישייום 

אלפים המוריקים  - ההרי הפרלאחר הנחיתה ניסע דרך  .רונהוולנמריא בן גוריון  ניפגש בשדה התעופה 

 -קורטינהמ׳ מעל פני הים( עד ל 3,000המרשים ) Mt. Pelmo-הר פלמוהזורם, נופי  ועמק נהר הבויטה

Cortina D'Ampezzo לשעבר(, והיפה של בירת ממלכת ההרים הלדינית ) יההיסטור. נבקר במרכז

שבעיירות הדולומיטים: נלך לאורך קורסו איטליה על חנויות היוקרה שלו, נבקר במגדל הפעמונים 

 ,במרכז ההומה של העיירהעצמאית צהריים הפסקת ; Basilica di St Giacomo - ובבזיליקת יהויכים

 .טיםמהיפים שבהרי מרכז הדולומי(Mt Cristallo)  הר הקריסטלומשם נמשיך לתצפית 

 וארוחת ערב. לינה באזור קורטינה

 

 
 

 אגם מיזורינה וצפון הדולומיטים, שלשת פסגות הלברדו:  7.032  בתיום ש

 הדולומיט מצוקי בין הפעורה כחולה עין הוא מ׳, 1750 של בגובה השוכן Misurina Lago - זורינהמי אגם

 החוף לאורך נלך .ואמנים לציירים השראה מקור משמש מצפון( הלברדו וגוש צ׳דין )הר סביבה המתנשאים

 וונטו מלחיני גדול של )מיצירותיו צד לחליל בטבע מוסיקה לרסיטל נאזין שם צ׳דין הר למרגלות עד המיוער

 נופי של הקלאסי המראה - Lavaredo di imeC Tre הלבראדו פסגות שלושת עבר אל נמשיך ויוואלדי( -

 מתנשאים הים פני מעל ק"מ שלושה של בגובה  הדולומיטים צפון בנופי הדרמה של שיאה הדולומיטים,

Face) (North  הצפוני המפנה טר.מ 600-500 של בגובה אנכיים מצוקים הבונים אדירים אבן גושי שלושה

 הרריים, הארחה בתי דרך נוח בשביל נלך בכלל. האלפים בהרי ביותר המפורסמים המראות אחד הוא

 )מסלול האנכיים הסלע משטחי על מעפילים מקצועיים הרים במטפסי ונצפה אלפיניים במטיילים נפגוש

 בחזרה אשוח עצי יערות העוטה Rinbianco הרינביאנקו נחל עמק דרך נשוב הליכה(; ק"מ כשלשה של נוח

 .ערב ארוחת למלוננו.
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 ג'יאומעבר ההרים  -נטה לוצ׳יה כפר הכורים ס -צ׳ינקווה טורי :  74.02 ראשוןיום 

 יד ככף הנראים אנכיים אבן מגדלי חמישה (, Torri Cinque המגדלים )חמשת טורי לצ׳ינקווה ברכבל עליה

 סקויאטולי ההרים מבית הדולומיטים; שבנופי מוכרים והפחות היפים מן האדמה, מתוך הבוקעת ענקית

 נמשיך ממול; הנשקף ( Nuvolau העננים )מצוק לאונובו הר אל ונצפה הענקית היד כף בתוך לסיור נרד

 , Lucia Santa לוצ׳יה סנטה לכפר עד בדולומיטים ביותר היפה הנוף בדרך ג׳או ההרים מעבר דרך בנסיעה

 מאבקם על כפריים עם נשוחח ,Ladino del Museo הלדינו תרבות אוןיבמוז נבקר ויפהפה: קטן הרים כפר

 לנו יציע מ׳ 2300 בגובה - Giao Passo ג׳יאו מעבר הכפר; בכנסיית וגבע לנגינת ונאזין השפה לשמירת

 וגבעות מToffane le (3250 ) הטופאנה גוש של הדולומיט מצוקי על המשקיפים נוחים פנורמיים מסלולים

 .ערב ארוחת .אורטיזיי באזור לינה .לוצ׳יה סנטה של החמוקיים
  

 הקרחון הלבן של פסגת הדולומיטים גוש המרמולדה, -קנאציי :  75.02י  שניום  

 החזיתות בעלי הבתים בסמטאות נהלך : Canazei)( קנאציי הציורית בעיירה בטיול הבוקר את נתחיל

 המקומי. הכומר עם לשיחה וניפגש העיירה את החוצה (Avisio) האוויזיו יובל לאורך נלך המקושטות,

ה שבהרי הדולומיטים. חוויית הדולומיטים (, הגבוMarmoladaלגוש המרמולדה )משם נמשיך בנסיעה 

מ )!!(. סדרה של שלושה רכבלים יעלו אותנו  3340איננה שלמה ללא העפלה לפסגת המרמולדה בגובה של 

קרחון  -שם נהלך על המשטחים הלבנים של הקרחון היחיד בדולומיטים  -בשלבים אל המפלס העליון 

מעלות; נשלב מסלולי הליכה  360ית פנורמית של , נהנה מתצפ(Ghiacciaio Marmoladaהמרמולדה )

 במוזיאון ׳המלחמהקלים הצופים אל הנוף ונרד אל המוצבים החפורים ממלחמת העולם הראשונה;  נבקר 

 .ארוחת ערבחזרה למלון. המרשים שבמפלס התיכון;  הגדולה׳

 ."האופרה תולדות האיטלקית, הליריקה של קסמה סוד" - מוזיקלית הרצאה ערב: פעילות

 

 



 

 

3 

 

 קניון סוטוגודה -מעבר ההרים סלה  -עמק גארדנה, אורטיזיי :  76.02י שלישיום  

 מקושטות בתיה שחזיתות קסומה עיירה - (Ortisei) אורטיזיי גארדנה הואל בבירת בוקר יורבס נפתח

 )שטרודל האיטלקית/אוסטרית הטירולית מהאווירה ונטעם המפורסם במדרחוב נהלך צבעים, בשלל

 הפנורמיים בשבילים ונלך מSella Passo (2240 ) - סלה ההרים מעברל נטפס וינאית(; ומוסיקה

  ,(Gardena e Fassa) והגארדנה הפאסה לעמקי הצופים המרהיבים

 לכפר עד מרשים מים מפל דרך הצר בקניון נוחה הליכה (,Sottguda di Gala) הסוטוגודה לקניון משיךנ

 .ערב ארוחת למלון. חזרה .סוטוגודה ההרים

 

 

 

 ורונה -בולצאנו  -אגם קארצה  -ואל די פאסה :  77.02  רביעייום 

 (אופציה - )אופרה טורנדוט 

, (, כולל טעימות גבינות וייןVal di Fassaנות של עמק הפאסה )יבמפעל הגבינות ובמוזיאון הגבביקור 

(, Lago di Carezzaלאגם קארצה )שלו עד , המפורסם בנופי האחו הירוקים דרך הואל גארדנהנסיעה 

נופי הרים מיוערים מסביב לאגם הירוק/כחול המחליף צבעים  -היפה שבאגמי הדולומיטים המערביים  

טירול, העיר  דרוםבירת  (,Bolzanoבולצאנו )בהתאם לזוויות האור וההרים המשתקפים בו; נסיעה דרך 

; הגעה בשעות אחר הצהריים המוקדמות פלאץ בוואלטר ארוחת צהרייםהאיטלקית בעלת הקסם האוסטרי, 

בערב המעוניינים יוכלו לצאת  העברה למלון למנוחה והתארגנות לקראת מופע האופרה בערב. לורונה. 

 רונה.וארנה של ואולם באופרה טורנדוט בלצפות  )בתשלום נוסף(

 ת"א -ורונה  -אגם גארדה  -סירמיונה  -ורונה :  78.02 חמישיום י 

 תוהמוצל בסמטאות סיור איטליה, שבאגמי היפה ,גארדה אגם לכיוון (10:00) מאוחרת בוקר בשעת יאהיצ

 ונטו שליטי הסקאליג׳רים, מבצר חומה: מוקף אי חצי על היושבת האגם פנינת (,Sirmione) סירמיונה של

 שוק המפורסמת: האמנות עיר של העתיק במרכז לסיור וורונהל משיךנ האגם; על תצפיות הביניים, בימי

 קברים -הסקאליג׳רי קברי איטליה, משוררי גדול - אליגיירי דנטה פסל ארבה, פיאצה של התבלינים

 הלקרימוזה איטלקית ליטורגית מוסיקה רסיטל כולל ויוליה׳, ׳רומאו בית הביניים, ימי מסוף מפוארים

  .ורונה של המפואר ויותהחנ רחוב - מציני ויה לקינוחו (Zenno .St) זנו ןס בכנסיית לפרגולזי

 .ארצה חזרה לטיסה התעופה לשדה העברה בערב

., בהתאם לתנאים בשטח*סדר הטיולים עשוי להשתנות  

 יש להזדרז ולבחור כרטיסים לאופרה. מספר המקומות מוגבל. מצ"ב מפת אולם ארנה ומחירים
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 נוסעים( 25 מינימום )יורו  1674יר לאדם בחדר זוגי : nמ

 יורו 274יחיד :  תוספת חדר ל

 

 חלוקת לילות בטיול: 

 קורטינה ד'אמפצולילות באזור  2

 באזור אורטיזיי 3

 לילה באזור ורונה 1

 

 המחיר כולל:

 וחזרה, מיסי נמל ובטחון רונהול שכרת וטיס. 

 6 על בסיס ארוחת בוקר4מלון בדרגת  ילילות בבת * Buffet. 

 5  ארוחות ערב 

 ארוחת צהריים 

 וזג ונוח, צמוד למסלול הטיול.בוס תיירים ממאוטו 

 ד'ר יוסי פז  מדריך 

 מלווה אירגונית חנה הייזלר 

 כניסות וביקורים כמתואר בתכנית  

 בורונה. מקומי מדריך 

 למעט שרותי סבלות במלונות( רותים בחו"ל.יתשר לנותני ש( 

 בקבוק מים לאדם ליום 

 )מערכת שמע אישית )אוזניות 

 לוקה במפגש קבוצה(נרתיק מסמכים, עט, מפה, וכובע )לח 

 

 המחיר אינו כולל:

  01.03.16התייקרויות דלק לאחר תאריך 

 מחירון כרטיסי האופרה לבחירתכם(מפת אולם ארנה ו מצ"ב (  לאופרה כניסה יכרטיס 

 יש לציין בכל הרשמה האם כולל כרטיסים לאופרה 

 ."כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

 

 נשמח לענות על כל שאלה,

 מחכים לראות אתכם בחווייה המיוחדת הזו!         

 יוסי פזחנה הייזלר                     

 

  077-4380393טופס הרשמה יש לשלוח לחנה הייזלר  לפקס 

במייל  www.tarbuti.co.il  08-9473253  050-4323838לפרטים נוספים: 

hannale94@gmail.com         הזכות לשינויים שמורה. 

 -ם נוספיםלפרטים כספיי

 "סולו איטליה" , מר אורי כהןנא ליצור קשר עם  

 -03 6753158  משרד:


