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 טיול להרי הדולומיטים 

 יוסי פז בהדרכת ד"ר
 ועיירות הרים עמקי מושלגות, פסגות של שבוע - בעולם ביותר היפים ההרים

 .בדולומיטים קסומות
 

 לילות( 6ימים,  7) 23-29.07.2018תאריכים: 

 
 - מילאנו - אביב תל 23.07.2018: 1יום 

 מיזורינה

 לביקור גארדה אגםלוניסע  במילאנוננחת 

פנינת האגם. נבקר בעיר  בסירמיונה,

 הסקאליג׳רי, תצפית ארמון חזית -העתיקה

הימיביניימית  בכנסייה האגם ונצפה לשון

 מוסיקה לרסיטל נאזין, השלג של מריה סנטה

 נהרבמעלה  נסיעה כנסייתית. המשך

שקיעה  , מסלולפוסטריה לעמק עד האדיג׳ה

 הרי גוש הססטו.  למרגלות המוריק באחו

 במלון. ערב וארוחת קורטינה אזורב לינה
 

 הלברדו פסגות שלושת  24.07.2018: 2יום 

 הליכה .(Lago Misurinaומיזורינה ) ארונצו אגמי מטר: תצפית אל 2300בגובה  ארונצו לריפוג׳יו נסיעה

הונגרי. נחווה -האוסטרו הגבול למבצר פסגות הלברדו, עליה לשלשת עד המחודדים בנופי הדולומיטים

 גוש תצפית ,מיזורינה אגם לחופי מדידטיבית פנטזיה. הליכה , נלהמוריקונה אניו -בטבע מוסיקה רסיטל

 לינה באזור קורטינה וארוחת ערב במלון.הקריסטלו. 

 

 המגדלים חמשת 25.07.2018  :3יום 

 הרו האבן לתצפית פירמידת עד הפאסו במעלה הליכה. ג׳או למעבר עד אמפצו עמק במעלה נסיעה

 החמוקיים גבעות במורד הפסיון . הליכה בשבילהלדינים ארץ -לוצ׳יה  סנטה לגבעות נסיעה המשך .אווראו

 ושיחה מפגש -הלדינית השפה מיתר, מוזאון לכלי בטבע רסיטל מוסיקה -סנטה די קולי לתצפית הירוקות

 פלצרגו עברומ אלגה עמק דרך פסיון. ניסע למתאוס האזנה -לוציה סנטה לכנסיית מקומי. המשך בלשן עם

 של הדולומיט מצוקי תוך אל והליכה ברכבל עלייה(. Cinque Torriחמשת המגדלים ) טורי לצ׳ינקווה

 מצוקים.  בטיפוס פסיבית' המגדלים: 'השתתפות חמשת

 במלון. ערב וארוחת קורטינה באזור לינה
 

 טירול סוד 26.07.2018: 4יום 

 -ברייס לאגם עד פונטיצ׳לו של המוריקים בעמקים , נסיעהססטו הרי לשמורת דוביאקו אגם דרך נסיעה

לברוניקו:  עד פוסטריה בואל האגם. המשך נסיעה נופי רקע על בטבע הדולומיטים: רסיטל שבאגמי היפה

העולם.  מלחמת של הקברות לבית התלוי הגשר הגאולוגי, הליכה על , ביקור במוזאוןברוניקו בטירת ביקור

 פיליפו ( כנסייתCortina D'Ampezzo) דאמפצו קורטינהברוניקו.  לההסטורי ש במרכז צהריים ארוחת

 פאסה. די לואל נסיעה העיר המשך בכיכר נשיפה כלי וגקומו, מופע

 במלון. ערב ארוחת . קנציי באזור לינה
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 המרמולדה הר 27.07.2018: 5יום 

 סכר על האביזיו. נסיעה נהר לאורך המצויירים קנאציי, הבתים של השוק לאחר ארוחת הבוקר נצא לרחוב

לפסגת המרמולדה  המרחף ברכבל עליהמלמטה.  הקרחון ומראה האגם לתצפית אגם פדאיה

(Marmolada ) - המלחמה הגדולה; מוזאון לחפירות המצוקים בשביל הליכה. רוסה הפונטה תצפית 

 בין בפרחים תטובל גלידה - שבמוצא הנחל לכפר עד הסוטוגודה קניון במורד הראשונה. הליכה מלחה״ע

 הבזלת.  קירות

 במלון. ערב ארוחת . קנציי באזור לינה

 

 

 הגרדנה עמק 28.07.2018 :6יום 

 -יוחנן המטביל  בכנסיית מקומי כומר עם . מפגשויין גבינות טעימות -במחלבה מקומית נצא הבוקר לביקור

 לנופי עד העננים יןב . מסלול הליכהסלה פאסו במעלה נסיעה כנסייתית. המשך באקוסטיקה פרגולזי

 שבעיירות באורטיזיי היפה נבקר. גארדנה תצפית הואל -האבנים . עירסאסי דיי הצ׳יטה של האגדה

 איטלקית.  לליריקה מבוא -מוסיקלית  ערב: הרצאה אוסטרית )שוברט( פעילות מוסיקה טירול. רסיטל

 במלון. ערב ארוחת . קנציי באזור לינה

 

 

 דיג׳הא אלטו 29.07.2018:  7יום 

 האשור עצי נקישות לקולות כחול, האזנה -ירוק של גוונים חמישים -קארצה אגםללאחר קימה מוקדמת נצא 

 מקומי ביקב ייחודי.. ביקור מיתר כלי -לכינור דוד מוסיקה סטרדיווריוס, רסיטל של הכינורות מהם הותקנו

 מילאנו, הגלריה של הדואומו חזיתל האופרה מבית קצרה למילאנו: הליכה נסיעה המשך יין.  טעימות כולל

 .במילאנו התעופה לשדה נסיעה המשך עמנואל ויטוריו של

 

 

 **ייתכנו שינויים במסלול הטיול

 

 € 1920 -המחיר לאדם בחדר זוגי 

 € 320 –תוספת לחדר ליחיד 
 

 המחיר כולל:
 

 ת"א -מילאנו -במסלול ת"א בחברת אל על   טיסות סדירות (1
23.07.2018 TLV MXP LY 381 07:45 - 11:00 
29.07.2018 MXP TLV LY 288 22:50 – 03:40 

 הדולומיטים.באזור  כוכבים 4לילות במלונות  6 (2
  לאורך כל הטיול )ארוחות ערב במלונות או במסעדות מקומיות( חצי פנסיון (3
 ארוחות ערב במלון 5 -
  ארוחת אחה"צ לפני הטיסה. -
   על פי התוכנית. אוטובוס צמוד (4
   + מדריכים מקומיים כמפורט בתוכנית. כניסות לאתרים (5
   "המרכז לתיירות בינלאומית"  ד"ר יוסי פז מצוותמדריך ישראלי מיומן ומומחה לאיטליה  (6
 רוח הפקות"."ליווי אירגוני חנה הייזלר  (7
 ליום לכל נוסע. בקבוק מים  (8
 .ערכת שמע לנוסע (9

   טיפים לנותני שירותים בחו"ל )למעט סבלות(  (10
  .2018פברואר והטל דלק נכונים  מס נמל, ביטחון   (11
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 המחיר אינו כולל:
 

   הוצאות אישיות כלשהן )דוגמת ביטוח בריאות ומטען(. (1

 דמי כניסה / ארוחות/ העברות/ סבלות/שירותים כלשהם מעבר למפורט בסעיף "המחיר כולל"  (2

   שינויים בהיטלי דלק והפרשי שערי מטבע. (3

   שתייה בארוחות. (4

  בריאות ומטען. ( ביטוח5

 תשר למדריך הישראלי. (6

  

 הערות כלליות: 
 
 , שינויים בהטלי דלק ומיסים יעודכנו בהתאם.8201 פברוארנקבעו על פי תעריפי  (1

 .נוסעים 30מינימום יציאת הטיול ומחירו מותנים בהרשמה של  (2
 ייתכנו שינויים במסלול בשל תנאי השטח ושיקול דעתו של המדריך. (3
 .חדרי יחיד רבעהלאישנה הגבלה  (4
הטיסות מבוצעות ע"י המובילים בהתאם לתנאי המוביל ובאחריותו, לרבות עיכובים ולביטולים  (5

 ע"פ כל דין ובכפוף לאישור חברת התעופה.
 ההצעה אינה תקפה בעת ירידים, תערוכות וחגי כל הדתות.  (6
 

 

 

 

 נשמח לענות על כל שאלה,                                 

 אות אתכם בחווייה המיוחדת הזו!מחכים לר

 יוסי פזחנה הייזלר           

 

 077-4380393טופס הרשמה יש לשלוח לחנה הייזלר  לפקס 

         hannale94@gmail.comבמייל  / 9473253-08 4323838-050לפרטים נוספים: 

   

 *הזכות לשינויים שמורה*
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 טיול מאורגן ל"דולומיטים" -טופס הרשמה

 "חנה רוח הפקות" -קבוצת

29.07.2018-23 

 

 
 077-4380393לפקס:  רוח הפקות -הרשמה אצל חנה הייזלר

 Hannale94@gmail.comאו למייל: 
 08-9473253 050-4323838פרטים בטלפון  

 

     שם פרטי     )אנגלית(

     שם משפחה )אנגלית(

     תאריך לידה

 מספר דרכון
  

    

 תוקף דרכון
  

    

     כתובת

      טלפון בבית

   טלפון נייד 

   מייל 

823.07.201 תאריך יציאה  

 תאריך חזרה 
 

29.07.2018 

מיטה זוגית / שתי מיטות 
 נפרדות/ חדר יחיד/ אחר

  

  רגיל /צמחוני /אחר

 אשראי: מספר כרטיס
 חברת אשראי:

                         

 תוקף כרטיס אשראי 
 

מס' תשלומים:                                          

 בגב אחרונות ספרות 3

 הכרטיס
 

   בעל הכרטיס שם

mailto:Hannale94@gmail.com
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 תנאי תשלום: 

 

  לאדם בעת ההרשמה. €300מקדמה בסך  01.03.2018מרגע אישור ההצעה ועד  

   15.04.2018את יתרת התשלום יש להסדיר עד 

 .)ניתן לשלם בכרטיס אשראי או במזומן )שקל או מט"ח 
 תשלומים ללא ריבית, או יותר בקרדיט על פי  3-ניתן לפצל את התשלום בכרטיס אשראי עד ל

 חברת האשראי. 

   .תשלומים בכרטיס האשראי יבוצעו ע"פ שער העברות/המחאות מכירה, ביום התשלום 
 

 תנאי ביטול: )הודעת הביטול חייבת להתקבל בכתב(

 

 דמי ביטול שלא יוחזרו. 300€  01.03.2018ד ה מרגע ההזמנה וע

 דמי ביטול. 35%  06.05.2018ועד ה  16.04.2018  -מה

 דמי ביטול. 55% 06.06.2018עד   07.05.2018 -מ

 דמי ביטול.  80%  28.06.2018ועד  07.06.2018

 דמי ביטול. 100% -ועד לתאריך היציאה  29.06.2018 -מ

 

 עבור הוצאות בנקאיות 2%*במקרה של ביטול/זיכוי לכל סכום יתווספו 

 *במניין הימים, יחשבו ימי עבודה , וכן יכללו ימי שישי ושבת.

 

 

 שינוי שם:

 

 שמות הנוסעים חייבים להמסר כפי שמופיע בדרכון. לא ניתן לשנות שם לאחר הכרטוס.

לנוסעים, בעת ההזמנה לרכוש ביטוח רפואי ומטען לתקופת הנסיעה. לפי תנאי  אנו  ממליצים

הפוליסה שנרכשה, במקרה של ביטול מסיבות הנכללות בפוליסה יזכו הנוסעים בהחזר דמי ביטול 

 למעט השתתפות עצמית. 

בחתימתי הננו מאשרים את נכונות כל הפרטים הנ"ל ומאשרים שקראנו והבנו את תנאי דמי 

 ל לנוסע!הביטו

 

 

 

 חתימת הנוסעים:______________________   תאריך:________________

 

 

 

 


