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  2018צפון איטליה 
  הרי האלפים האיטלקייםהרי האלפים האיטלקייםהרי האלפים האיטלקייםהרי האלפים האיטלקיים

  ואל סריאנה - מפנקנופש איטלקי 
  Grand Hotel Presonalaבמלון 

  
 

  גלאט כשר למהדרין 

   פנקייחודי ומ קיץ הצטרפו השנה לנופש     
  צפון איטליה  ואל סריאנה – אלפים האיטלקייםה ריה פסגתב

  

הידוע כ"מגף האיטלקי" בשל  חצי האי האפניניאיטליה נמצאת בדרום אירופה ומורכבת מ
הוא  צפון איטליה .סרדיניהו סיציליה  שהגדולים שבהם הם ים התיכוןצורתו, וממספר איים ב

מאזורי הטבע והנופש האהובים באיטליה. אזור זה שופע אגמים שקטים, הרים נישאים 
שפסגותיהם מושלגות, ערים יפהפיות, עיירות ציוריות, נופים וטבע בין המרשימים ואולי 

  .המרשים ביותר בכל אירופה
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 יקר! מטייל

. חופשה מפנקת ברמה צפון איטליהב פנקמ קיץ נופשמזמינה אתכם לה ורוול" ממשיכה את ההצלח"אסיה ט
בעיירת   The Grand Hotel* 4 המפוארבמלון   קיץנופש האת  לבלותגבוהה ובכשרות מהודרת. אתם מוזמנים 

Presolana Italy חוויית אירוח מושלמת. תהמספק  
   
   

 אירוח מפנק 
בריאות,  והוא ממוקם בעמק ואל  ספא מתגאה במרכז Grand Hotel Presolanaלאנה פרזו *4המפואר במלון 

על  יםמשקיפת הוהמלון מציע חדרים עם מרפס . מטר מעל פני הים1300נמצא בגובה  )Val Serianaסריאנה (
 1000עומדים לרשותכם במרכז הבריאות, המשתרע על פני  ותמקור ותבריכ 2אמבט טורקי, סאונה ו ההרים.

המלון נמצא במרחק של  מ"ר.  המתקנים באתר כוללים גם מרכז כנסים, מרפסת וחניה פרטית ללא תשלום.
דקות נסיעה מעיר הספא בואריו טרמה  30- ), וכCastione della Presolanaק"מ מקסטיונה דלה פרזולנה ( 3.5

)Boario Terme) ברגמו .(Bergamoאחת מהמלון של שעה  נסיעה  ) נמצאת במרחק.  
הצלול , טיפוס על ומגוון פעילויות לזמנכם הפנוי לכל הגילאים כגון: רכיבה על אופניים באוויר אלפים המרענן 

  ועוד. ניות מקווי האופנה האיטלקי האחרוניםההרים, משחקי גולף, רכיבה על סוסים, ק
  
  

   חוויה קולינרית בכשרות מהודרת
 ונות בכשרות גלאט מהדרין עשירות ומגו ארוחותמלא, על בסיס פנסיון  אירוח מפנק"אסיה טרוול" מציעה 

אשר אינם מתפשרים בפני האורחים שפע ומגוון של מעדנים,  יםמציגהע"י מיטב השפים המקומיים    ותשהמוג
, מלווים את נחמיה רוטנברגיקוחו של הרה"ג . צוות משגיחים יראי שמים הפועלים בפטיב ואיכות המזוןב

  החופשה.
   

  ושרות לא מתפשרים...על רמת איכות 

  !למרגלות הרי האלפים האיטלקיים  – בצפון איטליה  קיץ נופשהשנה 

  

  
  פרטי הטיסות:

  טיסות עם חברת ארקיע הלוך ושוב מת"א לברגמו
  

  נחיתה:  המראה:  מס' טיסה:  
  IZ349  16:50  19:50  יציאה 
  IZ340  22:30  03:10  חזרה 

  
  וניתנות לשינוי בהתאם לתקנון טיסות השכר 16/4/2018*שעות הטיסה נכונות לתאריך 
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  טיולים במהלך נופש קיץ צפון איטליה
  

  ורונה ויהדות איטליה – 1טיול מס' 
   

באים מורונה מסיבה טובה: סיפור  האוהבים רומיאו ויוליה
כר יכל אלה היו סימן ה - אהבה, דרמה ומשפחה איומה

יר הע ,תוחותמת איכות לאורך הדורות. מהמאה השלישי
אימפריה הרומית עם הורונה שימשה כמרכז למסחר של 

ם וזירה רומית אשר בימינו משמש שערים קדומים, פורו
 1945-ו 1938מפוארים. בין השנים  כאולמות אופרה גדולים ו

מפתח שלטה על ידי הנאצים והפכה למקום העיר נ
נקודת המעבר  ממנה נשלחו  -חקירות ההתנגדות וכמו כןל

העיר ורונה היום נות ההשמדה. חת למהיהודים ברכבו
עולמית ו כאתר מורשת "כרזה על ידי אונסקמוכרת והו

האישים המפורסמים ביותר  בה הזירה אירחה את 2000ופרשת דרכים הקוסמופוליטית במיוחד בשנת 
ונאזין לסיפורים על הקהילה היהודית המקומית  1864נבקר בבית הכנסת אשר נבנה בשנת באופרה. 
  פרחה בורונה.שצמחה ו

  
  ברגמו הקסומה  – 2טיול מס' 

  
  איטלקית היפה ביותר המקננת לרגלי הרי האלפים.העיר ה

 אומנותבעיר אוצרות  ידועה ביופי הנדיר שלה. העיר ברגמו
מהיקרים בעולם עם האוירה של תקופת ימי  שובי לב

י הערים: ציטא באסא תהביניים. קיים סיפור אמיתי על ש
העשירה וציטא אלטא  ,ת הנמצאת בעמקהמודרנית והתוסס

במורשת של אומנות והיסטוריה וממוקמת בחלקו העליון 
ות כולל נסיעה ברכבל עם ערים המנוגדב נבקר . ל ההרש

מדריך בעל ידע רב ביותר המתמצא בהיסטוריה של צפון 
  איטליה.

 

  לובארי, אגם איסאו ובראסציה – 3טיול מס' 
   

הזה זור מפורסמים הגיעו לאמידים ואלאורך דורות אנשים 
המרהיב הינו . האגם איסאו על מנת לנוח , לנפוש ולהחלים

, מים כחולים וצלולים וסביב האגם הרים פההיפביותר. טבע 
מכוסים בירוק. נתחיל בביקור בלובאר המצוי בצד הצפון 
מערבי של האגם. עיירה קטנה עשירה באומנות והיסטוריה 

הספירה. נשוט על הסירה שראשיתה במאה הרביעית לפני 
דרך האי מונטיסולא עד לסולזאנו. משם נמשיך לארמון 
ברסציה הגדול שבאיטליה הידוע גם בשם פאלקונא של 

. עצירה 16ו  13איטליה אשר נבנה בתקופה שבין המאה ה 
פה לארוחת הפיקניק עם נוף מרהיב לעבר העיר. הבמקום יפ

  אם הזמן יאפשר נבקר במוזיאון מילה מיגליא.
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  סירמיונא ובורגטו – 4טיול מס' 
  

סירמיונא  םשייט על סירה מהירה סביב חצי האי המפורס
פאנינסולא מתקופת ימי הקדם הנמצאת על אגם גארדה 

החופים די נופים מרהיבים משני צנהנה מ .לסירמיונא
ואוצרות ללא תחרות, היסטוריה ודוכני קניות. אפשרות 

לעליה, לטיפוס למגדל המבצר. ממשיכים בהפלגה לאחד 
ל מינצ'יו לבורגאטו סאהכפרים היפים ביותר באיטליה בשם 

ציורי מהאגדות. חולפים על גשר וויסקונטאו הדומה לכפר 
טייל ונגלה עוד כפר עוצר נשימה השוכן על הנהר  מינצ'יו. נ

זור הוא חנויות ובתי קפה הידוע ביותר בא לאורך הנהר,
  הארמון סקאליגר אשר נבנה לפני כאלף שנה.

  

  מילאנו וקצת שופינג – 5טיול מס' 
  

זור לומברדו והעיר היא הבירה הצפונית של אמילאנו 
יה בגודלה באיטליה אחרי רומא. אתם מוזמנים יהשנ

זי של מילאנו: להצטרף לסיור רגלי ומודרך ברובע המרכ
נצפה על קאסטאלו ספורזסקו, דואומו, גלריה וויטוריו 

נפנה זמן פנוי וותיאטרון המפורסם לה סקאלה,  11עמנואל 
  לקניות במרכז האופנה העולמי.

  
  
  

  
  
  
  

  ובמסלולי הטיולים ט.ל.ח בימים יתכנו שינויים בתוכן •
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  2018צפון איטליה קיץ 
  הרי האלפים האיטלקייםהרי האלפים האיטלקייםהרי האלפים האיטלקייםהרי האלפים האיטלקיים

  פרסונלה -פש איטלקי מפנק נו
  

  לילות 7/ ימים  8
  גלאט כשר למהדרין 

  

  
  

  31.7-07.08 כ"ו אב-י"ט>  24-31.7 י"ט אב- י"ביציאות:
  14-21.8 י' אלול- ג'>  7-14.8 ג' אלול-כ"ו אב

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  יציאות

 סוג החדר
  מחיר מחירון

  לאדם בחדר זוגי

  
  מחיר מבצע מיוחד

לאדם חדרים הראשונים  30ל
  זוגיבחדר 
  

Classic: 2pax 1590 אירו 1490  אירו  

  אירו 1390  אירו Classic  1490שלישי בחדר 

Superior: 2pax 1765 אירו 1590  אירו  

  אירו 1565  אירו Superior  1665שלישי בחדר 

Family Room: 4pax 1690 אירו 1590 אירו 

 אירו  Classic(  760(בחדר אירו  800  תוספת ליחיד בחדר 

 אירו  150 אירו 150   תינוק

  : באסיה טרוול מקבלים יותר

  לברגמוטיסות הלוך ושוב  �

  תעופה וחזרהההעברות משדה  �

 כריכים לצהריים  למטיילים ,ארוחות ביום3  פנסיון מלא עם �

 מרהיב ויוקרתי וחדר כושרמתחם ספא  �

 נסתבית כ �

  

  המחיר אינו כולל:

  הוצאות אישיות.וטיפים טיולים, ביטוחים, 
 אירו לאדם  200 טיולים 5תוספת ל •

  

  הכלליים של אסיה טרוול. ט.ל.ח.בתנאים יש לעיין   הערות:
 

  
  

  רותכםילפרטים נוספים אנו לש
                                   יוסף/  דורון, 4שלוחה  03-5256677בטלפון: 
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  ___/____/____הרשמה: _ תאריך            טופס הרשמה

                                      _____________: מס הזמנה             צפון איטליה                                            

 לכתוב באנגלית באותיות דפוס (כפי שמופיע בדרכון)
  

  כתובת אימייל  טלפון  נייד  ת. לידה  שם פרטי  שם משפחה   

1         /    /      

2         /    /      

  

  __________  עיר: _______________ מיקוד:________  טל. בית: ________________כתובת: _________
  

  . אירו-______  מטבע  ב מחיר החבילה לאדם: ___/ ____/ ____    ת. חזרה : ___/ ____/ ____ ת.  יציאה :

  מיטות נפרדות     □זוגי    □חדר יחיד    □:  סוג החדר

  לאדם)  אירו 147לאדם, (תשלום ראשון כולל דמי רישום על סך   אירו 500–: מקדמה תשלום ראשון

  דנשם תיירות בע"מ". -, "אסיה טרוול  759600/30, מס' חשבון :  804בנק לאומי , סניף :  . העברה בנקאית :  1

  תשלומים ללא ריבית). 3 -(באשראי ניתן בויזה / ישראכרט  / דיינרס . המחאה/ במזומן או באמצעות:  2
  2% של בתוספת יחויב אשראי בכרטיס תשלום

  _____-- _ ,  תוקף:_______בגב הכרטיס___ ספרות 3_________  - ___________- _________- מספר:_________

  ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:________________________    חתימה:__________________

  .בתכנית החופשהלפי התנאים המופיעים   נופש קיץ בצפון איטליהבחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי ל •

    חופש.: את יתרת הסכום, יש לשלם חודש לפני מועד יציאת ה גמר חשבון

    2018קיץ  פרטי אורחים המצטרפים לנופש

  

  
 

  : מומלץ לעשות ביטוח בהתאם לתנאי הביטול.  האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו? כן / לאביטוח נוסעים

  תנאי הרשמה ודמי ביטול / לאדם:
אנו מאפשרים למטייל לבטל את , )מכל סיבה שהיא דויוחזרו לנוסע בעת ביטול מצלאדם (לא   אירו 147ך סעל  דמי רישום
ימי  30ימי עבודה ועד  45 -ביטול הנסיעה, מ  ימי עבודה לפני  היציאה. 45ו בהודעה בכתב למשרדי החברה, עד ל השתתפות

ימי  13 - מ .מעלות החבילה 50%ב יחויב  - ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  29 - מ  . מעלות החבילה 30%ביחויב הנוסע  –עבודה 
  מלא. הנוסע בתשלוםיחויב  –שעות לפני הנסיעה   72 מ ת החבילה.מעלו 70% ביחויב  -ימי עבודה    4עבודה ועד 
 .מיום הנסיעהחודשים  6-ללפחות לוודא כי הדרכון בתוקף  וובאחריותעל הלקוח 

  

  אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה, ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו.

  _________________ ת.ז.:                     : _______________     המזמין חתימת הלקוח
 

  שם איש קשר / מכירות: _______________

  )חודשים מיום היציאה 6לפחות  (נא לצרף צילום דרכון בתוקף 

  תוקף דרכון  מס' דרכון  ת. לידה  שם פרטי  שם משפחה  
1           /    /         /    /  
2           /    /         /    /  


