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 הצרפתית והאיטלקית  טיול מאורגן לריביירות

 כולל פרובאנס ימים מלאים 7
 בלי ימים חופשיים♦  תכנית מלאה  

  

, ניס, אז, מונקו, מונטה פרובנס אן מוסטייה סן מרי, אקססן רמו, סן פול דה ואנס, גראס, קניון ורדון, 

 קרלו, גנואה, לה ספציה, ברולו, דרך היין, צ'ינקווה טרה, טיילת האנגלים, טורינו, לגו מג'ורה
 

 מסלול הטיול:

 

 הריביירה הצרפתית -הריביירה האיטלקית  -מילנו  -: ת"א 1יום 
 

המראה מנתב"ג למילנו והמשך לריוויירה האיטלקית. נבקר בסן רמו עיר פסטיבל הזמר האיטלקי. נצפה בתאטרון "אריסטו" בו  

מתקיים "פסטיבל סן רמו" ובבית הקזינו המקומי. לאחר מכן נחצה את הגבול לצרפת לריוויירה הצרפתית "חוף התכלת". לינה 

 באזור.

 

 קאן -ס גרא -: סאן פול דה ואנס 2יום 
 

כפר אומנים שמרתק אליו המונים בגין אווירתו הפסטורלית, היופי הטבעי והגלריות  –את היום נתחיל בסן פול דה ואנס  

הרבגוניות. נמשיך לגראס הידועה בתעשיית הבשמים, נבקר במפעל לייצור בשמים ובעיר העתיקה. אחרי הצהריים נבקר בעיר 

פסטיבל הסרטים דקל הזהב. נשוטט בטיילת הייחודית לאורך חוף  –הפסטיבלים המפורסם הקייט היוקרתית קאן. נצפה בארמון 

 הים עם מרינת היכטות המהממת.  

   

 

 קאן -אקסאן פרובנס  -מוסטייה סאן מרי  -: קניון ורדון 3יום 
 

ר באירופה. את הקניון מקיפים שני הבוקר נשים פעמינו לאורכו של קניון ורדון היפהפה. קניון ורדון הינו הגדול והמדהים  ביות 

עיירה יפהפייה למרגלות  –כבישים רווים בנקודות תצפית מדהימות. בסוף הקניון בצדו המערבי שוכנת לה מוסטייה סן מרי 

מצוקי גיר מרשימים טובלת במים ובוסתנים נחשבת לאחת מהיפות בצרפת. לאחר טיול בנוף המדהים, ניסע לאקסאן פרובנס, 

עתיקה הידועה במעיינות המרפא שלה. העיר משופעת בכיכרות, מזרקות, שדרות רחבות ומבנים מרשימים. בין יקירי עיר רומית 

 העיר נמנו הצייר פול סזאן והסופר אמיל זולה. לאחר שיטוט בעיר הייחודית נחזור למלוננו.

 

 גנואה -מונטה קרלו  -מונקו  -אז  -: ניס 4יום 
 

 

הריוויירה הצרפתית . נסייר בעיר העתיקה: כיכר מאסנה הכיכר המרכזית של העיר. נצפה בבית עם בוקר נצא לניס בירת  

העיריה, בית האופרה, היכל בית המשפט וגולת הכותרת שוק המזון, הפרחים, הירקות והתבלינים ממיטב תוצרת פרובנס. 

עם נוף מרהיב מראש צלה תלולה של הר כפר אמנים  –נשוטט בסמטאות ובטיילת המפורסמת "טיילת האנגלים". נמשיך לאז

נסיכות ננסית עשירה של ברק וזוהר הבנויה על צוק  -מטרים מעל פני הים. אחר הצהריים נמשיך לנסיכות מונקו 044בגובה 

ענק המשקיף לים. נשוטט בין המבנים המרשימים, נצפה בארמון)וחילוף המשמרות(של משפחת גרימלדי ובמעגן היכטות 

 קזינו המפואר של מונטה קרלו ובבתי המלון המפוארים.המפואר.נקנח ב

 לינה בגנואה.
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 חמשת האדמות -צ'ינקווטרה  -לה ספציה  -: גנואה 5יום 
 

על הבוקר ניסע לכיוון לספציה, נצפה על הנמל ונספר על ספינות המעפילים ועל עליה ב'. נעלה על רכבת שתיקח אותנו  

דירים ביופיים המשתלבים לאורך חבל צוקים משונן בחבל ליגוריה לאורך הים חמש כפרים פסטורליים ונ -לצ'ינקווטרה

 הליגורי. נבקר בחלק מהכפרים ונטייל להנאתנו "בדרך האהבה" בנוף עוצר נשימה. חוויה.

 לינה בגנואה.

   

 טורינו -ברולו  -דרך היין  -: גנואה 6יום 
 

את היום נקדיש לחבל פיימונטה. ניסע "בדרך היין" המוריקה והמדהימה. נעצור לתצפיות נוף מהממות על הכרמים והכפרים  

נבקר בברלו על שלל מבניה ועוד. אחר הצהריים נגיע לטורינו  העיר  -ונטעם מהיינות האדומים המשובחים של האזור  

שוכנת על הגדה המערבית של נהר הפו למרגלות האלפים, העיר של הרביעית בגודלה באיטליה ואחת המרשימות ביותר, 

 מכוניות ה"פיאט", נשוטט בין הכיכרות הנאות והמבנים המרשימים בסגנון הבארוק ורחובות האופנה.

 

 

 ת"א-מלפנסה  -סטרזה  -לגו מג'ורה  -מילאנו  -: טורינו 7יום 
 

ור האגמים. נסע לאורך אגם מג'ורה היפה באגמי איטליה. נסייר בעיירת הנופש לאחר ארוחת בוקר נפרד מטורינו לכיוון אז

הצבעונית והאלגנטית סטרזה, למעוניינים נציע בתשלום נפרד שייט ל"איזולה בלה")האי היפה( עם ביקור בארמון וגניו 

 הייחודיים. העברה לשדה התעופה של מילאנו וטיסה חזרה ארצה.   

    

    

 המחיר כולל: 

 טיסות בינלאומיות.♦    

 מסי נמל, דלק ובטחון.♦   

 לינה בבתי מלון מדרגה ראשונה ותיירות טובה. ♦   

 אוטובוס תיירים נח וממוזג לביצוע התכנית.♦   

 לינה וארוחת בוקר.♦    

 כניסה לאתרים כמפורט בתוכנית. ♦   

 מדריך ישראלי מקצועי ומנוסה מצוות "מרום תעופה". ♦   

 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית. ♦   

 טיפים לנותני השירותים בחו"ל למעט שירותי סבלות.♦   

       

 נו כולל: המחיר אי  

 $    054תוספת עבור חדר ליחיד  •   

    

 

 40-2640024למרכז מידע והזמנות של מרום תעופה: 

 

על ♦  חובה לעשות ביטוח רפואי אותו ניתן לרכוש גם במשרדנו  ♦  בכל מקרה, יש לבקש תכנית מעודכנת מהמשרד ♦ 

♦  ת מיום היציאה, וכמו כן להקפיד על שלושה דפים ריקים בדרכון  חודשים לפחו 2המטיילים להיות מצויידים בדרכון שתוקפו 

השימוש באוטובוס ♦  פעילויות הערב וכל המצוין כאפשרות כרוכים בתשלום  ♦  יתכנו שינויים בסדר הביקורים ובלינות  

כולל תוספות חג ושיא המחיר לא ♦  איש משלמים   04המחיר לפי מינימום ♦  פי החוק האירופאי  -בכפוף לשעות הנהיגה על

 ט.ל.ח♦  האתר   \כפוף לתנאים הכלליים בסוף החוברת ♦  אין כפל מבצעים  ♦  עונה  


