
איטליה-שוויץ
החופשה החלומית שלך!



בואו איתנו למסע קסום ומרתק 
בנופים המדהימים של איטליה 

ושוויץ עם מסלול אטרקציות 
ופעילויות ייחודיות..

טיול שכולו חוויה!



חוויה מפנקת וכשרה למהדרין
עם קבוצת בנות בראש שלך!

בין התאריכים: י"א תמוז - ט"ו תמוז  |  24.6.2018 - 28.6.2018

מיטב האטקרציות

אירוח ברמה גבוהה 

קבוצה איכותית ודינמית

שף צמוד - ארוחות גורמה 



הכל כלול!! 
טיסות, נסיעות, אטרקציות, אירוח בסטייל, ארוחות מפנקות, הכל כולל הכל!!!

לינה במקום אירוח יוקרתי קרוב למרכזי 
האטרקציות בסטנדרטים שלא הכרתן! - 

עם מגוון הפתעות מרתקות!

ארוחות גורמה ע"י שף צמוד בכשרות 
מהודרת! חוויה קולינרית עשירה 

ומלאת גיוון!

מסלול אטרקציות מתוכנן לפרטים עם 
כל אתרי התיירות המרהיבים של לונדון, 

וכמובן יום שופינג מלא!

קבוצות צעירות ודינמיות בראש שלכן, 
תוך הקפדה על אווירה כשרה למהדרין 

והווי חברתי מושלם!

חדש!!



איטליה מחכה לך!



אירוח ולינה

במקום האירוח יש:

חדרים בעיצוב מודרני
מפוארים ומרווחים

חדרים מפוארים

מיטות גדולות עם
מזרוני נוחות

מיטות נוחות ורחבות

מקום פתוח ומרהיב עם נופים
איטלקיים קסומים!

מרחבים ודשא

קו אינטרנט כדי שתוכלו
לשמור על קשר עם כולם

WIFI

אנו שמים דגש על מקום אירוח מפנק, חדרים מפוארים ואווירה יוקרתית ומיוחדת. 
מיקום האירוח קרוב לכל אתרי התיירות והאטרקציות המרכזיות.









אנו נבקר בין היתר ב:

עיירה ציורית ורכבל אל ההר הגבוה מהרי הדולומיטים.

קנזיי - הר המרמולדה

קניון הרים מרהיב - מסלול מרתק!

קניון ריו סאס

העיר היפה שעל המים - סיור ושיט מודרך.

ונציה

פארק אטקציות ענק בסגנון דיסנילנד, אקסטרים!

 לשון יבשה אגדית לאגם הגארדה עם אתרים מרהיבים.

גארדלנד

סירמיונה

ועוד אתרים, אטרקציות והפתעות שונות...

בירת האופנה העולמית, יום שופינג בחנויות הגדולות!
מילאנו

אגמי שוויץ הקסומים והנדירים, סיור ושיט קבוצתי.
שוויץ - אגם לוגאנו וקומו

אטרקציות ופעילות
בטיול נבקר במיטב אתרי התיירות המרהיבים של איטליה ושוויץ 

במסלול מתוכנן לפרטים ע"י הצוות עתיר הניסיון שלנו. 

















החוויה הקולינרית
חלק בלתי נפרד מהטיול הוא האוכל לאורך שעות היממה. אנו לוקחים אתכן 

למסע של חוויה קולינרית עם שף צמוד בכשרות מהודרת!! אנו שמים 
דגש רב על נושא הארוחות לאורך כל הטיול, בארוחות מפנקות ומשביעות, 

בסנדוויצים וחטיפים לאורך כל שעות היום!

חדש!!







חופשה חלומית ומלאת אטרקציות...

הלו"ז המלא
איטליה-שוויץ - 28.6.18 - 24.6.18



יום א'







יציאה לאיטליה
טיסה מנתב"ג בשעה 16:55 לכיוון מילאנו, איטליה.

נחיתה והגעה למלון
נחיתה בשעה 21:00, משם ניסע למלון עם נוף עוצר 

נשימה, הנמצא סמוך לאגם גארדה בצפון איטליה 
הקסומה.

ארוחת ערב
ארוחת שף יוקרתית תחכה לנו במלון – ע"י השף הצמוד 

באווירה מיוחדת וחגיגית.



יום ב'







הר המרמולדה - קנזיי
מוקדם בבוקר, לאחר ארוחת בוקר משביעה, ניסע לכיוון 

העיירה הציורית – קנזיי לסיור מודרך במקום.  בעיירה 
זו נמצא ההר הגבוה ביותר מבין הרי הדולומיטים – הר 

המרמולדה. נעפיל לפסגתו עוצרת הנשימה בעזרת שלושה 
רכבלים לגובה של 3200 מ'. לאחר מכן נרד עם הרכבל 

לאגם השוכן למרגלותיו לתצפית מרהיבה.

סיור אופניים מרתק
משם נמשיך לסיור אטרקטיבי על גבי אופניים למרגלות 

האגם במסלול נופים ייחודי ומרתק.

קניון ריו סאס
נמשיך אל קניון ההרים המפורסם ריו סאס לחוויה שלא 

תשכח! למסלול רגלי מצוידות בקסדה אדומה ומעילים 
צהובים, נעבור בין המעברים הצרים והמדהימים בינות 

למפלים ולהרים, במסלול נלך דרך מפל מים האדיר היורד 
מאגם אמרלד. בדרך שתי טחנות מים עתיקות, ונטיפי קרח.



יום ב' - המשך







הגן הבוטני - גיארדינו דה לה רוזה
משם נפנה אל הגן הבוטני הענק גיארדינו דה לה רוזה 

הממוקם בעיירה הקטנה של רונזון. גן מרהיב שבו הטבע 
מתפוצץ לאלפי צבעים במסלול מדהים שמתפתל 

בין הנופים הקדומים. זהו מקום ייחודי, שבו אפשר 
לגלות סוגים רבים של ורדים ופרחים בצבעים וצורות 

יוצאי דופן. הגן משתרע אל מול הנוף המרהיב של הרי 
הדולומיטים ברנטה. 

ארוחת ערב
משם נחזור למלון לארוחת גורמה בשרית משביעה 
בטעם מעודן מתובל ביין.. – ע"י השף הצמוד שלנו!

סדנת גורמה מפתיעה!
לאחר ארוחת הערב - סדנא קלילה בטעם מרגש - מאת 

השף יוחנן למביאסי, וכל השאר הפתעה!





יום ג'











ונציה
ארוחת הבוקר הטעימה תהיה פתיחה מצוינת ליום שאותו 
נקדיש לעיר החלומית ונציה – העיר שעל המים. נסתובב 

בין סמטאות הגטו היהודי הראשון, נבקר בבתי הכנסת 
העתיקים, ובמוזיאון היהודי.

שיט מרתק בעיר על המים
שיט מפעים באוטובוס הימי הנקרא "ופורטו". אתו נסייר 
בין הגשרים המעניינים, ביניהם גשר ריאלטו הגדול, גשר 

החוקה, גשר האקדמיה וגשר האנחות. במידה ויוותר 
זמן נוכל גם לעלות על גונדולה לסיור מדהים ומרענן בין 

התעלות השונות.

שופינג - חנויות ונציה
בעיר היפהפייה הזו נמצאות חנויות מיוחדות 

שכמובן חובה להיכנס אליהן, וכן הקניון המיוחד 
והיוקרתי, וארכיטקטורה נדירה. נסיים את הסיור 

בעלייה אל מרפסת עם נוף עוצר נשימה של ונציה 
וה"גראנד-קאנאל".

ארוחת ערב
לעת ערב נחזור למלון שוב לארוחת שף מפנקת בניחוחות 

איטלקיים!

סדנת איפור בסיסי מרתקת!
לאחר ארוחת הערב - קורס איפור בסיסי, מאת המאפרת 

ריקי חילקו, מתנת נקסטפליי!





יום ד'










פארק גארדלנד
את היום הזה שוב פותחים בארוחת בוקר דלוקס, יוצאים 

ליום כייפי במיוחד שאותו מתחילים בפארק גארדלנד, 
פארק אטקציות מטורף בסגנון דיסנילנד, פארק ענק עם 

מתקני אקסטרים אדירים, כייף ומלא אנדרנלין. משם 
נמשיך לפארק ג'ונגל חבלים מאתגר ואומגה, אטרקציה 

מלהיבה ואנרגטית בתוך מיני ג'ונגל.

סירמיונה
משם לסירמיונה, לשון יבשה אגדית לתוך אגם הגארדה, 

נסייר בעיירה הציורית ומעוררת ההשראה,  ובטירת 
סקליארי המיוחדת - מבצר ימי עתיק יומין.

מילאנו - שופינג
נמשיך משם לשופינג במילאנו בירת האופנה העולמית, 

נעבור דרך חנויות המותגים היוקרתיים, ודרך גלריית 
ויטוריו אמנואלה - מרכז קניות מפואר המעוטר בציורים 

מרשימים ביופיים ובדיוקם מהרצפה ועד לתקרה. במרכז 
זה נמצאות חנויות היוקרה המובילות בעולם. משם נמשיך 
לקניון IL CENTERO, ענק המותגים, עם מחירים סבירים, 

וכמובן, PRIMARK ענק שממתין רק לכן!

ארוחת ערב
נחזור לארוחת ערב  מושקעת ומשביעה – ע"י השף 

הצמוד שלנו.

שחייה לילית
שחייה לילית למעוניינות - נא להביא בגדי ים!





יום ה'





ורונה - העיר האיטלקית הקסומה
לאחר ארוחת בוקר מושלמת ניסע לעיר ורונה,  הידועה 
בעיקר כזירת התרחשותו של סיפורו של שייקספיר על 

רומיאו ויוליה, נבקר את המרפסת הנודעת ופסלה של 
יוליה.

נעבור לאחר מכן לאראנה,  האמפי תיאטרון העתיק 
השלישי בגודלו בעולם הדומה בצורת בנייתו לקולוסיאום 

ברומא. לאחר מכן ניכנס למתחם הבאולינג לשעה של 
הנאה וגיבוש תוך משחק מהנה וכייפי. משם נמשיך אל 

התצפית המרהיבה, שמשקיפה על העיר ורונה והנחל 
החוצה אותו. מחזה מדהים!

שוויץ - אגם קומו
משם נצא אל שוויץ הקסומה, אל ההרים והנוף, האגמים 

והדרך הנדירה. נבקר באגם קומו המרהיב שבגבול 
איטליה-שוויץ, אגם מדהים ביופיו והמעוטר בעיירות 

נופש ציוריות ויוקרתיות עם סירות מטוס מיוחדות החגות 
מעל האגם.



יום ה' - המשך






לוגאנו
משם נחצה את הגבול לאזור לוגאנו הקסום, להרים 
המזדקרים מתוך מי המפרץ, ולאגם עוצר הנשימה 

המקשט אותו. שם נשוט בסירת רפטינג במסלול מול 
נופים נדירים, חוויה רטובה ומלאת אנרגיות חיוביות!

אנו נעבור דרך עיירת הדייגים גנדריה הסמוכה לעיר 
לוגאנו הבנויה על צלע הר, והבתים שבה בנויים אחד על 

השני בצורה מעניינת וצבעונית לצד האגם.

ארוחת ערב
לסיום נעבור בפארק מגנוליה שבין מילאנו לברגמו 

לארוחת שף מפנקת בצוותא בחיק הטבע לפני שנצא 
לשדה התעופה במילאנו.

חזרה לישראל
לאחר מכן ניסע חזרה למילאנו לשדה וחזרה לישראל 

עמוסות בתמונות וחוויות אין ספור…





בטל': 055-9260959

הרשמי עכשיו!
לחוויה בלתי נשכחת!

בדואר אלקטרוניבאתר האינטרנט

התמונות להמחשה בלבד. ההרשמה כפופה לתקנון החברה המופיע באתר. ט.ל.ח.

עיצוב ודיגיטל: סטודיו פרינס

http://nextfly.co.il/
mailto:rikic@nextfly.co.il
http://nextfly.co.il/terms/
tel:055-9260959
http://prince-studio.net/
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