צלילי כרמל  -חוויה מוסיקלית
ניהול מוסיקלי  -רוני צפריר

מחיר הטיו

ל לצפון איטליה

2395

תוספת ליחי

€

המחיר כולל כר ד בחדר € 250

טי
סי טיסה ,כניסות
לאתרים ו
מו
כרטיסים ל פעי
ם המוסיקליים.

פסטיבל אופרות וטיולים בצפון איטליה
23.7.2019-30.7.2019
הדרכה :אסנת גולדפרב-ארזואן
שמונה ימים של מוסיקה וטיולים בצפון איטליה ,ביקורים בוורונה ,במחוזות חייו של ורדי,
בעיירות עתיקות ובנופים קסומים .נהנה מביצועים מרשימים של האופרות "אאידה" (,)Aida
"לה טרוויאטה" ( )La Trviataואיל טרובטורה ( )Il Trovatoreבפסטיבל הקיץ הגדול של ורונה.
במשך כל הטיול נשהה במלון הנופש Hotel du Park :בסירמיונה על שפת אגם גרדה.
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יום שלישי  23.07.2019תל אביב-גן סיגורטה-סירמיונה Sirmione

יום חמישי  25.7.2019ורונה Verona

ניפגש בשדה התעופה לטיסתנו לצפון איטליה .לאחר הנחיתה יינתן זמן
לארוחת צהריים ,לאחר הפסקה ניסע לביקור בגני סיגורטה ,אחד הגנים
הגדולים באיטליה השופע עצים ופרחים ,משם ניסע למלוננו על שפת אגם
גרדה ,בו נשהה כל השבוע .ארוחת ערב משותפת במלון.

הבוקר נצא לסיור היכרות עם העיר ורונה ,עירם של רומיאו ויוליה.
נטייל בכיכרות ארבה ( )Piazza Delle Erbeוסיניורי (.)Piazza Dei Signori
נטייל בסמטאות העתיקות המובילות אל נהר האדיג'ה (.)Adige
בתום הסיור נחזור למלוננו למנוחה.
לאחר ארוחת הערב ניסע לארנה של ורונה לצפות באופרה "לה טרויואטה"
( )La Trviataמאת ג'וזפה ורדי בהפקת ענק מרשימה ,בניצוחו של דניאל
אורן ובבימויו של פרנקו זפירלי.

יום רביעי  24.7.2019יום בעקבות ג'וזפה ורדי Giuseppe Verdi

הבוקר נצא לטיול במחוזות חייו של ורדי .נבקר בווילה ורדי בסנטה אגתה (Villa
 ,)Sant'Agata di Giuseppe Verdiבה חי בשנות חייו האחרונות עם ג'וזפינה
סטרפוני ( .)Giuseppina Strepponiנטייל בעיירה בוסטו ( )Bussetoונראה
את פסלו המרשים של ורדי במרכז העיירה ,נראה את הבית בו נולד בכפר
רונקולה (.)Roncole
נחזור למלוננו בשעות אחר הצהריים המוקדמות .זמן למנוחה או לשחייה
בבריכת המלון .ארוחת ערב משותפת במלון.

יום שישי  26.7.2019סירמיונה Sirmione
הבוקר נטייל בעיירה הקסומה סירמיונה ,הקרויה "פנינת אגם גרדה".
נפליג מסביב ללשון היבשה עליה בנויה העיר ונטייל בסמטאות הציוריות.
בתום הסיור נחזור למלוננו למנוחה.
לאחר ארוחת הערב ניסע לארנה של ורונה לצפות באופרה "איל טרובטורה"

לפרטים ולהזמנות:
״צלילי כרמל״ ישיר לאינה במחלקת מוסיקהinna.sardal@carmel-tourism.com 054-9181496 :
רוני צפריר ,09-8858838 :נייד ronizafrir@barak.net.il 052-8635310 :ו כרמל טיולי מוסיקה03-6453333 :
www.carmel-tourism.co.il

צלילי כרמל  -חוויה מוסיקלית
ניהול מוסיקלי  -רוני צפריר

( )Il Trovatoreמאת ג'וזפה ורדי בפסטיבל הקיץ הגדול של ורונה ,בתפקידים
הראשיים ישירואנה פירוצי (בתפקיד לאונורה(  ,Anna Pirozziרפאל סיווק
( Rafał Siwekבתפקיד פרנדו).

שבת  27.7.2019קרמונה ()Cremona

הבוקר נצא לביקור בעיר קרמונה הידועה כעיר בוני הכינורות ,ביניהם אנטוניו
סטרדיוורי ואנדריאה אמטי .נערוך סיור מודרך בסדנה לבניית כלי הקשת
ונקבל הסבר על דרך בנייתם .נחזור למלוננו למנוחה או לשחייה בבריכת
המלון .בערב ניפגש לארוחה משותפת.

יום ראשון  28.7.2019ברגמו Bergamo
הבוקר נטייל בעיר ברגמו ,נעלה ברכבל לעיר העילית נטייל בסמטאות
העתיקות ,נבקר בכנסיית סנטה מריה מג'ורה (,)Santa Maria Maggiore
בה קבור המלחין גאטנו דוניצטי ( ,)Gaetano Donizettiנבקר בקפלה
קוליאוני הסמוכה ונשקיף אל הנוף מהרוקה .נשוב למלוננו אחר הצהריים.
בערב ניסע לארנה של ורונה לצפות באופרה "אאידה" ( )Aidaמאת ג'וזפה
ורדי בהפקה מרשימה משנת  ,1913בניצוחו של פלאסידו דומינגו ,את תפקיד
אמנריס תגלם זמרת הסופרן ויולטה אורמנה ( )Violeta Urmanaואת אאידה
תגלם תמרה ווילסון (.)Tamara Wilson

יום שני  29.7.2019אגם גרדה Garda Lake
בבוקר נצא ממלוננו ניסע על הגדה המערבית של אגם גרדה בדרך נוף מרהיבה,
בין עיירות עתיקות והרים נישאים .נבקר במפלי וָרונה השוצפים (Cacata
 ,)Varoneנטייל בעיירה ריבה דל גרדה ( ,)Riva del Gardaהשוכנת בצפון
האגם ,נפליג בסירה למלצ'זינה ( )Malcesineומשם נמשיך בנסיעה על הגדה
המזרחית .נחזור למלוננו לארוחת ערב ,בה נחגוג את סיום טיולנו.

יום שלישי  30.7.2019סרמיונה -Sirmioneתל אביב
נצא לשדה התעופה לטיסתנו לישראל (שעות הטיסה ופרטיהן בהמשך).
חברת כרמל תיירות תעשה כל שביכולתה להבטיח את הצלחת הטיול וביקור
בכל האתרים המפורטים בתוכנית .ימי הטיול יכולים להשתנות בעקבות:
•מועדים  -חגים ואירועים מקומיים במסלול הטיול.
•מזג האוויר.
•שיקול דעת המדריכה.
•שינויים בלו"ז הטיסות.
בשל הביקוש הרב לטיול זה ,למעוניינים אנו ממליצים לפנות בהקדם.

הנחה לרישום מוקדם בסך  € 80לנרשמים עד 20.5.2019
המחיר כולל 7 :לילות במלון  DU PARKארבעה כוכבים בסירמיונה ,על בסיס חצי פנסיון ו טיסות אל על סדירות בקו תל אביב-מילנו ו **מחיר הכרטיס כולל מיסי נמל ותוספת
דלק ,מיסי הנמל ,היטלי הדלק והביטחון מעודכנים לתאריך .ייתכנו שינויים והמחיר הסופי ייקבע ע"י חברות התעופה וייגבה ע"י נציג כרמל במועד קבלת כרטיס הטיסה
סמוך למועד הטיול** .סכומים אלה מועברים בהתאמה לחברות התעופה ולכרמל אין רווח מגביה זו ו כלכלה :חצי פנסיון ארוחות בוקר וארוחות ערב למשך כל ימי הטיול ו
סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתכנית הטיול.
כרטיסים לשלוש אופרות על פי הפירוט ו אוטובוס צמוד מפואר וממוזג ו תשר לנותני השירותים בחו"ל ו מדריכה מצוות מדריכי כרמל :הדרכה והדרכה מוסיקלית :אסנת
גולדפרב  -ארזואן
המחיר אינו כולל :ביטוח רפואי  -כבודה והוצאות אישיות ו תוספת לאדם בחדר ליחיד ו הוצאות בעלות אופי אישי :משקאות המוגשים במהלך הארוחות ,כביסה ,סרטים
בתשלום בחדרים ושרותי חדרים ו דמי סבלות או הוצאות אישיות ו כל מה שלא צוין בתוכנית ו"במחיר כולל" ו תשר למדריכה (נהוג לתת  5יורו ליום טיול לנוסע/ת).

לפרטים ולהזמנות:
״צלילי כרמל״ ישיר לאינה במחלקת מוסיקהinna.sardal@carmel-tourism.com 054-9181496 :
רוני צפריר ,09-8858838 :נייד ronizafrir@barak.net.il 052-8635310 :ו כרמל טיולי מוסיקה03-6453333 :
www.carmel-tourism.co.il

