
חוויות בדרכים: מוסיקה, אמנות וטיולים

הדרכה: ד"ר אסנת גולדפרב-ארזואן

אופרות ובלט בבית האופרה המפורסם 
לה סקאלה במילאנו

שישה ימים של מוסיקה, אמנות, יהדות ותרבות במילאנו.
צפייה בשתי אופרות בבית האופרה המפורסם לה סקאלה מילאנו בביצוע מיטב כוכבי הסוגה:

האופרה "פיק דאם" )Pique Dame( מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי בניצוחו של ולרי גרגייב, בתפקיד הרוזנת אולגה   -
בורודינה ובתפקיד פולינה אלנה מקסימובה.

האופרה "אדריאנה לקוברר" )Adriana Lecouverur( מאת המלחין פרנצ'סקו צ'ילאה )Francesco Cilea( בכיכובם   -
של אנה נטרבקו, יוסיף אייבזוב וקרלו בוסי. 

הבלט "תכשיטים" )Jewels( בכוריאוגרפיה יוצאת הדופן של ג'ורג' בלנשטיין במהלך הטיול נהנה מהמיטב של מילאנו:   -
בית האופרה לה סקאלה, מוזיאוני האומנות והיותה מרכז אופנה. 

בכל הטיול נשהה במלון אחד Sina De La Ville בדרגת 4 כוכבים, הסמוך לבית האופרה ולמרכז ההיסטורי של העיר.

על המדריכה
ד"ר אסנת גולדפרב - ארזואן מרצה במסגרות מגוונות ברחבי הארץ, באירופה ובארה"ב. סיימה דוקטורט על דובי זלצר 

ותואר שני על יחסי הגומלין בין מוסיקה אמנותית למוסיקה פופולרית בישראל ובעולם. 
היא נגנית חליליות וחליל צד, מנחת סדנאות לחברות ולארגונים, סופרת, מחזאית וקריינית.  

והרצאות  בשטח  מוסיקה  הדרכות  נגינה,  משלבת  היא  בהם  העולם  ברחבי  מוסיקה  טיולי  מדריכת  אסנת  האחרון  בעשור 
מקדימות למופעים. 

בניהולה של רוני צפריר

6 ימי טיול
במילאנו

13-18.3.22
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טיסה תל אביב < מילאנוטיסה תל אביב < מילאנו
ניפגש בשדה התעופה לטיסתנו למילאנו )המראה 06:50 נחיתה במילאנו 09:55(. לאחר הנחיתה ניסע 
לעיר  והסמוך לבית האופרה לה סקאלה. עם הגעתנו  למלוננו, הממוקם במרכז ההיסטורי של העיר 
יינתן זמן לארוחת צהריים ולמנוחה קלה. לאחר מכן נצעד למוזיאון של התיאטרון המפורסם בעולם, 
הזמרים  את  האופרה,  בית  של  ההיסטוריה  את  המציג   ,)Teatro Alla Scala Museum( סקאלה  לה 
ששרו בו ואת תלבושתם ומוצגים נוספים מרתקים. נבקר, ככל שיותיר לנו הזמן, בתערוכה המתחלפת 
 -  IL MITO DELLA SCALA TRA CRONACA E CRITICA: VA PENSIERO במוזיאון:  כעת  המוצגת 
מיתוס הלה סקאלה: בין הופעות לאורך ההיסטוריה לבין ספרות, ביקורת ועיתונות. בערב נאכל ארוחת 

ערב משותפת. 

מילאנומילאנו
העיר  בינלאומי.  אופנה  מרכז  בהיותה  מילאנו  את  המייחדת  נוספת  בזווית  הטיול  את  נפתח  הבוקר 
ָראָדה, דוְלֶצ'ה וֶגָבאָנה  מאכלסת את בתי האופנה האיטלקיים הידועים ביותר ביניהם ג'ורג'יו ָאְרָמני, ְפּ
אחדים,  מעצבים  של  לסטודיו  ניכנס  זה.  עולם  של  הקלעים  מאחורי  אל  נציץ  הטיול  ווְֶרָסֶצ'ה.במהלך 

נראה שיטות עבודה שונות ומרתקות. 
)Museo Poldi Pezzoli(, הנחשב לאחד  לאחר הפסקת קפה עצמאית נמשיך למוזיאון פולדי פזולי 
מהאוספים הפרטיים העשירים ביותר בעולם. פזולי ירש את הונו כבר בהיותו בן 24. בשלושים החדרים 
מימי  אבירים  ושריון  נשק  מכלי  החל  כאספן  אהבותיו  נחשפות  מוצגים,   5,000 כ-  המכיל  האוסף,  של 
הביניים דרך ציורים ופסלים וכלה בתכשיטים ובאמנות שימושית )שעונים, כלי זכוכית ופורצלן(, שהיוו 
חלק בלתי נפרד באחוזה. בין הציורים המוצגים במוזיאון ממיטב האמנים האיטלקיים, ביניהם סנדרו 

בוטיצ'לי, קנלטו, בליני, פולאיולו, וקיו, מנטנייה ועוד.
אחרי הצהריים יינתן זמן חופשי. 

מילאנומילאנו
הבוקר נפקוד את בית העלמין העתיק של מילאנו, שנפתח בשנת 1866, בו קבורים אישי תרבות, ביניהם 
המלחין אמילקרה פונקיילי, הליברתנים פרנצ'סקו מריה פיאבה )לה טרוויטה( ואריגו בויטו )מפיסטופולס 
מפרי עטו ולה ג'וקונדה/ פונקיילי(, מבקר המוסיקה ומעריצו המפורסם של ורדי, פיליפו פליפי, המנצח 
איטליה(.  איחוד  את  )המסמל  מנצוני  אלסנדרו  הסופר  הורוביץ,  ולדימיר  הפסנתרן  טוסקניני,  ארטורו 

13.3.22
יום ראשון

14.3.22
יום שני

מסלול הטיול

15.3.22
יום שלישי
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16.3.22
יום רביעי

18.3.22
יום שישי

17.3.22
יום חמישי

המקום טבול בפיסול אמנותי משיש איטלקי, שהינו אחד מסמלי המדינה. נמשיך לבית המוסיקאים ע"ש 
ג'וזפה ורדי )Casa di Riposo per Musicisti - Fondazione Giuseppe Verdi(, אותו הגה המלחין 
בערוב ימיו ברעיון מהפכני לתקופתי: דיור מוגן המיועד למוסיקאים. במקום זה נבין את גדולתו כאישיות 
 )Giuseppina Strepponi( נדיבה ואוהבת אדם ונפקוד את קברו ואת קבר רעייתו, ג'וזפינה סטרפוני

)ביקורנו מותנה במצב הקורונה במדינה(. 
 Pique( "אחרי הצהריים נתכנס להרצאה על האופרה הראשונה בה נצפה במהלך הטיול: "פיק דאם
בניצוחו של ולרי גרגייב. אולגה בורודינה תגלם את הרוזנת  Dame( מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי 

ואלנה מקסימובה תגלים את פולינה. בערב נלך בהתרגשות לבית האופרה המפורסם לה סקאלה. 

מילאנומילאנו
לאמנות  במוזיאון  נסייר  הבוקר 
 Museo( הנובצ'נטו  מודרנית, 
הנחשב   ,)del Novecento
האמנות  ממוזיאוני  לאחד 
במוזיאון,  ביותר.  החשובים 
כ-  ומכיל   2010 בשנת  שנפתח 
מוצגות  אמנות,  יצירות   4,000
האומנים  גדולי  של  יצירות 
והבינלאומיים  האיטלקיים 
ואילך  עשרה  התשע  מהמאה 
פיקאסו,  מודליאני,  )ביניהם 
גולת  ועוד(.  קנדיסנקי  קליי, 

ג'וזפה פליצה דה  )The Fourth Estate( מאת  הכותרת של המוזיאון היא היצירה האחוזה הרביעית 
וולפדו )Giuseppe Pellizza da Volpedo(, שהפכה להפך לסמל למטרות פרוגרסיביות וסוציאליסטיות 
ששורשיו  הפוטוריזם,  זרם  של  חשובות  עבודות  מוצגות  המוזיאון  באוסף  אירופה.  וברחבי  באיטליה 
לממשלת  בעבר  שימש  המוזיאון  מבנה  ועוד(.  באלה  ג'אקומו  בוצ'וני,  אומברטו  )ביניהם  איטלקיים 

מוסליני. 
אחרי הצהריים נתכנס להרצאה על האופרה אדריאנה לקוברר )Adriana Lecouvreur( מאת המלחין 
פרנצ'סקו צ'ילאה )Francesco Cilea( בכיכובם של אנה נטרבקו, יוסיף אייבזוב וקרלו בוסי. סיפור 
בהפקה  ה-18.  מהמאה  המפורסמת  הצרפתיה  התיאטרון  שחקנית  של  חייה  על  מתבסס  העלילה 

המקורית גילם קארוזו את התפקיד הגברי. בערב נצעד לבית האופרה לה סקאלה לצפות באופרה. 

מילאנומילאנו
בבוקר נחזה ביצירת האמנות המופלאה של לאונרדו דה וינצ'י "הסעודה האחרונה" הממוקמת בתוך 
כנסיית סנטה מריה דלה גרציה )Chiesa di Santa Maria delle Grazie(. משם נמשיך לאתר הנצחת 
את  ממחיש   2013 בשנת  שנחנך  האתר   .)Memoriale della Shoah di Milano( במילאנו  השואה 
21, ממנו נשלחו היהודים, נמצא קרון רכבת  גודל האסון של יהדות מילאנו בתקופת השואה. ברציף 
המשא המקורי, עליו הועמסו היהודים לדרכם האחרונה. באתר העוצמתי ניתן גם לשמוע את עדותה 

של ליליאנה סגרא, שהייתה על הקרון ושרדה. נחזור למלוננו לקראת הצהריים. 
הבלט תכשיטים )Jewels( לכוריאוגרפיה של ג'ורג' בלנשין   אחרי הצהריים נתכנס להרצאה על 
)George Balanchine(. ביצירה שלושה חלקים, שבכל אחד מהם אבן חן אחת,  בה משובצות יצירות 
מפרי עטו של מלחין אחד בלבד: האמרלד )הברקת( - פורה, הרובי )האודם( – סטרווינסקי  ויהלומים 
הוא  סקאלה  הלה  של  המצויינת  הבלט  ללהקת  בלנשין  של  הכוריאוגרפיה  בין  השילוב  צ'ייקובסקי.   -

היהלום שבכתר. בערב נצעד לבית האופרה לצפות בבלט. 

טיסה חזרה מילאנו < תל אביבטיסה חזרה מילאנו < תל אביב
 10:20 382 ממריאה ב  מוקדם בבוקר נצא לשדה התעופה במילאנו לטיסתנו לישראל )טיסת אל על 

נוחתת בשעה 15:05(.



לפרטים ולהזמנות 

הערות כלליות
חברת קאמינוס תיירות תעשה כל שביכולתה להבטיח את הצלחת הטיול וביקור בכל האתרים המפורטים בתוכנית.

ימי הטיול יכולים להשתנות בעקבות הסיבות הבאות:מועדים – חגים ואירועים מקומיים במסלול הטיול, מזג האוויר, שיקול 
דעת המדריכה ושינויים בלו"ז הטיסות.

בשל הביקוש הרב לטיול זה, למעוניינים אנו ממליצים לפנות בהקדם - הכרטיסים שמורים לנו עד 1.1.2022. 

מחיר הטיול כולל
5 לילות במלון Sina De La Ville בדרגת ארבעה   ✔

כוכבים במרכז ההיסטורי של מילאנו. 
✔ כרטיסים לשלושת המופעים בקטגוריה הראשונה. 

✔ כלכלה: ארוחות בוקר למשך כל ימי הטיול, וארוחת 
ערב אחת.

✔ סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתכנית 
הטיול.

✔ ההדרכות המקומיות תהיינה באנגלית.
✔ כרטיסים לשתי אופרות ולבלט במקומות טובים. 

✔ העברות משדה התעופה מלפנסה למלון במילאנו 
ובחזרה .

✔ בשל עומס התנועה בעיר ההתניידות בעיר תיעשה 
במאורגן ברכבת התחתית. 

✔ תשר לנותני השירותים בחו"ל.
✔ כולל מיסי נמל ותוספת דלק, מיסי הנמל, היטלי 
הדלק והביטחון מעודכנים לתאריך 10.11.2021.

המחיר אינו כולל
תוספת לאדם יחיד בחדר.   ✖

ביטוח רפואי – כולל קורונה, כבודה והוצאות אישיות.   ✖
אישית,  אישי: משקאות בהזמנה  אופי  הוצאות בעלות    ✖
ושרות  בר  מיני  בחדרים,  בתשלום  סרטים  כביסה, 

חדרים.
כל מה שלא צוין בתוכנית ו"במחיר כולל".   ✖

ליום  יורו   5 לתת  נהוג   - הישראלית  למדריכה  תשר    ✖
לנוסע/ת. 

בדיקת קורונה במילאנו לפני החזרה לישראל.   ✖
בדיקת קורונה לפני הטיסה/עם הנחיתה.   ✖

קורונה,  בדיקות  של  עלות  כל  ספק:  הסר  למען  לב  שימו 
ככל שתידרשנה בעת הנסיעה, אינן כלולות במחיר הטיול.

הילה פלדמן - מחלקת מוסיקה 
 בחברת קאמינוס תיירות ותעופה 

נייד 052-8801285 
Hila.feldman@caminos.co.il מייל

רוני צפריר
נייד 052-8635310

ronizafrir@barak.net.il מייל

www.caminos.co.il

ד"ר אסנת גולדפרב - ארזואן
נייד 050-5650983

asnat@musicasnat.co.il מייל

3195�525�
תוספת לאדם בחדר יחידהמחיר לאדם בחדר זוגי

 הנחה לרישום מוקדם בסך 80� לאדם 
תינתן לנרשמים עד לתאריך 1.1.22


