
חוויות בדרכים: מוסיקה, אמנות וטיולים

בלט במילאנו ואופרות בפסטיבל הקיץ 
של ורונה איטליה 

שבעה ימים של מוסיקה, אמנות וטיולים בצפון איטליה. נהיה בשני המקומות החשובים להופעות בצפון איטליה: תיאטרון לה 
סקאלה ופסטיבל האופרות בוורונה.

בטיול נשלב ביקורים במוזיאונים, באתרים מוסיקליים ובאתרים המסמלים את מילאנו, את ג'וזפה ורדי ואת אזור אגם גרדה 
היפהפה, השופע עיירות עתיקות. 

נהנה מביצועים מרשימים של הבלט "ג'יזל" בלה סקאלה. 
ומהאופרות "כרמן" )Carmen(  ו"לה טרוויטה" )La Trviata( בפסטיבל הקיץ הגדול של ורונה. 

במהלך הטיול נשהה בשני מלונות: 
במלון סינה דה לה וילה )Sina De La Ville(  בדרגת ארבעה כוכבים, הסמוך לבית האופרה ולמרכז העיר מילאנו. 

 Peschiera del( במרכז העיירה פסקיירה דל גארדה )(  בדרגת שלושה כוכבים )חדר סופריירBell’Arrivo( ובמלון בל אריבו
Garda(, שעל שפת אגם גארדה. 

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. 

הדרכה: ד"ר אסנת גולדפרב-ארזואן
בניהולה של רוני צפריר

7 ימי טיול
באיטליה
11-17.7.22
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Milano טיסה תל אביב < מילאנו טיסה תל אביב < מילאנו
ניפגש בשדה התעופה לטיסתנו לצפון איטליה )המראה בשעה 7:45 נחיתה במילאנו בשעה  10:55(. 
לאחר הנחיתה ניסע למלוננו, הממוקם במרכז ההיסטורי של מילאנו והסמוך לבית האופרה לה סקאלה, 
 Museo Poldi( ויינתן זמן לארוחת צהריים ולמנוחה. אחרי הצהריים נצא לביקור במוזיאון פולדי פזולי
Pezzoli(, הנחשב לאחד מהאוספים הפרטיים העשירים ביותר בעולם. פזולי ירש את הונו כבר בהיותו 
בן 24. בשלושים החדרים של האוסף, המכיל כ- 5,000 מוצגים, נחשפות אהבותיו כאספן החל מכלי 
)שעונים,  שימושית  ובאמנות  בתכשיטים  וכלה  ופסלים  ציורים  דרך  הביניים  מימי  אבירים  ושריון  נשק 
כלי זכוכית ופורצלן(, שהיוו חלק בלתי נפרד באחוזה. בין הציורים המוצגים במוזיאון ממיטב האמנים 

האיטלקיים, בינהם סנדרו בוטיצ'לי, קנלטו, בליני, פולאיולו, וקיו, מנטנייה ועוד.
בערב ניפגש לארוחת ערב משותפת במלון. 

מילאנומילאנו
 ,)Teatro Alla Scalla Museum( הבוקר נפתח במוזיאון בית האופרה המפורסם בעולם, לה סקאלה
המציג את ההיסטוריה של בית האופרה, את הזמרים ששרו בו ואת תלבושתם ומוצגים נוספים מרתקים. 

נבקר, ככל שיותיר לנו הזמן, בתערוכה המתחלפת המוצגת כעת במוזיאון:
בין  סקאלה:  הלה  מיתוס   -  IL MITO DELLA SCALA TRA CRONACA E CRITICA: VA PENSIER

הופעות לאורך ההיסטוריה לבין ספרות, ביקורת ועיתונות(.
אחרי הצהריים נתכנס להרצאה על הבלט הרומנטי בו נצפה בערב: ג'יזל. בערב נלך בהתרגשות לבית 

האופרה המפורסם לצפות בבלט. 

))Peschiera del Garda( פסקיירה דל גארדה - )( פסקיירה דל גארדה - )Bergamo( מילאנו-ברגמו )מילאנו-ברגמו
לאחר ארוחת הבוקר נעזוב את מלוננו במילאנו לאיזור אגם גארדה. לפני שניפרד מהעיר 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 
 Giuseppina( גדולתו כאישיות נדיבה ואוהבת אדם ונפקוד את קברו ואת קבר רעייתו, ג'וזפינה סטרפוני
Strepponi( )ביקורנו מותנה במצב הקורונה במדינה(. נצא מחוץ לעיר, בדרך נעצור להפסקת צוהריים 
ואחריה נמשיך לעיר ברגמו )Bergamo(. נעלה ברכבל לעיר העילית נטייל בסמטאות העתיקות, נבקר 
 Gaetano( בה קבור המלחין גאטנו דוניצטי ,)Santa Maria Maggiore( בכנסיית סנטה מריה מג'ורה
למלוננו  ברגמו  את  נעזוב  מהרוקה.  הנוף  אל  ונשקיף  הסמוכה  קוליאוני  בקפלה  נבקר   ,)Donizetti

.)Peschiera del Garda( שבמרכז העיירה פסקיירה דל גארדה

11.7.22
יום שני

12.7.22
יום שלישי

מסלול הטיול

13.7.22
יום רביעי
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))Carmen( והאופרה ״כרמן״ )( והאופרה ״כרמן״ )Sirmione( סירמיונה )סירמיונה
היבשה  ללשון  מסביב  נפליג  גארדה".  אגם  "פנינת  הקרויה  סירמיונה,  הקסומה  בעיירה  נטייל  הבוקר 

עליה בנויה העיר ונטייל בסמטאות הציוריות. בתום הסיור נחזור למלוננו למנוחה. 
אחרי הצהריים נתכנס להרצאה מקדימה לאופרה בה נצפה בערב: "כרמן"  )Carmen( מאת ז'ורז' 
ביזה. לאחר מכן ניסע לצפות באופרה בפסטיבל הקיץ הגדול של ורונה. התחלת המופע: 21:00, משך 

המופע: שלוש שעות וחצי. 

)La Traviata( "( והאופרה "לה טרוויטה" )האופרה "לה טרוויטהGarda Lake( יום  מסביב לאגם גארדהיום  מסביב לאגם גארדה
בבוקר ניסע על הגדה המערבית של אגם גארדה בדרך נוף מרהיבה, בין עיירות עתיקות והרים נישאים. 
 ,)Riva del Garda( נטייל בעיירה ריבה דל גארדה , )Cascata Varone( נבקר במפלי וָרונה השוצפים
השוכנת בצפון האגם ומשם נמשיך בנסיעה על  הגדה המזרחית עד מלוננו. נחזור למלוננו למנוחה 
קלה. לאחר הרצאת המבוא על האופרה "לה טרוויטה" )La Traviata( נצא לארנה של ורונה. שעת 

תחילת האופרה: 21:00, משך האופרה: שלוש שעות וארבעים דקות. 

ג'וזפה  בעקבות  ג'וזפה יום  בעקבות  יום 
))Giuseppe Verdi( ורדי )ורדי

במחוזות  לטיול  נצא  הבוקר 
בווילה  נבקר  ורדי.  של  חייו 
 Villa( אגתה  בסנטה  ורדי 
 Sant'Agata di Giuseppe
בחמישים  חי  בה   ,)Verdi
ביחד  לחייו  האחרונות  השנים 
סטרפוני  ג'וזפינה  רעייתו  עם 
  .)Giuseppina Strepponi(
 ,)Busseto( נטייל בעיירה בוסטו
חינוכו  את  קיבל  הוא  בה 
הראשון,  המשמעותי  המוסיקלי 

  )Le Roncole(ורדי במרכז העיירה. נמשיך לכפר הולדתו לה רונקולה ונראה את פסלו המרשים של 
ונראה את הבית בו הוא נולד. 

נחזור למלוננו בצהריים. אחרי הצהריים יינתן זמן חופשי.   

פסקיירה דל גארדה )פסקיירה דל גארדה )Peschiera del Garda( < תל אביב( < תל אביב
בבוקר נצא לשדה התעופה במילאנו לטיסתנו לישראל )המראה בשעה 12:10 נחיתה בישראל בשעה 

.)16:55

14.7.22
יום חמישי

16.7.22
שבת

17.7.22
יום ראשון

15.7.22
יום שישי



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.

מחיר הטיול כולל
 )Sina De La Ville( 2 לילות במלון סינה דה לה וילה ✔

בדרגת ארבעה כוכבים, הממוקם במרכז ההיסטורי 
של העיר מילאנו. 

✔ 4 לילות במלון בל אריבו )Bell’Arrivo(  שלושה 
כוכבים )חדרי סופרייר( במרכז העיירה פסקיירה דל 

גארדה )Peschiera del Garda(  מלון מומלץ!
✔ כלכלה: ארוחות בוקר למשך כל ימי הטיול.
✔ ארוחת ערב בערב הראשון במילאנו בלבד.

✔ סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתכנית 
הטיול.

ההדרכות המקומיות תהיינה באנגלית  ✔
✔ כרטיסים לבלט בלה סקאלה ולשתי אופרות בוורונה 

ברמה א'.
✔ אוטובוס צמוד מפואר וממוזג מחוץ למילאנו.

✔ העברות משדה התעופה מלפנסה למלון במילאנו. 
✔ תשר לנותני השירותים בחו"ל.

✔ כולל מיסי נמל ותוספת דלק, מיסי הנמל, היטלי 
הדלק והביטחון מעודכנים לתאריך 22 .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 בישראל לפני הטיסה לאיטליה.   ✖

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

2890�230�
תוספת לאדם בחדר יחידהמחיר לאדם בחדר זוגי

 הנחה לרישום מוקדם בסך 80� לאדם 
תינתן לנרשמים עד לתאריך 1.5.22


