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 ואיכותי באיטליהנופש כשר  -מבצע מיוחד 

 מאוחדתלעובדי 
 

 היקרים, מאוחדתעובדי 

 

 שמחים להציע לכם את חבילת הקיץ האיכותית שלנו לציבור  הרווחהתור פלוס בשיתוף 

 הדתי והמסורתי!

 שנה בנופשים לציבור הדתי על כל גווניו. 20תור פלוס הינה חברה ותיקה ואיכותית המתמחה זה 

בחודשי הקיץ, אנו סוגרים מלונות ביעדים אטרקטיביים בחו"ל על מנת לעשות "חיים נוחים" 

רות. בכל מלון יש לנו בית כנסת עם ספר תורה, טבחים, שפים, לציבור הדתי ושומרי הכש

אנחנו דואגים להכל! לכם נשאר רק להביא  –קונדיטורים, אנשי צוות, מדריכים ישראלים וכו' 

 מזוודה עם בגדים...

המוצר שלנו הוא איכותי וייחודי, יעידו על כך אלפי מכתבי התודה וההמלצה שנשלחים אלינו כל 

 שנה.

 

 עה כוללת את השירותים הבאים:ההצ    

 בהשגחת הרב פדווא אמסטרדם -אירוח במלון כשר גלאט למהדרין   .1

   טיסות הלוך ושוב  .2

 העברה למלון וממנו .3

אירוח מפנק במסורת תור פלוס הכולל: ארוחת בוקר ישראלית, הכנת סנדויצ'ים  .4

ופירות להמשך היום, ארוחת ערב עשירה ומפנקת, שתייה חמה חופשית כל 

היום, קפה ועוגה אחה"צ. בשבת, פנסיון מלא, קידוש מפואר ומפנק לאחר 

 התפילה בבוקר, ובעיקר הרבה תשומת לב, פינוק והשקעה!!!

 –ואוטובוס  דובר עבריתהכוללת כניסות לאתרים, מדריך מלאה  חבילת טיולים .5

 מצורף נספח טיולים מלא.  

 ע"י צוות תפעול המלון בעבריתליווי אישי ומתן מענה מלא  .6

 בית כנסת ומניינים קבועים .7



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 איטליה

  

18-24/7 
 

 )דולומיטים(  די קסטרוזה וסאן מרטינ -  SAVOIAמלון 

 ימים 7לילות,  6 

 טיסה לורונה

   

 העיירה סאן מרטינו די קסטרוזה היא עיירת נופש שוקקת חיים בלב הרי הדולמיטים

 מטר, ומהווה מוקד משיכה תיירותי לאורך כל השנה! 1700המרהיבים, בגובה 

העיירה מהווה נקודת מוצא נפלאה לטיולים בצפון איטליה ובדולמיטים, כדוגמת ורונה, עמק 

 פאסה, אגם קארזה, קנאזיי ואורטיזיי, אגם גארדה, סירמיונה, מפלי ורונה ועוד ועוד...

 

:  ממוקם בעיירה סן מרטינו די קסטרוזה, בלב שמורת הטבע הפסטוראלית Savoiaמלון 
פנווג'יו. מלון בוטיק עם סוויטות וחדרים מרווחים ונוחים עם מרפסות. המלון ששופץ לחלוטין 

והורחב הוא בין המלונות המובילים בטרנטינו והינו יעד מושלם לחופשת קיץ מושלמת 
מים קרירים מהפשרות השלגים הישר מפסגות ומרגיעה. סביב המלון זורמים נחלי 

הדולומיטים המרהיבים העוטפים את המלון מכל עבר. המלון מעוצב בסגנון איטלקי אלגנטי 
ובאווירה אירופאית ושלווה. מהמלון ניתן לצאת ולהלן בשבילי השמורה לצד נחלי המים. 

 במלון תהנו מאוכל משובח בשפע ישראלי באווירה אירופאית טיפוסית.
 
 

  המחירים כוללים טיסות הלוך ושוב+ אירוח במלון בקונספט תור פלוס + העברות

 חבילת טיולים + אוטובוס + מדריך + כניסה לאתרים  ו           

 מחיר לאדם בחדר זוגי מס' לילות תאריך יציאה

 $  1890   ימים  7לילות,  6   18-24/7    

 

 
         



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  ס"דב
  2017קיץ  -איטליה תכנית טיולים

 
 

 סאן מרטינו די קסטרוצה.וורונה,סירמיונה,  – הגעה יום
 Sirmione) -San Martino di Castrozza  -Valeggio) 

 במידת האפשר בכפוף לזמן הנחיתה ולתנאי מזג האוירבשדה בורונה.  נחיתה
 לעיר ורונה המפורסמת בזכות רומאו ויוליה, נסייר בכיכר ארבה, ניסע

 ,לביקור באי הציורי סירמיונה נצפה על הארנה המרשימה, משם נמשיך 
משם ניסע למלוננו בעיירה סאן , נקיף אותו תחילה בסירה ואח"כ נחצה את הגשר ונבקר באי 

 השוכנת בלב הדולומיטים. מרטינו די קסטרוצה

 
 קאנזיי , אגם קארצה,  הר רודלה, – 1יום טיול 

(Carezza -Canazei -RodellaCol ) 
 Passoבור את מעבר רולה )לאחר ארוחת הבוקר, נע

Rolle ונרד לעמק פאסה )(Val Di Fassa)  המפורסם 
ונשקיף על רודלה לפסגת הר  פיל ברכבל ביופיו . נע

ועל מלכת של העמק העיירות הפזורות לאורכו 
 . משם נמשיךהדולומיטים, המרמולדה ופסגתה המושלגת

ארדנה היפיפה,לסיום נבקר סלה נצפה על עמק גלמעבר 
 . בדרכנו חזרה למלון נצפה בשמורת הצבאים. רצה שמסביבו עצי אשוח גבוהיםאבאגם ק

 
 פסגות סאן מרטינו, בסאנו דל גראפה – 2טיול  יום

Bassano del Grappa)  –(Pale di San Martino  
 

בוקר נצא  בסיור רגלי קליל לרכבלים העולים לפסגות ההרים בעיירה סאן   לאחר ארוחת
מטרים, נצפה על  2654מרטינו דה קסטרוצה, ומהם נעפיל לקול וורדה ומשם לרוזטה בגובה 

נוף יפיפה הנשקף מגובה זה, לאחר מכן נעשה דרכנו לעיירה באסנו דל גראפה המפורסמת 
ר העץ המפורסם על נהר הברנטה, נעצור לשופינג במשקה הגראפה, נטייל ברחובותיה ובגש

 בקניון של באסנו ולאחר מכן נסע חזרה למלונינו .
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  (Dolomites)דולומיטים  - 3טיול יום 
היום נבקר בהרי הדולומיטים ובהר הגבוה המרמולדה שגובהו 

הנמצא בגובה  מטרים. ניסע דרך קנאזיי לאגם פדאייה 3430
לאחר  ונחזה בנופים עוצרי נשימה.נעלה ברכבל  מטרים 2050
להליכה  קלילה בקניון הרים לעיירה מלגה צ'יאפלה יסע נמכן 

משם נעפיל לאראבה טבעי, סוטוגודה, עם נחלים ומפלים יפיפיים. 
מעבר מרשים ביותר בגובהו ברכס , לכיוון מעבר פורדוי

 3000. ואז נעלה ברכבל לגובה מטרים 2,239הדולומיטים בגובה 
. המרפסת של הדולומיטים -המקום המכונה מטרים לתצפית מ

 .נחזור למלוננובסיום, 

 
 

 :  סיור בניחוח איטלקי, עיירות בעמק הצי'סמון 4, יום טיול יום שישי
(Val Cismon Villages   –(Bellunesi National Park   
 

לאחר ארוחת הבוקר נעשה פעמינו לכיוון עמק הצי'סמון נסייר 
נצפה על העיירות    Feltre, או Firera   באחת העיירות   

בעמק ונלמד על המקומיים, לאחר הסיור והתרשמות ניסע  
לסיור במבשלת הבירה, נלמד כיצד מכינים את אחד המשקים 

עמינו הכי נצרכים באירופה ובעולם כולו, מהעיירה נעשה פ
נהרות מהמפורסמים  2לאגם קורלו, אגם יפיפה הסופח לתוכו 

באיטליה, ברנטה וצי'סמון, נסייר סביב האגם ונשוט בסירות 
פדלים, משם ניסע חזרה למלונינו ל"טועמיה" והתארגנות 

 . לשבת
 

 סיור רגלי בעיירה. – שבת

 

 
 ( Venezia) וונציה -עזיבה יום 

אומרים, היפה יש לוונציה  כולו מוקדשהיום 
נהלך על פניי איים וגשרים  .שבערי איטליה

בסימטאותיה היפות של ונציה, נראה את 
גשר הריאלטו המפורסם, נקדיש זמן לטיול 
בכיכר  סן מרקו המדהימה על מאות היונים 
שבה וניצפה על אתריה המרכזיים, נסייר 
בגטו היהודי העתיק ביותר בעולם, יינתן 

ר מכן נעזוב את העיר וניסע לשדה התעופה בוורונה זמן חופשי לקניות ולאח
 לקראת טיסתנו חזרה .
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 הערות:

 לאדם לחבילה. 30$כוללים תשר בסך של  אינםהמחירים *

 250$ –( 0-2* תינוק )

 המחירים המיוחדים עד גמר המלאי. הזדרזו להזמין!* 

 ניתן לבצע דרכנו ביטוח נסיעות שתקף כבר מעכשיו לקיץ. *

 תוכנית הטיולים נתונה לשינויים עקב תנאי מזג אויר או מצבים שאינם בשליטתנו.* 

 * ייתכנו שינויים בשעות הטיסה עקב שינויים של חברות התעופה.

 תשלומים בכרטיס אשראי. 5-* ניתן לשלם ב 

 (רישוםלפי מדיניות חברת תור פלוס וחברות התעופה )פירוט בדף ה –* דמי ביטול  

  

  

 ט.ל.ח

 

  samantha@tourplus.co.ilניתן לשלוח את דף הרישום לדוא"ל   –להרשמה 

 03-9050511 –לפרטים 
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