
  אומבריה, טוסקנה וסן מרינו
 

 פרוג'יה.  –רומא  –ת"א  – 1יום 
מרכז נתחיל את הביקור מ .היבפרוג' ניסע לביקורנפגש בשעת בוקר מוקדמת בשדה התעופה ונטוס לרומא. לאחר הנחיתה 

נתרשם ו רוסקית. נראה את שערי החומותטואת הבאר הא 12-העיירה, נראה את המזרקה הגדולה שנבנתה במאה ה
עם ההיסטוריה רבת  סיזיבעיר אנמשיך לביקור ממצודת פאולינה, מהארמונות והכנסיות שבעיר ומגשר אמת המים העתיק. 

בקתדרלה המרשימה ונסייר בסמטאותיה  נבקר .שנולד בעיירה סקניסיפרנצ'סקו, מייסד המסדר הפרנהשנים. נלמד על 
 הציוריות. 

  אורבייטו –מפלי השיש  - 2יום 
 מלאכותיים שנבנו ע"י הרומאיםהמפורסמים, מפלים מפלי השיש יום טבע מרתק בו נראה את לנצא  ארוחת הבוקרלאחר 

. כדי שנוכל להתרשם מהיופי הייחודי ואורבייט את המשך היום נקדיש לעיירה הקסומהגבוהים ביותר באיטליה. ל ונחשבים
. נמשיך את באיטליה למפוארת ביותר ושנחשבת לגדולה בקתדרלה הגותית המרהיבה  לתצפית לרוניקובפשל העיירה, נעלה 
 . שבעיר העתיקה סמטאות הציוריותהמסלול רגלית ב

 פירנצה  - 3יום 
מגדל הפעמונים נראה את דואומו, נתחיל את הסיור בתצפית על הפירנצה.  -לאחר ארוחת הבוקר ניסע  לבירת חבל טוסקנה 

לתצפית על  ה"פונטה  . נמשיךנמשיך לכיכר הסניורה בה מוצב פסל דוד המפורסם של הפסל מיכאלאנג'לווו"שערי גן העדן" 
שוק . נעלה לתצפית מרהיבה על העיר מפיאצ'לה מיכאלאנג'לו ונסיים את הביקור ב הגשר המפורסם על נהר הארנו -וקיו" 

  .האוכל המרכזי של העיר

  מיניאנו'סן ג -סיינה  - 4יום 
ימי  מתקופתסיינה שנשתמרה בעיר  נתחיל נצא ליום טיול בערים ההיסטוריות של חבל טוסקנה. ארוחת הבוקרלאחר 

נצפה בקתדרלה המרהיבה  .םייהסוסים המסורת מים מרוציפיאצה איל קמפו בה מתקיי נבקר בכיכר המפורסמת .הביניים
 .עיר המגדלים והצריחיםאשר נקראת גם מיניאנו 'סן געיירה היפה דרכנו לאת  נעשה  ,משם. סמטאות העירמשיטוט בונהנה 

  העיר.נסייר בסמטאות ו
 

 מונטפולצ'יאנו ודרך היין בקיאנטי.  – 5יום 
המוקפת כרמים מונטפולצ'יאנו בעיירה  נתחיל .בדרך היין המפורסם של טוסקנהלאחר ארוחת הבוקר נצא ליום מופלא 

. נערוך סיור רגלי במרכז העיירה שנחשבה ואשר ידועה בעיקר בזכות היין המיוחד שלה שנחשב לאחד המשובחים באיטליה
ומהמבנים שנשתמרו. החומות העתיקות תרשם משרידי נלאחת מן העיירות העשירות והמשגשגות בתקופת ימי הביניים. 

עיירות נמשיך בנסיעה בין ובתום הסיור  יצירות אומנות מתקופות שונותבשטות ומקשסיות ארמונות והכננצפה בקירות ה
היין ואף נעצור לטעום מ. בנסיעתנו בדרך היין המפורסמת נתרשם מהכרמים הרבים הפזורים לאורך הדרך ציוריות נוספות

  .יין הקיאנטי המפורסם -האופייני למקום

 הרפובליקה המרוממת של סן מרינו בהרי הפנינים –הפנינה הסודית  – 6יום 
 יפהפייה מדינה זוהי .מרינו סן של המרוממת הרפובליקה המלא בשמה או מרינו סן ברפובליקת ייחודי טיול ליום נצא היום

 השתמר אשר העיר של והמבוצר העתיק הסיור מהמרכז את נתחיל .עתיקות וערים מרשימים מבצרים ,הרריים עם נופים
 הייחודיות המזכרות עם המזכרות המסעדות וחנויות ,הרבים הקפה מבתי ונהנה באבן המרוצפות נסייר ברחובות .היטב

 הממשל ארמון נמצא גם שם ,שברובע העתיק החירות לכיכר נמשיך .וקרמיקה עץ ויצירות בולים, מטבעות כגון לאזור
 מתקיים אשר ,המשמר חיילי הצבעוניים של המדים עם ,המשמר חילופי טקס את נראה . -19 במאה ה שנבנה המרשים

  .מאיטליה הזולים משמעותית במחירים לקניות זמן נותיר ,חופשי סחר של אזור מרינו הינה וסן ומאחר לשעה אחת
 

  אדמות"ה"חמש  -"צינקואה טרה"  - 7יום 
אשר  לעיר לה ספציה נגיע. והמיוחדים  ביותר באיטליהלטיול באחד מן המקומות המרשימים נצא לאחר ארוחת הבוקר 

שהתרגום שלו הוא "חמש אדמות". זהו שמם הכולל של חמישה כפרים  ינקואה טרה"'"צבמיוחדת לסיור ברכבת  נצא ממנה
אשר במבט מהיר נראה שכל העיירות דומות האחת לשנייה אך ברגע שמתחילים את המסע בין העיירות מגלים  פסטורליים

הנוף שיתגלה  ים.צוקים מרהיבלצד מ עם בתים צפופים וצבעונייםנופים נדירים ומיוחדים של כפרים הבנויים בסמיכות 
סמטאות צבעוניים, ים צלול בצבעי טורקיז, בתים  ה שלמשילוב עוצר נשי ,לעינינו הוא מן היפים ביותר שנראה בטיול

במהלך הסיור המופלא נעצור  שלא ישכחו לעולם. שיוצרים תמונות נוף עוצרות נשימה מרהיבותוטראסות כרמים , מפותלות
 . במהרה הבלתי נשכחים. בתום היום הייחודי עם המראות שלהן סמטאות הציוריותונשוטט בבעיירות  יקור בל
 

 ת"א - רומא -ארצו  - 8יום 
לפנה"ס, העיר בה הוסרט  7-נערוך סיור רגלי בעיר העתיקה מהמאה ה .לאחר ארוחת הבוקר ניסע דרומה לביקור בארצו

הסרט "החיים היפים" של רוברטו בניני.  נראה את האמפיתיאטרון הרומי, כנסיית פרנסיסקו המרשימה, כנסיית סן 
שוטט בכיכר המרכזית ובמידה ויישאר זמן נעצור במרכז קניות ולאחר מכן ניסע לשדה דומניקו וקתדרלת סן דונאטו. נ

 התעופה לטיסה חזרה לתל אביב.


