
מועדוני הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם ל :

5-12/7/20185-12/7/2018 נופשון פתיחת הקיץ-נופשון פתיחת הקיץ-
צפון איטליה האריסטוקרטית שוויץ והאגמיםצפון איטליה האריסטוקרטית שוויץ והאגמים

-אגם מג'ורה-אגם מג'ורהHotel Simplon BavenoHotel Simplon Baveno    מלון היוקרה-מלון היוקרה-

יוצאים לדרךיוצאים לדרך      5/7  11    יום – יום – 

לאחר הנחיתה נשים פעמינו. עם בוקר נטוס בטיסה ישירה לשדה התעופה מלפנסה שליד מילאנו

מכאן. ורה'הידועה כיהלום של אגם מג, ורה כשיעדנו עיירת הנופש הקסומה סטרזה'לכיוון אגם מג

.הלילות הבאים במהלך" ביתנו באיטליה"נמשיך בנסיעה קצרה אל בית המלון שלנו אשר יהווה את 
.לאחר קבלת חדרים התארגנות ומנוחה נרד לחגוג את ארוחת הערב הראשונה שלנו

 



יו'אגם קומו ובלאג 6/7 -2יום – 

ניסע לאורך החוף המערבי של אגם קומו. היום נסייר באגם השלישי בגודלו והיפה ביותר באיטליה

את סיורנו נקנח בעיירה. יו'טרמצו ומנאג, רנוביו'בדרכנו נחלוף על פני עיירות ציוריות בניהן צ

.בתום יום הטיול נשוב לבית המלון שלנו. יו הקסומה אליה נגיע בהפלגה קצרה'המפורסמת בלאג
 ולאחריה משחק ברידג'.ארוחת ערב במלון

 

ינו בשוויץ'קנטון טיצ 7/7- 3יום – 

ניסע לאורכו של. המחוז הדרומי דובר האיטלקית של שוויץ, ינו בשוויץ'היום נטייל בחבל טיצ

נחלוף על פני עיירות מקסימות עד שנגיע לקצהו הצפוני של האגם ואל פנינת הטבע, ורה'אגם מג

נתפעל מהנוף עוצר הנשימה של העמק המוקף הרים שבמרכזו זורם בשצף, הנעלמת עמק ורצסקה

בתום הסיור בעמק נעבור דרך מרכזה של העיר השוויצרית. נהר המים התכולים המרהיב ביופיו

ולאחריה משחק ברידג'..ארוחת ערב במלון. נשוב לבית המלון שלנו. המפורסמת לוקארנו

 



טורינו 8/7 -4יום – 

במהלך הסיור".. פריס של איטליה, "לאחר ארוחת בוקר נצא לבירת חבל פיימונטה הלא היא טורינו

 ,palzzo madama , church of san Lorenzo: נראה את מרבית המבנים החשובים של העיר
הארמון המלכותי תוך שאנו מסיירים תחת הקשתות האלגנטיות העמוסות בחנויות ובבתי קפה את

ונראה אוסף) אחרי המוזיאון בקהיר( הסיור המודרך נסיים במוזיאון המצרי השני בגודלו בעולם 

לאחר  נצא בנסיעה למתחם הקולינארי. פסלים וממצאים מהתקופה העתיקה, נדיר של מומיות

מרכז מופלא של מיטב מוצרי המזון האיטלקיים, הראשון באיטליה EATALYהאיטלקי המפורסם 

ולאחריה.ארוחת ערב במלון. בתום יום מרתק נשוב לבית המלון שלנו. ודוכני מזון מעוררי תיאבון

משחק ברידג'.

 

ורה ואגם אורטה'אגם מג 9/7 -5יום – 

נשוט באגם ונצפה. ורה'נתחיל את היום בעיירה המקסימה סטרזה השוכנת על שפת אגם מג

מהסירה בשלושת האיים היפים של משפחת בורומיאו ובנוף עוצר הנשימה שיתגלה לעיננו ונרד

אגם אורטה ולעיירה, משם נמשיך לאגם המערבי ביותר". איזולה בלה"לביקור באי היפה מכולם 

רכובים על רכבת קטנה ונתרשם, נסייר בסימטאותה הצבעוניות, וליו'היפהפיה והמיוחדת סן ג

.ארוחת ערב במלון. בתום יום הטיול נשוב לבית המלון שלנו. מהמראות הקסומים שיתגלו לנו
ולאחריה משחק ברידג'.



 

שוויץ, לוגאנו 10/7 -6יום – 

.היום נטייל בעיר הנופש המפורסמת לוגאנו השוכנת על שפת אגם לוגאנו סמוך לגבול עם איטליה
נפרד. נצפה אל האגם הקסום שלה ונהנה ממחמדי המקום, נסייר במרכזה האלגנטי שוקק החיים

מלוגאנו בלב כבד ונמשיך לתצפית אל הנוף האלפיני המרגש מפסגת סן סלבדורה אליה נעפיל

.ערב חופשי.ארוחת ערב במלון. בתום יום הטיול נשוב לבית המלון שלנו. ברכבל

 

מילאנו 11/7 -7יום – 

עיר שהינה ליבה הכלכלי והתרבותי, לאחר ארוחת בוקר נצא לסיור בעיר האופנה המפורסמת

הקתדרלה – הדאומו ,, נתחיל את הסיור באתר המרכזי של העיר. והשניה בגודלה באיטליה

.ומשמש במה למיטב האופרות וההצגות 1778- לה סקלה המפורסם שנחנך ב- תיאטרון ה



מופת אדריכלות הרנסאנס המושך אליו מבקרים רבים להתרשם,  – במצודת ספורצסקונבקר 

לשדהבתום הסיור נצא בנסיעה . לו המוצגת במקום'מהמצודה ומהיצירה האחרונה של מיכאל אנג

 לפנות בוקר.12/7התעופה של מילאנו לטיסה חזרה ארצה. הנחיתה בארץ ב 

החבילה כוללת-

טיסות סדירות וישירות

כלכלה- חצי פנסיון-
סיורים מודרכים וביקורים מיוחדים כפי שמופיע בתוכנית

כל הכניסות לאתרים
טעימות קולינריות

אוטובוס נוח וממוזג לביצוע התוכנית
מדריך ישראלי 

משחקי ברידג' בערבים 

 אירו לאדם (בחדר בתפוסה זוגית) אירו לאדם (בחדר בתפוסה זוגית)18901890במחיר מיוחד של במחיר מיוחד של 

 אירו450תוספת ליחיד בחדר 

 אירו70 ביטוחים למינהם ,שתיה בארוחות,טיפ לנותני השירותים בחו"ל-(המחיר אינו כולל:
לאדם). טיפ למדריך הישראלי,וכל מה שלא נכלל במחיר כולל.

חשוב ביותר-עקב ביקוש מוגבר לטיסות ונופש ביולי יש להרשם במהרה. 
מס המקומות מוגבל !!!

daganbridge@hotmail.com
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