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גובה 1550 מ'

שבצפון  הדולומיטים  של  ליבם  בלב 
אלפינים  בנופים  הידועים  איטליה 
הציורית  העיירה  לה  שוכנת  יפהפיים, 
השוכנת  העיירה   .CANAZEI
מזרחית   VAL DI FASSA בעמק   
נופים  מוקפת   BOLZANO-ל
נשימה.  עוצרי  מרהיבים  פנוראמיים 
ירק  עוטי  והרים  נהרות  אגמים, 
פסגות  עם  רב  לגובה  המתנשאים 
עם  רחוב  העיירה  במרכז  מושלגים. 
ציוריים.  קפה  ובתי  אלגנטיות  חנויות 
בעיירה ובסביבותיה מאות קילומטרים 
ניתן  מסומנים,  הליכה  שבילי  של 
עם  בשילוב  רגליים  טיולים  לערוך 

נסיעה ברכבלים.
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: CANAZEI-ורונה – כשעתיים וחצי שדות תעופה מהם ניתן להגיע ל  
 ונציה –  כשעתיים וחצי 

 אינסברוק – כשעתיים וחצי 
 מילנו –  כ 4 שעות 
 מינכן – כ-4 שעות

https://www.idealtours.co.il/%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9/Canazei


      
 Alba di Canazei המלון ממוקם ב
על גדות נהר ה – Avisio טובל בירק 

ומוקף נופים מרהיבים! 
____________________________

• מלון יפיפה חדש, מודרני בסגנון אלפיני
____________________________

• בכל החדרים טלוויזיה פלאזמה, טלפון, כספת, מיני-בר, 
שירותים, אמבטיה או מקלחת, מייבש שיער.
____________________________

• בריכת שחיה מקורה ומחוממת, סאונה וחדר כושר
____________________________

• WIFI חינם בכל המלון
____________________________

• מרפסת ענקית שטופת שמש פונה אל הרים מושלגים 
עם נופים עוצרי נשימה

____________________________

• שטחים ציבוריים גדולים
____________________________

• מטבח איטלקי, אוכל גורמה ברמה גבוהה ובשפע רב.
____________________________

• בית כנסת ומקווה טהרה במקום.
____________________________

• המלון בכשרות מהדרין משך כל ימות השנה
 בהשגחת הרב רבינוביץ )האדמו"ר מביאלה(
____________________________

       • יציאות קבוצתיות מידי שבוע החל מחודש יוני 2022
___________________________           

                  • 6 לילות 7 ימים כולל טיולים יומיים

   MY KOSHER HOTEL 4 

המלון פתוח 
מחג השבועות 

ועד אחרי ראש השנה
בין התאריכים:

2/6/2022 עד- 28/9/2022



יציאות קבוצתיות
לצפון איטליה

קיץ 2022

יציאות קבוצתיות לצפון איטליה

קנזיי 6 לילות / 7 ימים

המחיר כולל: 
טיסות )צ’רטר לורונה( העברות, 6 טיולים, 

6 לילות בבית מלון על בסיס חצי פנסיון. 

סנדוויצ’ים בהכנה עצמית לצהריים, קפה ועוגה 

אחרי הצהריים, שבת פנסיון מלא,

כניסה חופשית לבריכת המלון ט.ל.ח

המחיר לא כולל כניסות לאתרים על סך 140 יורו 

לאדם שישולמו למדריך במקום - 

המחיריםכפופים לשערי החליפין בין היורו 

לדולר וכפופים למחירי חברות התעופה  

ט.ל.ח.

ח'-י"ד סיון  
י"ז-כ"ג סיון  
כ"ד-ל' סיון  
א'-ז' תמוז  
ז'-י"ג תמוז  
י"ד-כ' תמוז  

 
כ"א-כ"ז תמוז

כ"ח תמוז- ה' אב  
י"ב-י"ח אב  
י"ט-כ"ה אב  
כ"ו אב- ב' אלול  
ה'-י"א אלול  
י"ב-י"ח אלול  
י"ט-כ"ה אלול  

07-13.06.22
16-22.06.22
 23-29.03.22

30.06-06.07.22
06-12.7.22

13-19.07.22

20-26.07.22

27.07-02.08.22
09-15.08.22
16-22.08.22
23-29.09.22
01-07.09.22
08-14.09.22
15-21.09.22

הנחיות קורונה Covid-19 - עקב מגפת הקורונה ייתכנו שינויים, ואידיאל טורס תשתדל להתאים את השינויים לתנאי הטיול

התקשרו עכשיו ותקבלו 
מחירי מבצע יחודיים!!!
והזמינו לכם חופשה מושלמת!

0 2 - 5 0 0 0 8 2 1

קבוצת נשים ייחודית!



חופשת קיץ חלומית - צפון איטליה הרי הדולומיטים והאגמים <<<  תתחילו לארוז...!

Ideal Tours אידיאל טורס

מנמל התעופה בן-גוריון נמריא לצפון איטליה. 

בעיר  לסיור  נצא  התעופה  לשדה  הגיענו  עם 

ורונה היפה המושכת את הלב עם ארמונות 

מפוארים מתקופת הרנסנס.

נבקר בכיכר הארנה נראה  את האמפיתיאטרון 

היהודי,  לגטו  נטייל  בעולם,  בגודלו  השלישי 

מחזהו  פי  על  יוליה,  של  ביתה  בחצר  ונצפה 

לכיוון  נצא  משם  ויוליה  שקספיר-רומיאו  של 

סרמיונה שעל גדות אגם גרדה. נצפה בלשון 

היבשה החודרת לאגם, נשוט לעבר המבצר 

האגם.  שסביב  המרהיב  בנוף  ונצפה  העתיק 

הנופש  עיירת  לעבר  נצפין  הביקור  בסיום 

קנזיי שבהרי הדולומיטים.

נתב"ג <<
 ורונה < סרמיונה < קנזיי
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חופשת קיץ חלומית - צפון איטליה הרי הדולומיטים והאגמים <<<  תתחילו לארוז...!

 ,VIGO DI FASSA את סיורינו נתחיל בהרי הדולומיטים לכיוון העיירה 

דינון  ואל  עמק  אזור  פני  על  נחלוף    VAL D'EGA עמק  דרך  נמשיך 

ביופיו.  מדהים  קרקעי  תת  לקניון  קסום  הררי  נוף  בתוך  ניסע  ומשם 

מים  שיפעת  כשמתחתנו  בקניון  ונטייל  וקסדות  חליפות  נקבל  במקום 

 LAGO הזורמים בזרם חזק מלווה במפלים . משם נחזור למלוננו דרך 

.DI SANTA GIUSTINA
תתכוננו.... יהיה כיף!

קניון הרים
עמק ואל דינון
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חופשת קיץ חלומית - צפון איטליה הרי הדולומיטים והאגמים <<<  תתחילו לארוז...!

הרי הדולומיטים-
 SAAS PORDOI/מרמולדה

יום זה יוקדש למקום היפה ביותר בדולומיטים 

לאגם   מזרחה  ניסע  המרמולדה.  –הר 

שם נשקיף על העמק ממנו עלינו,   FEDAIA
ונרד  הענק  והסכר  האגם  גדות  על  נטייל 

 .MALGA CIAPELA לכפר הציורי

נעלה ברכבל הגבוה ביותר בהרי הדולומיטים 

להר  זאת(  יאפשר  האויר  ומזג  )במידה 

לצפות  נוכל  שם  מטר(.   3400( המרמולדה 

פסגתו  המדהימים.  הדולומיטים  בנופי 

מושלגת תמיד ולכן מומלץ להביא לבוש חם. 

נסייר רגלית  לאחר הירידה מהר המרמולדה 

 .SOTTOGUDA הטבע  שמורת   / בקניון 

כבישים  שרשרת  דרך  למלון  נחזור  משם 

 PASSO הידוע  ההרים  במעבר  מדהימה 

.PORDOI
מחכים לכם נופים עוצרי נשימה!
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חופשת קיץ חלומית - צפון איטליה הרי הדולומיטים והאגמים <<<  תתחילו לארוז...!

מעין עולם הבא... 
יום שבת מנוחה!

לאחר התפילה והקידוש נצא לסיור רגלי בקרבת המלון 

סעודת  קנזיי.  העיירה  של  הציוריות   בסמטאות  ונסייר 

שבת ומנוחת צהריים- שינה בשבת תענוג. אחרי הצהריים 

שיחה בפרשת השבוע, סעודה שלישית, ערבית והבדלה.

אכן שבת מעין עולם הבא...
שטחי דשא ומשחקים במיוחד לילדים!
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חופשת קיץ חלומית - צפון איטליה הרי הדולומיטים והאגמים <<<  תתחילו לארוז...!

היום נתחיל את טיולנו  באגם Carzae בעל צבעי ארגמן 
הירוק והכחול. נמשיך לעיר   מרנו  Merano ונבקר בגן 
ביותר בצפון איטליה המכיל אלפי סוגי  הבוטני הגדול 
גשרים  אורקוליות,  תצוגות  ישנן  בגן  וצמחים.  פרחים 
 .Trauttmansdorff  תלויים וכן מוזיאון המצוי בטירת
על   Val Gardena לעמק    ניסע  סיורנו,  תום  עם 
חמשת  העיירות העוסקות בתיירות ובגילופי עץ מרהבי 
באחד  עוברים  שאנו  תוך  למלוננו  נמשיך  משם  עין. 
 Passo Sella מהמראות היפים ביותר בדולמיטים  - 

על הנוף וההרים המשוננים שבו." 

 נופים מדהימים! אז תכינו מצלמות :(

אגם קרצה 
והגנים הבוטניים במרנו
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חופשת קיץ חלומית - צפון איטליה הרי הדולומיטים והאגמים <<<  תתחילו לארוז...!

משולב  מדהים  רכבלים  טיול 

עוצרי  בנופים  רגלית  בהליכה 

לכיוון  באוטובוס  נצא  נשימה. 

 3 ב-  נעלה  משם   ,PERA
רכבלים לגובה   2000 מטר להר  

נצא  זו  מנקודה   Ciampedie
למעונינים  בהרים.  לסיור  רגלית 

נוסף-  בתשלום  אפשרות  תינתן 

לארץ,  שמים  בין  באומגה  לרחף 

חויה מדהימה, אל תפספסו!

)רכבל  בגונדולה  נרד  מכן  לאחר 

ענק( ל-VIGO ומשם ניסע למפל 

המים המרהיב ביופיו  

.Cavalese -שב

אז תחזיקו חזק...!

טיול רכבלים 
Val di Fassa -ב

למשפחות 
תינתן  ילדים  עם 

לפארק  לנסוע  אפשרות 
בתוספת  גרדהלנד  השעשועים 

בפארק  וכיף  הנאה  מלא  יום  תשלום, 
השעשועים גארדהלנד בסגנון דיסנילנד 
הרים,  רכבות  באיטליה:  ביותר  הגדול 
מגלשות מהירות ושאר חוויות ליום נפלא 

זה. חוויה מרתקת ובלתי נשכחת לכל 
ולצעירים  לגדולים  המשפחה 

. ם ח ו ר ב
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חופשת קיץ חלומית - צפון איטליה הרי הדולומיטים והאגמים <<<  תתחילו לארוז...!

סיורינו  את  נתחיל  המים.  על  העיר  לונציה,  יוקדש  כולו  היום 
בגטו היהודי הראשון בעולם, האי שיוחד כמקום מושב ליהודים 

מאות שנים לפני השואה. 
נסייר באיזור בתי הכנסת ובכיכר המרכזית של הגטו.

המפורסמת  סאן-מרקו  כיכר  ואל  ריאלטו  גשר  לכיוון  נמשיך 
המאכלסת בתי קפה לרוב ואלפי יונים.

נצפה על גשר האנחות ונחוש את גדולתה של העיר שהייתה 
בירת אגן הים התיכון.

של  הימי  )האוטובוס  ב'ופורטו'  נשוט  הקבוצה  כל  עם  יחד 
לשדה  בנסיעה  טיולינו  את  נסיים  הטרונקטו.  לכיוון  ונציה(. 

התעופה בוורונה לטיסת לילה חזרה ארצה. 
מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור... דרך צלחה!

ונציה -
עיר על המים

 תוכנית הטיולים נתונה לשינויים בכפוף לתאריכי היציאה, 
ט.ל.ח. הטיולים.  מדריך  של  ושיקולים  האוויר  מזג 
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פעילויות ואטרקציות
בקנזיי וסביבותיה:

פעילויות  של  רחב  מגוון 
להנאתכם: טיולי אופניים, רכיבה 
על סוסים, מצנחי רחיפה, גולף, 
כיף,  ספידי  הקרח,  על  החלקה 
אומגה, באולינג, פארק חבלים, 
דרך  סוסים  עם  בכרכרות  טיול 

נופים עוצרי נשימה...!

אלו המלצות מהמומחים,
צאו ותהנו...:(




