טיול אגודת דנטה אליגיירי בירושלים
לחבל לומברדיה
 10-03בספטמבר  2019בהדרכת אריאל די קאסטרו

 . 1יום ג '  : 03. 09תל אביב – מילאנו  – Milanoקומו  - Comoברשיה
בשעות הבוקר נפגש בשדה התעופה בן גוריון ונטוס למילאנו .עם הגעתנו נשים פעמינו אל קומו
 .Comoנערוך סיור בעיר העתיקה ,כולל עליה לתצפית מהכפר ברונטה  Brunateעם הפוניקולר .
לאחר הסיור נמשיך למלוננו בברשיה.
התארגנות בחדרים וארוחת ערב במלון.

 .2יום ד'  : 04.09סביונטה  – Sabbionetaקרמונה Cremona
שונצינו Soncino

הבוקר נצא אל סאביונטה  ,Sabbionetaאתר מורשת עולמית ש ל או נ ס ק" ו מ ש נ ת 2008
(החולקת את התואר ע ם מ נ טו ב ה  .)Mantovaסאביונטה עוצבה מחדש במאה ה  16 -על ידי
הדוכס וספסיאנוס גונזגה כ' חלום ההומניסטי' וכעיר האידיאלית של הרנסנס .נסייר בארמון הגן,
בתיאטרון ,בארמון הדוכס ובבית הכנסת.
בצהריים נמשיך אל קרמונה  ,Cremonaעירם של בני משפחת סטרדיווארי ,בוני הכינורות הנודעים
מהמאה ה –  .17נבקר בסדנה של בונה כינורות ,בקתדרלה ובבית הטבילה .נתרשם מה'טוראצו'
( ,)Torrazzoמגדל הפעמונים הרומנסקי ,הגבוה ביותר בלומברדיה ,שהפך לסמל העיר.
אחר הצהריים נגיע אל העיירה שונצינו  Soncinoונבקר במוזיאון הדפוס בו הודפס ספר התנ" ך
הראשון בעברית על ידי משפחת שונצינו ,שהיגרה מגרמניה לאיטליה והתבססה בעיירה .חזרה לברשיה
וארוחת ערב עצמאית .

 .3יום ה'  : 05.09סאלו  - Saloגארדונה ריביירה Gardone Riviera
לימונה Limone

נקדיש את היום לגדה הלומבארדית של אגם גארדה .נתחיל בביקור בסאלו  Saloששימשה כ'בירתה של
הרפובליקה

הסוציאליסטית' שהקים מוסוליני בחסות הנאצים לאחר פלישתם לאיטליה בספטמבר

 .1943נמשיך אל גארדונה ריביירה  Gardone Rivieraונבקר בגן הבוטאני אנדרה הלר .בצהריים
נמשיך בנסיעה צפונה אל העיירה לימונה  Limoneשהיית ה הגבול בין איטליה ואוסטריה עד .1919
זמן חופשי לארוחת צהריים ,ולאחריה הפלגה עם האוטובוס אל מלצ'זינה ( .) Malcesineחזרה ל ברשיה
דרך הגדה המזרחית של האגם .ארוחת ערב עצמאית .

 .4יום ו'  : 06.09מנטובה Mantova
בורגטו סול מינצ'ו Borghetto sul mincio

את שעות הבוקר נקדיש למנטובה  .Mantovaנבקר בעיר שהייתה מרכז אומנותי ומוזיקאלי חשוב תחת
שלטון דוכסות גונזאגה ששלטה בה במשך מאות שנים .נכנס לעיר העתיקה לסיור בארמון הדוכס
( ,)Palazzo Ducaleשם נמצאות פרסקאות של הצייר אנדריאה מנטניה .נמשיך אל בזיליקת
סנט'אנדריאה ( )Basilica di Sant’Andreaשתכנן לאון בטיסטה אלברטי .נראה את 'בית הרב' ואת
הרחובות בהם התקיים הגטו היהודי משנת  1610ועד .1798
בצהריים נרד אל כפר טחנות המים בורגטו סול מינצ'ו  Borghetto sul Mincioהיושב על הגבול
בין חבל לומברדיה לחבל ונטו בתוך נהר המינצ'ו ,סביבו נשתמרו שרידי מבנים המהווים עדות מרשימה
למאבק הטריטוריאלי שהתקיים כאן בימי הביניים.
חזרה למלוננו לפני כניסת השבת .בערב ארוחת ערב וקבלת שבת במלון .

 .5יום שבת  07.09ברשיה
בשעות הבוקר נצא לסיור רגלי למרכז העיר.
אחה"צ חופשיים.
ארוחת ערב במלון.

 . 6יום א '  : 08. 09ברגמו  - Bergamoקרספי ד 'אדה  Crespi d ’ Addaמילאנו
Milano
ביום השישי לטיולנו נפרד מ ברשיה ונצא מערבה לסיור בעיר העליונה של ברגמו  ,Bergamoהבנויה
על גבעה מבוצרת ומוקפת חומות ,בתוכן נמצאים הארמונות ,המגדלים ,הכיכרות ומבני הציבור
המרהיבים של העיר :פיאצה וקיה ,פאלאצו דלה רג'יונה ,קפלה קולאוני ,הקתדרלה ועוד .זמן חופשי
לארוחת צהריים בעיר העתיקה.
לאחר הפסקת הצהריים נמשיך אל קרספי ד'אדה  ,Crespi d’Addaלסיור ב'כפר המפעל' שהקים
תעשיין הטקסטיל כריסטופורו קרספי ,שראה בחזונו כפר אמתי שבו ישוכנו עובדי מפעל שהקים ובני
משפחותיהם .בשל ערכו ההיסטורי והארכיטקטוני נכנס הכפר לרשימת אונסק"ו של אתרי מורשת
עולמית .אחר הצהריים נמשיך למלון במילאנו ללינת שני לילות .ארוחת ערב במילאנו.

 .7יום ב'  : 09.09מילאנו Milano

היום יוקדש כולו לסיורים באתריה של מילאנו  ,Milanoבירת חבל לומברדיה ובירת התעשיי ה,
העיצוב ,המסחר הכלכלה של איטליה .נתחיל בביקור בקסטלו ספורצסקו (,)Castello Sforzesco
המצודה הצבאית המרשימה ששימשה כמרכז השלטוני של מילאנו במשך מאות שנים .נמשיך דרך ויה
דאנטה ( )Via Danteאל הקתדרלה הגותית המרשימה שהוקמה במאה ה .14-נעבור בגלריה ויטוריו
עמנואלה ונסיים בביקור בבית האופרה לה סקאלה .לאחר הפסקת צהריים חופשית נתאסף שוב ונערוך
סיור מודרך בפינקוטקת בררה ) .)Pinacoteca di Breraבערב נצא לארוחת ערב מסכמת במסעדה .
חזרה למלון.

 .8יום ג'  : 10.09אגם קומו  : Lago di Comoוילה קרלוטה Villa Carlotta -
בלאג 'ו  - Bellagioמרכז קניות  -מילאנו  -תל אביב

את היום האחרון לטיולנו נקדיש לביקור ב א ג ם קומו .ניסע א ל  Tremezzoט ר מ צול בי קו ר
וי ל ה ב ק ר לו ט ה  Villa Carlottaש נ ב נ ת ה ב מ א ה ה 18 -ו נ ק ר א ת ע ל ש ם
ק ר לו ט ה נ סי כ ת פ רו סי ה .נסייר ונתרשם מן וי ל ה ה מ פו א ר ת ו מ ג ניה ה נו ש ק י ם
ל א ג ם .נפליג מ קאדנביה  Cadennabiaאל העיירה בלאג'ו  ,Bellagioהנחשבת ל'פנינה' של אגם
קומו .לאחר הסיור בעיירה ,זמן חופשי לארוחת צהריים ,לאחריה נפליג חזרה לקאדנביה וממנה נמשיך
עם האוטובוס אל מרכז קניות  Il Centroלסיום הטיול .המשך אל שדה התעופה מלפנזה לטיסתנו
ממילאנו לת"א .נחיתה בארץ ( יום ד' לפנות בוקר )11.09

חלוקת לילות:
 5לילות בברשיה
 2לילות במילאנו

