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חופשה בצפון איטליה לספונטניים שרוצים לשלם פחות
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חודש ספטמבר הוא החודש של המטיילים הספונטניים .אחרי הגל הגדול של הקיץ ולפני
הגל של החגים ישנה ירידה במספר המטיילים ברחבי הארץ ובעולם .במהלך ספטמבר
הקרוב צפויות ירידות במחירים ,שמתאימות למטייל הספונטני שמוכן להזמין מהיום
למחר או לעוד שבוע/שבועיים.
שימו לב! בדרך כלל מדובר על מספר מקומות קטן אותו מוכרים במחירים זולים מאד ולכן ,כל הקודם זוכה.
בחברת 'פאנטסתי' ,מציעים טיולים מאורגנים לצפון איטליה ל 7-ימים על בסיס חצי פנסיון ומלונות  4כוכבים מפנקים.
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המחיר פאנטסתי!
במהלך חודש ספטמבר יוצא מדי שבוע טיול ובו  10מקומות במחיר אטרקטיבי במיוחד ,שנע בין  599-699דולר לאדם
בחדר זוגי במקום  899-999דולר לאדם בחדר זוגי.
קצת על צפון איטליה
צפון איטליה הקסום מורכב משמונה אזורים נפרדים עם גאוגרפיה מגוונת בזכות שני אזורי החוף שלה ,והאזור ההררי
של הרי האלפים האיטלקיים ורכסי ההרים הדולומיטים ,אגמים ואתרי נופש מדהימים ,ערים היפהפיות מילאנו ,טורינו,
בולוניה ,וורונה )כולל המרפסת המפורסמת של ג'ולייט( וגם נופים המגוונים ,אטרקציות בטבע ופעילויות לכל המשפחה.
מה מציע הטיול?
לחוות את איטליה בצורה מרתקת ובעיניים מקומיות .ביקור באגמים היפים :אגם קומו ,אגם טנו ,אגם גארדה ואגם
לוגאנו ,בעיירות ציוריות מימי הביניים ,ועוד:
ביקור באגם גארדה  -האגם הגדול ביותר באיטליה ,המהווה יעד פופולרי במיוחד בקרב תושבים מקומיים
ותיירים כאחד .את האגם מקיפים נופים קסומים מיוערים או הרריים ,כפרים קטנים ,עיירות נופש נהדרות
ומקומות בילוי בטבע או לאורך החוף
שייט באגם קומו וביקור בעיירה המפורסמת בלאג'יו
נגיעה בשוויץ ואגם לוגאנו
סיור לילי באחת מעיירות גרדה
ביקור בגטו היהודי בורונה ,מרפסת האוהבים של יוליה ופיאצה דלה ארבה
ביקור בגטו היהודי הראשון בעולם שנמצא בעיר ונציה ,גשר האנחות ,גשר ריאלטו ,כיכר סן מרקו ,ארמון
הדוג'ים ושייט בלגונה של ונציה
ועוד...

להזמנות התקשרו 074-7210744
לטיפים נוספים לגבי יעדים ,מבצעים ומקומות מיוחדים ,היכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו ‘טיול משפחתי בארץ ובעולם’,
שם אתם גם מוזמנים לשתף ולספר על חוויות שעברתם אתם.
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