
שבועות באבאנו טרמה,
פנינת הספא המפורסמת

באיטליה

העיירה אבאנו טרמה )Abano Terme( אחד מאתרי המרפא המפורסמים והידועים באיטליה. העיירה מפורסמת 
של  העיקרי  הכלכלי  המשאב  המפורסם.  הספא  ואתר  המקומיים  הטרמיים  המים  סגולת  בזכות  אירופה  בכל 
העיירה - אמבטיות מעיינות חמים ובוץ בעלות סגולות טיפול וריפוי במים חמים. המים מגיעים ממעיינות טרמו 

מינרליים שמקורם בהרי הדולמיטים הוולקניים.

תיירות פרימיום גלובל חוויות

29 מאי - 3 יוני

הצטרפות חינם למועדון החברים 
מזכה בהנחה בכל הזמנה!

״גלובל חוויות״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכנית או את המרצים עקב אירועים בלתי צפויים. קיום האירוע מותנה במינימום משתתפים. במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו לפרטים והזמנות:

בהשתתפותם של:

דר' יצחק נוי ההסטוריון ואיש הרדיו
גדעון מאיר שגריר ישראל באיטליה לשעבר

כולל ביקורים בוונציה, רבנה, בולוניה, סן מרינו, רימיני ומוזיאון פרארי
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תוכנית הסיור

29 מאי | יום שני | תל אביב – ונציה
מפגש בנתב"ג וטיסה לוונציה, 

לאחר התארגנות קצרה העברה למלון, 
קבלת פנים וחלוקה לחדרים.

19:30-20:30 ארוחת ערב 
20:35 מפגש היכרות עם המרצים.

30 מאי | יום שלישי 
07:00-09:00 ארוחת בוקר במלון

09:30-11:30 הרצאתו של דר' יצחק נוי 
"איטליה ואירוע מונטקסינו במלחמת העולם השנייה"

11:30-19:30 זמן חופשי
19:30 ארוחת ערב חגיגית במלון לכבוד חג שבועות, 

20:30 אופרה בליווי טנורים מקומיים.

31 מאי | יום רביעי | ונציה
07:00-09:00 ארוחת בוקר במלון

09:00 היום יוקדש לסיור בוונציה )בליווי מדריך מקומי  
דובר אנגלית( עוצרת הנשימה, המשתרעת על פני מאה ושמונה 
עשרה איים, מאה שבעים תעלות ולמעלה מארבע מאות גשרים.

העיר ממוקמת בלגונה שבה נשפך הנהר פֹו אל הים האדריאטי, 
העיר מפורסמת בזכות היותה "עיר על המים" ומציעה שילוב 
של אדריכלות מרהיבה, כנסיות, יצירות אמנות חשובות ושיט 
וכמובן שלא נשכח את האוכל האיטלקי המשובח  בגונדולות 

המפורסם בכל העולם.
גשר  מרקו,  סן  כיכר  ונציה,  של  המפורסמים  באתריה  נסייר 
ריאלטו, גשר האנחות, התעלה הגדולה )קנאלה גראנדה(, נצפה 
הפעמונים,.  ומגדל  מרקו  סן  בזיליקת   , הדוג'ים  ארמון  על 
נמשיך לאי מורנו בו מייצרים זכוכית וקריסטלים, נבקר בסדנת 
חזרה  הזכוכית בעבודתם. לאחר הסיור  ונצפה באמני  זכוכית 

למלון.
19:30-20:30 ארוחת ערב במלון
20:30 הרצאתו של גדעון מאיר 

"אירופה בעקבות גלי ההגירה ודאעש"

01 יוני | יום חמישי | רבנה סן מרינו ורימיני
07:00-09:00 ארוחת בוקר במלון

09:00 היום יוקדש לסיור ברבנה )בליווי מדריך מקומי  
דובר אנגלית( – העיר הידועה בפסיפסים המרשימים והנדירים ביותר 
מעוטרים  לנצרות  קדושים  מבנים  ובה  בעולם  ומהיפים  איטליה  בכל 
הוכרזו  פסיפסים מרהיבים, שמונה מהמונומנטים הנוצריים של רבנה 
על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמי, נבקר בבזיליקה ובקבר דנטה, 
מלחמות  חללי   927 קבורים  בו  ברבנה  הצבאי  הקברות  לבית  נמשיך 
העולם, רובם ממלחמת העולם השנייה. בבית קברות זה מצוי הריכוז 
מחללי   33 בו  קבורים  היהודית,  הבריגדה  חללי  מבין  ביותר  הגדול 

הבריגדה, נשמע מעט על סיפורם מאת דר' יצחק נוי.

נמשיך לסיור ברפובליקה העתיקה בעולם -סן מרינו, המדינה השלישית 
 – פובליקו  בפלצ'ו  נבקר  ומונקו.  הוותיקן  אחרי  באירופה,  קטנה  הכי 
ארמון הממשל, המרכז השלטוני של הרפובליקה של סן מרינו ובמצודת 
גואיטה –העתיקה מהמצודות שנבנו בהר טיטאנו. נמשיך לעיר החוף 
על  ונלמד  נבקר  האדריאטי,  הים  שפת  על  מיקומה  רימיני,  והקייט 
כיכר העיר שהופגזה קשות במלחמת העולם הראשונה, נבקר בבזיליקה. 

לאחר הסיור חזרה למלון.
19:30-20:30 ארוחת ערב במלון

20:30 הרצאתו של דר' יצחק נוי 
"יחסי מוסליני עם בעלות הברית, היטלר וגרמניה".

Hotel Metropole 4*, Abano Terme 4* המלון
התעופה  משדה  מרוחק   )Hotel Metropole( מטרופול   *4 דירוג  בעל  המלון 
של ונציה כשישים ק"מ, טובל בתוך פארק גדול, ממוקם בסמוך למרכז העיירה 

אבאנו טרמה )Abano Terme( לא הרחק מפאדובה, ורונה, טרוויזו וונציה.
המלון כולל ארבע בריכות עם מים טרמיים ובריכת שחייה אחת. הספא הטרמי 
החדש מציע טיפולי גוף ופנים. שיעורי יוגה ומגרשי טניס משלימים את הצעות 

הבידור והרגיעה כולל שימוש חופשי בכל מתקני הספא של המלון.

www.gbhotelsabano.it

הצטרפות חינם למועדון החברים 
מזכה בהנחה בכל הזמנה!

״גלובל חוויות״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכנית או את המרצים עקב אירועים בלתי צפויים. קיום האירוע מותנה במינימום משתתפים. במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו לפרטים והזמנות:



מחיר לנוסע בחדר זוגי: 2,245 $ 
לחבר מועדון גלובל חוויות: 2,180 $

תוספת ליחיד בחדר: 310 $
הנחה לשלישי בחדר: 50 $

המחיר כולל:
• טיסות שכר של  ישראייר ת"א –ונציה- ת"א

• מסי נמל ותוספת דלק
• 5 לילות במלון *Hotel Metropole 4 בחדרים סטנדרטיים 

• כלכלה: ארוחות בוקר וערב
• אוטובוס להעברות ולסיורים המקומיים

• 3 סיורים מקומיים בליווי מדריך מקומי דובר אנגלית
• מופע פולקלור איטלקי במלון

• ערב אופרה בליווי טנורים איטלקיים
• ביקור ביקב כולל טעימות

• ביקור במפעל גבינות באזור בולוניה
• ביקור בסדנא ליצור זכוכית

• ביקור במוזיאון פרארי 
• 2 הרצאות בהנחייתו של דר' יצחק נוי

• 2 הרצאות בהנחייתו של גדעון מאיר שגריר ישראל לשעבר
• בקבוק מים מינרליים לכל מטייל בימי הסיור

• תשר לנותני השרותים בחו"ל
המחיר לא כולל:

• ביטוחים למיניהם
• הוצאות בעלות אופי אישי 

הוראות כלליות:
• שינוי שעות הטיסה באחראיות חברת התעופה

• המחיר כולל תוספת דלק נכון ליום הפרסום, במקרה ומחיר הדלק יעלה, 
תחול תוספת מחיר

• מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$ שבכל מקרה לא יוחזר לנוסע 
בעת ביטול הטיול מצדו

• יש להצטייד בביטוח נסיעות /רפואי ובדרכון בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה
•"גלובל חוויות" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכנית או האורחים עקב 

ארועים בלתי צפויים
• קיום האירוע מותנה במינימום משתתפים, במקרה של ביטול התשלום יוחזר במלואו

תנאי ביטול:
• מ-45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני מועד היציאה – 40% ממחיר הטיול 
• מ-20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני מועד היציאה – 60% ממחיר הטיול 

• מ-7 ימי עבודה – דמי ביטול מלאים
* ימי עבודה – ימים א'-ה' שאינם חג

02 יוני | יום שישי| חבל אמיליה רומניה
07:00-09:00 ארוחת בוקר במלון

09:00 יום חוויות קולינריות, נסייר בעיר בולוניה )בירת חבל 
אמיליה רומניה( בליווי מדריך מקומי דובר אנגלית, העיר ידועה 
כ"עיר האדומה" בשל הבניה הטיפוסית לעיר בלבנים אדומות, 
עיר אוניברסיטאית שוקקת חיים ויפהפייה, בה השתמרו מבנים 

עתיקים, פסלים וכנסיות לצד בתי קפה ומסעדות רבות. 
נבקר בפיאצה מג'ורה הלוא היא הכיכר המרכזית של העיר בה 
ממוקמת בזיליקת פטרוניוס הקדוש, אחת מהכנסיות הגדולות 

בעולם.
בחווה  נבקר  מקומיים,  כמו  והשווקים  החנויות  בין  נסתובב 
לייצור גבינה מקומית, נמשיך ליקב חומץ הבלסמי המזוהה עם 
יין ביקב מקומי,  העיר מודנה, כולל טעימות ונקנח בטעימת 
רכבי  את  לראווה  המציג  במרנלו,  פרארי  במוזיאון  נבקר 
הצוהל  הסוס  עם  הייחודי  בסטייל  יוקרה  ומכוניות  המרוצים 

בחזית. לאחר הסיור חזרה למלון.

17:30 הרצאתו של גדעון מאיר "יחסי אירופה וישראל"
19:30 ארוחת ערב חגיגית מסכמת במלון ומופע פולקלור.

03 יוני | יום שבת| ונציה - תל אביב
07:00-09:00 ארוחת בוקר במלון

14:00 עזיבת המלון, העברות לנמל התעופה בוונציה 
וטיסה חזרה לישראל.
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הצטרפות חינם למועדון החברים 
מזכה בהנחה בכל הזמנה!

״גלובל חוויות״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכנית או את המרצים עקב אירועים בלתי צפויים. קיום האירוע מותנה במינימום משתתפים. במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו לפרטים והזמנות:


