
JPמחיר החל מ� 3,440 $

יפן
כולל האלפים היפנים, ניקו

ונסיעה ברכבת המהירה � בולט
10 ימים. יציאות: 26.5, 9.6, 30.6

www.natour.co.il פרטים והזמנות אצל כל סוכני הנסיעות

דרום אפריקה
כולל סאן סיטי

12 ימים. ללא ימים חופשיים
יציאות: 4.6, 2.7

SAמחיר החל מ� 2,649 $

מוסקבה וסט פטרבורג
כולל טיסות פנים

9 ימים. ללא ימים חופשיים
יציאות שבועיות החל מ�26.5
CDמחיר החל מ� RS$ 1,599מחיר החל מ� 1,799 $

R

סלובניה וקרואטיה
כולל מונטנגרו, דוברובניק

10 ימים. יציאות שבועיות החל מ� 26.5

IRמחיר החל מ� 1,499 $
C

אירלנד
כולל טבעת קרי וצוקי מוהר

8 ימים. יציאות שבועיות החל מ�7.7

PRמחיר החל מ� 1,599 $
V

פרובנס
שמורת הקאמרג והריביירה הצרפתית

8 ימים. יציאות: 25.5, 12.6, 26.6 

Dמחיר החל מ� 2,699 $
CH

סין והונג קונג
כולל מקאו, טיסות אל על

13 ימים. יציאות: 6.6, 20.6, 4.7, 11.7

ארה"ב מחוף לחוף 
כולל פארק יוסמיטי

23 ימים. יציאות: 8.6, 22.6, 6.7 ,13.7

Uמחיר החל מ� 4,269 $
S

מרוקו הטיול המקיף
כולל סהרה והאי האטלס

15 ימים. יציאות: 27.5, 10.6, 24.6, 8.7

Oמחיר החל מ� 2,049 $
M

נתור מציגה: טיולי איכות בקיץ

Æ̇ Ó„ ẪÓ ‰Ó˘¯‰ ˙Á‰ ¯Á‡Ï ÆÈ‚ÂÊ ¯„Á· Ì„‡Ï ÌÈ̄ ÈÁÓ‰ ÆÁÆÏÆË Æ‰Ó˘¯‰ ÈÓ„Â ¯˘˙ ¨̃ Ï„Â ÏÓ ÈÒÈÓ ÌÈÏÏÂÎ ÌÈ̄ ÈÁÓ‰

דנמרק והפיורדים 
בנורבגיה כולל שייט לילי 

במעבורת מפוארת. 8 ימים.
יציאות שבועיות החל מ� 7.7
SFמחיר החל מ� 1,799 $

לא רק רכבות הרים 
וגני שעשועים: מה יש לאגם 

גארדה בצפון איטליה 
להציע למשפחה עם ילדים. 

כתבה ראשונה בסדרה
 דלית קצנלנבוגן

צפון איטליהלאן הקיץ?

ק
טו

ס
טר

שא
א: 

רוי

זוג  איטליה.  צפון  קיץ, 
הורים תל־אביבי ושלושת 
ילדיהם, שחשבו להמיר את 
חום יולי־אוגוסט בהבטחה 
הקרירה והרטובה שעלתה 
את  מצאו  גארדה",  "אגם  המילים  מצמד 
עצמם תקועים בפקק אינסופי בכביש 249 
הסובב את האגם, בחום של 40 מעלות. כמו 
מיליוני תיירים הפוקדים את האגם מדי 
קיץ, כך גם הישראלים נכבשו בקסמו של 
האגם והפכו אותו ליעד הפופולרי ביותר 

לטיול משפחתי בארץ המגף.
כיצד הפך אגם גארדה ליעד כה מבו־

קש בשנים האחרונות? מדובר באגם הגדול 
והמרכזי ביותר באיטליה, הממוקם בקרבת 
העיר ורונה, שאליה מגיעות טיסות שכר 
רבות מישראל. מיקומו מהווה בסיס מצוין 
לטיולי "כוכב", הנוחים במיוחד למשפחות 
עם ילדים: לנים במשך כמה לילות בנקו־

יומיים.  לטיולים  יוצאים  וממנה  אחת  דה 

סוד קסמו של האזור טמון במגוון הנופים, 
הפעילויות והחוויות שהוא מציע למטייל. 
ביותר  הגבוה  הריכוז  נמצא  האגם  סביב 
ומספר  שעשועים,  פארקי  של  באיטליה 
רב של כפרי נופש ובתי דירות שמתאימים 
המעטר  הגבעות  נוף  למשפחות.  במיוחד 
האקלים  בעל  הדרומי,  בחלקו  האגם  את 
ודרמטי  אלפיני  הררי,  הופך  הים־תיכוני, 
יותר ככל שמצפינים. על קו המים נטועות 
עיירות קטנות ושובות לב המציעות, מלבד 
חוויית השיטוט בסמטאות העתיקות, אוכל 
משובח ואווירת חופש משוחררת ונעימה. 
גולשי גלים, רוכבי אופניים, צנחני רחיפה 
ומטפסי הרים יוכלו ליהנות כאן מחופשת 
צריך  מה  אז  אדרנלין.  מוצפת  אקסטרים 

יותר מזה?
בשיא הקיץ, אם כן, מומלץ ללון במר־
חק מה מהאגם, ובכך להימנע במידת האפ־

שר מעמידה יומיומית בפקקים. למשפחות 
בפא־ ביקור  בחופשה  לשלב  שמתכוונות 

בחלק  ברובם  שנמצאים  השעשועים,  רקי 
ללון  מומלץ  האגם,  של  הדרום־מזרחי 
נמצאים  באזור  לו.  מזרחית  או  דרומית 
מקומות לינה רבים הנקראים "אגריטורי־
זמו": חוות שמציעות אירוח לשבוע במחיר 
זול יותר מהמלונות הצמודים לאגם. למי 
שמעדיף לטייל מצפון לאגם, מומלץ לה־
תגורר בעיירות הצפוניות יותר: טורבולה 
 Riva del) גארדה  דל  ריבה   ,(Torbole)

Garda), ארקו (Arco) וסביבותיה.

הפארקים

אם באים לשבוע עם הילדים אפשר לה־
קדיש יומיים מתוכו לבילוי בפארקי הש־
עשועים, רצוי לא בסופשבוע ועדיף שלא 
יהיו אלה יומיים רצופים. הפארקים האט־
רקטיביים ביותר הפועלים בסביבת האגם 
השע־ פארק   ,(Gardaland) גארדלנד  הם 

שועים האיטלקי המפורסם והגדול מכולם, 
שכולל גם את עולם הים שנפתח ב־2008, 
 (Canevaworld) וורלד  קנבה  ומתחם 
פארק  אטרקציות:  שלוש  למעשה  המכיל 
הסרטים  עיר   ,(Aquaparadise) המים 
(Movieland) ו"ארוחת האבירים" — מופע 
המשולב עם ארוחת ערב, שנחשבת אטר־
קציה מוצלחת ואהובה במיוחד על ילדים. 
שני המתחמים הללו נמצאים בין העיירות 
 Peschiera del) גארדה  דל  פסקיירה 

.(Lazise) ולציזה (Garda
חובבי הז'אנר הפארקים ישמחו בוודאי 
בקרבת  מהאגם,  רב  לא  שבמרחק  לדעת 
"מיניאיטליה  פארק  נפתח  ברגמו,  העיר 
המ־  (Minitalia Leolandia) לאולנדיה" 
חודש, לאחר שנה של שיפוצים ובהשקעה 
המיניאטורות  בפארק  יורו.  מיליון   8 של 
הורחב  הדגמים,  ושופצו  שוקמו  הוותיק 
ואט־ מתקנים  והוספו  פארק  הלונה  שטח 

רקציות חדשות.
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םגאב. חוויה לקטנים ולגדולים  םוליצ: אריק איסקוב
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מסביב לאגם
רק  השבוע  כל  לבלות  כמובן  אפשר 
בפארקי השעשועים, אבל אם הטרחנו את 
עצמנו עד איטליה, כדאי לראות מה יש לה 

להציע לנו מלבדם. 
לבי־ אחד  יום  להקדיש  מומלץ 
דזנצאנו  האגם,  דרום  בעיירות  קור 
 (Sirmione) סירמיונה   ,(Desenzano)
ופסקיירה דל גארדה. דזנצאנו היא הגדו־
לה מהשלוש, ויש בה טיילת נעימה ונמל, 
שממנו מפליגות ספינות המשייטות באופן 
נחמדה  פעילות  האגם.  עיירות  בין  סדיר 
לילדים יכולה להיות הפלגה של 20 דקות 
 4.40 הוא  המחיר  לסירמיונה.  מדזנצאנו 
את  חוסך  והוא  ושוב  הלוך  לכרטיס  יורו 
הפקקים בכניסה לסירמיונה ומעניק תצ־

הבנויה  העיירה,  על  במינה  מיוחדת  פית 
על רצועת יבשה ארוכה וצרה הפורצת אל 
תוך האגם. סירמיונה היא העיירה המפו־
רסמת באגם וככזו עמוסה מאוד בתיירים, 
אך אפשרויות הבילוי כאן הן באמת רבות: 
סק־ מצודת  ניצבת  הכניסה  לשער  מימין 
דלה  משפחת  ידי  על  שנבנתה  ליג'רי, 
סקאלה, שליטי ורונה במאה ה־13, כחלק 
שלטונם.  אזור  של  הביצורים  ממערך 
ולהשקיף  המצודה  מגדל  על  לטפס  כדאי 
בסי־ לשוט  אפשר  כולה.  העיר  על  ממנו 
האי,  וחצי  המצודה  סביב  קטנה  מנוע  רת 
ב"טרמה  המרפא  במרחצאות  להתפנק 
במדרחובים  לשוטט  וסתם  סירמיונה"  די 
ממשיכים  והמזכרות.  הגלידריות  עמוסי 
מזרחה לפסקיירה דל גארדה, הבנויה סביב 
שרידי מצודה גדולה בשפך נהר המינצ'ו 
ומוקפת מים מכל עבריה. במרכז העיירה 
תעלת מים רחבה שגדותיה הפכו לטיילות 

נעימות.
הצ־ לחלקו  להקדיש  אפשר  נוסף  יום 

בוקר  בטבילת  מתחילים  האגם.  של  פוני 
 (Baia delle Sirene) בחוף מפרץ הסירנות
גא־ לעיירה  שמצפון  ויג'יליו  סן  בפונטה 
ומסודר,  שקט  נקי,  מושלם:  חוף  זה  רדה. 
מעל  הוד.  מלאת  הררית  תפאורה  מוקף 
גן  נמצא  זית,  עצי  חורשת  בתוך  החוף, 
בריכה  ובו  לפעוטות  מקסים  שעשועים 
לקטנטנים, ארגזי חול, נדנדות, ביתני עץ 
ועוד. אחרי הרחצה כדאי להחליף את בגדי 
הים במעילים ולהצפין אל העיירה מלצ'־
ברכבל  עולים  ממנה   ,(Malcesine) זינה 
 Monte) מסתובב אל פסגת מונטה באלדו
Baldo). למעלה מחכה מסעדה, פרות רו־

המצוק  קצה  אל  הליכה  שביל  באחו,  עות 
ותצפית נפלאה על האגם וסביבותיו. לפ־
עמים זוכים לפגוש גולשי רוח צבעוניים 
שגולשים מההר אל האגם. אחרי הירידה 
מההר, אפשר להפליג עם הרכב במעבורת 

(Traghetto) ממלצ'זינה אל העיירה היפה 
של  המערבית  בגדה   ,(Limone) לימונה 
האגם. לימונה מאופיינת בתפאורה דרמ־
טית, כאשר צוקי ההרים מתנשאים מעליה 
ו"נופלים" אל האגם. עד 1932, עת נפתחה 
לפרקים  שחצובה  האגם  כפרי  בין  הדרך 
כמנהרה בתוך ההר, הייתה לימונה מבודדת 
ומנותקת לגמרי. כלכלתה, שהתבססה על 
דיג וגידול זיתים ולימונים, החלה להתב־
סס בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה 
על התיירות שהגיעה לאזור. בדרך חזרה 
דרומה כדאי לבקר בסאלו (Salo), בעלת 

הטיילת הארוכה והיפהפייה. 

ורונה וונציה

עיר   ,(Verona) ורונה  בעיר  לביקור 
נעימה בקרבת האגם שנוחה לטיול עם יל־

דים, אפשר להקדיש חצי יום, רצוי בשעות 
הבוקר או אחר הצהריים. ורונה מפורסמת 
בעיקר באמפיתיאטרון הרומי הידוע בשמו 
"הארנה", שהוקם במאה הראשונה לספירה 
שימש  הוא  בעולם.  בגודלו  השלישי  והוא 
ומופעי  קרקסים  טורנירים,  למשחקים, 
גלדיאטורים, שבהם צפו עשרות אלפי בני 
אדם, ומשמש כיום משכן למופעי האופרה 
בחודשי הקיץ. אתר נוסף בעיר שאף תייר 
שמגיע לוורונה אינו מחמיץ, הוא המרפסת 
של יוליה. לפי אמונה שרווחה כבר במאה 
הטרגדיה  גיבורת  של  ביתה  זה  היה  ה־19, 
השייקספירית "רומיאו ויוליה" המתרחשת 
בוורונה של המאה ה־14. בחצר הבית מוצב 
פסל ברונזה של יוליה, ששדה זוכה לליטופם 
של מיליוני תיירים מדי שנה. בסמוך נמצא 
מדרחוב מאציני השוקק, המחבר בין כיכר 
וכיכר  האמפיתיאטרון)  נמצא  (שבה  ברה 
השוק הצבעונית - פיאצה דלה ארבה. בין 
ורו־ פרנקה די  וילה  והעיירה  ורונה  העיר 

נה נמצא מוזיאון ניקוליס - חלום של איש 
אחד, שאהב לאסוף כל דבר הקשור בתחבו־
רה ובמכניקה: יש כאן מכוניות, אופנועים, 
כתיבה  מכונות  מטוסים,  ואפילו  אופניים 
ומנועים  מוזיקה  כלי  עתיקות,  ומצלמות 
שנאספו על ידי לוצ'אנו ניקוליס, שהקים 
את המוזיאון המיוחד הזה בשנת 2000. מע־

רבית לווילה פרנקה נמצאת העיירה ואלג'ו 
שם   ,(Valeggio sul Mincio) מינצ'ו  סול 
סיגורטה  היפהפה  הבוטני  הפארק  נמצא 
(Sigurta) שבו אפשר לטייל ברגל, לשכור 
לנסוע  חשמלית,  גולף  עגלת  או  אופניים 
ברכבת קטנה או סתם לחטוף תנומה קלה 
על אחת המדשאות. אחרי הביקור בפארק 
מומלץ להציץ בכפרון הזעיר בורגטו סול 
מינצ'ו (Borghetto sul Mincio), שיושב לו 
באמצע הנהר, למרגלות שרידי גשר אדיר 

ממדים.
חובבי חיות ייהנו מביקור בפארק הס־
פארי "נטורה ויווה" (Natura Viva), שנ־
מצא ממזרח לאגם, בעיירה פיגארה שליד 
בוסולנגו (Bussolengo). לא הרחק מכאן, 
 ,(Cola' di Lazise) בעיירה קולה די לציזה
שוכן סוג של גן עדן איטלקי, "פארקו טר־
מלה דל גארדה" - פארק מעיינות חמים 
מוצלות,  חורשות  מדשאות,  ובו  יפהפה, 

פינות ישיבה ומנוחה ובריכות חמות.
יסחרר  הפנטסטית  ונציה  אל  טיול  יום 
גדולים כקטנים, אם כי ונציה אינה יעד מו־

מלץ לפעוטות בעגלה. אם הילדים הולכים 
בלי בעיה או יושבים במנשא נוח — אפשר 
לעשות איתם הרבה דברים. כדאי להתחיל 
את היום בשיט ב"ואפורטו", האוטובוס הצף 
בו משתמשים מדי יום תושבי העיר בדרכם 
לעבודה או הביתה. יורדים בתחנה הקרובה 
ממגדל  לתצפית  עולים  מרקו,  סן  לכיכר 
לעיצוב  בסדנאות  מבקרים  הפעמונים, 

בגונדו־ ושטים  זכוכית  לניפוח  או  מסכות 
לבקר  גם  אפשר  השקיעה.  לפני  רצוי  לה, 
בגטו היהודי שהוקם כבר בתחילת המאה ה־

16. השנה, כבכל שנה אי־זוגית, מתקיימת 
הבינלאומית,  האמנות  תערוכת  בוונציה 
שנה  חצי  נמשכת  התערוכה  "הביאנלה". 
באתרים  שונים  תצוגה  בחללי  ומתקיימת 
רבים ברחבי העיר. התערוכה המרכזית נמ־

 Giardini) צאת בגנים של שכונת קאסטלו
di Castello), שם ניצבים 29 ביתני המדי־

נות המציגות, בהם גם הביתן הישראלי. 

הדולומיטים
יום טיול בהרי הדולומיטים מומלץ לכל 
מי שילדיו אינם סובלים יותר מדי בנסי־

ללנים  הרריות.  בדרכים  מפותלות  עות 
אל  להצפין  אולי  נוח  יהיה  האגם  בדרום 
בנסיעה  הדולומיטים,  של  המזרחי  חלקם 
 ,(A22) מהירה על אוטוסטרדה דל ברנרו
ממנה יוצאים באזור בולצאנו אל כביש 48, 
בהרים,  הקסומים  העמקים  אל  ומטפסים 
 ,(Val di Fiemme) פיאמה עמק  כדוגמת 
המציע אינספור אפשרויות בילוי לילדים: 
ליד העיירה קבלזה (Cavalese) עולים בר־

כבל לאזור צ'רמיס (Alpe Cermis), שבו 
מסעדה  לילדים,  קטן  משחקים  פארק  יש 
ואחו מקסים עם פרות – חוויה נעימה ומו־
מלצת מאוד עם פעוטות. התחנה התחתונה 
של הרכבל היא נקודת יציאה לראפטינג 
וסירות קאנו, או לבילוי בפארק החבלים 
אוויזיו (Avisio). ילדים גדולים יותר ייהנו 
הס־  (Predazzo) פרדצו  של  מהרכבל  גם 
מוכה, המעפיל אל פארק מגלשות ההרים 
 .(Alpine Coaster a Gardonè) בגרדונה
 Val) ממשיכים מעט צפונה אל עמק פאסה
di Fassa), ובמואנה (Moena) היפהפייה, 
מו־ גרניומים,  נוטפי  בתיה  חלונות  שכל 
 (Fiabilandia) צאים עוד פארק לקטנטנים
רבים.  שעשועים  ומתקני  מתנפחים  עם 
שעובר  בכביש 241  דרומה  לחזור  אפשר 
ליד אגמון הטורקיז המיוחד קארצה, ולה־
משיך דרך עמק אגה חזרה לאוטוסטרדה.

מומלץ לטייל בא־ בצפון האגם  ללנים 
זור הדולומיטים המערביים - דולומיטי די 
ברנטה. כרבע שעה נסיעה צפונה מריבה דל 
והמ־ הקטנטן  הטורקיז  אגם  נמצא  גארדה 

בקרקעית עמק  קסים טנו (Tenno), החבוי 
קטן שאליו יורדים במדרגות אבן. ממשיכים 
מוקף   (Molveno) מולבנו  אגם  אל  צפונה 
להפסקה,  האידיאלי  והפרחים,  המדשאות 
רחצה ומנוחה. אם הזמן מאפשר, כדאי לה־

משיך צפונה עד העיירה קלס (Cles), דרך 
 ,(Val di Non) מטעי התפוחים של עמק נון
להקיף את רכס הרי ברנטה ולחזור דרומה 
דרך עיירת הסקי מדונה די קמפיליו. בעיירה 
ובסביבותיה פועלים בקיץ ארבעה רכבלים, 
איתם אפשר להעפיל אל פסגות ההרים — 
פעילות חווייתית לכל גיל: רכבל גרוסטה 
מעפיל מקאמפו קרלו מניו אל מעבר גרו־
סטה (2,440 מ'); רכבל חמשת האגמים מע־
פיל לגובה 2,090 מ', כשמהתחנה העליונה 
שלו אפשר לבחור בין מספר מסלולי טיול 
שעוברים דרך אגמונים קטנים. בדרך חזרה 
לאגם גארדה פונים ימינה בעיירה קריזולו 
(Carisolo) אל עמק ג'נובה, כדי לראות מק־

רוב את מפלי נרדיס המרשימים. 
Daliti67@hotmail.com

ליד העיירה קבלזה 
עולים ברכבל לאזור 

צ'רמיס, שבו יש 
פארק משחקים קטן 

לילדים, מסעדה ואחו 
מקסים עם פרות - 

חוויה נעימה ומומלצת 
מאוד עם פעוטות
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כמה יעלה הטיול למשפחה עם שני 
ילדים, באוגוסט?

1,300־ לוורונה/מילאנו:  טיסה   †
1,600 יורו

† רכב לשבוע: 400־500 יורו
† לינה לשבוע: 700־1,000 יורו

† הוצאות לשבוע (ארוחות, כניסה 
לאתרים, דלק): 1,000 יורו

3,500־4,000  משוער:  הכל  סך   †
יורו. 

מחיר התענוג

מונטה באלדו. 
ברכבל להר הגבוה

סאן ויג'ליו. משחקים 
לפעוטות בחוף אגם


