
Verona | ורונה
כל בית צריך מרפסת: הקדישו אחר 

צהריים קסום לטיול בוורונה הרומנטית, 
ברחובותיה וכיכרותיה הנהדרות, בחנויות 

המעוצבות וסביב הארנה, בה מועלות בקיץ 
אופרות תחת כיפת השמיים. הו, יוליה

פארקו נטורה ויוה | 
Parco Natura Viva

פארק ספארי, גן זואולוגי, מתחם 
ליטוף חיות ואפילו דינוזאורים

www.parconaturaviva.it  
Baia Delle Sirene | מפרץ הסירנות

חוף רחצה מול ההרים, עם חורשת משחקים 
קסומה בין עצי זיתים. זולה איטלקית קרירה 

כמפלט לימים חמים
www.parcobaiadellesirene.it  

Bardolino

Garda

Lazise

פארקו טרמלה דל גארדה | 
Parco Termale del Garda
חמי גארדה, המקום המושלם לטבילת 
לילה (שישבת פתוח עד 02:00!) בסופי 

שבוע החמים של יולי אוגוסט
www.villadeicedri.it  

Gardaland | גארדלנד
פארק השעשועים הגדול והטוב ביותר באיטליה. מומלץ: 

לבקר בתחילת השבוע (בימים שני עד שישי), להזמין 
כרטיסים באינטרנט או לרכוש בקופות ערב לפני 

הביקור, לרכוש כרטיסי אקספרס (קופה מספר 6, עשרה 
יורו נוספים לכרטיס) כדי לא לעמוד בתורים למתקנים 

ולהצטייד במים וסבלנות. כאילו לא די בזה, לצד הפארק 
נפתח בקיץ שעבר מתחם עולם הים.

www.gardaland.it  
Gardaland Sealife | גארדלנד עולם הים

www.gardaland.it/en/sea_life  

Canevaworld | מתחם קאנבוורלד
פארק מים, פארק סרטים ומופע אבירים 

בשילוב ארוחת ערב. כשתחזרו לארץ קחו עוד 
יומיים חופש מהעבודה

www.canevaworld.it  

שדה התעופה ליד ורונה | 
Aeroporto catullo Verona
www.aeroportoverona.it  

Venezia

Milano Museo Nicolis | מוזיאון ניקוליס
למה לזרוק אם אפשר לאסוף? כאן תמצאו 
מטוסים, מכוניות, אופניים, כלי מוזיקה, 

מצלמות ישנות ומה לא
www.museonicolis.com  

הגן הבוטאני סיגורטה ובורגטו סול מינצ‘ו 
Parco Giardino Sigurta |

פארק בוטאני משיב נפש ואידיאלי לטיול עם 
ילדים קטנים נמצא בעיירה ואלג‘ו סול מינצ‘ו, 

Valeggio Sul Mincio. מתחתיו, ממש באמצע 
  .Borghetto הנהר, ניצב הכפרון בורגטו

www.sigurta.it  

גארדה 
מאניה
השנה זה רשמי: הישראלים נוהרים אל 

אגם גארדה בצפון איטליה. המקום השלו 
מתחיל להסתגל אט אט לכיבוש הישראלי, 

שגם פקקים אינסופיים, תורים שלא נגמרים 
בפארקי השעשועים וחום של 40 מעלות לא 

ישנו את תוכניותיו. לקראת עונת הקיץ אנחנו 
מגישים לכם את מפת גארדה למשפחות: 
כל מה שתוכלו לעשות באגם וסביבותיו

דלית קצנלנבוגן • איור: מתן ליברמן

Malcesine

Monte Baldo | מונטה באלדו
רכבל מונטה באלדו עולה מהעיירה מלצ‘זינה 

Malcesine ומעפיל עד פסגת הר באלדו, הצופה על 
פני האגם. תוכלו להשתזף בכיסאות נוח במסעדה שעל 
ההר, להתקנא בפרות הרועות באחו או ללכת עד קצה 

המצוק ולצפות בצנחני רחיפה הגולשים אל האגם. כדאי 
לעלות ברכבל ביום עם ראות טובה, ובשל התורים 
הארוכים שמשתרכים לפני הקופות בשעות הבוקר, 

מומלץ להגיע בשעות הצהריים דווקא.
www.funiviedelbaldo.it  

הפלגות עם הרכב
אפשר להפליג עם הרכב במעבורות 

המקשרות בין העיירות מלצ‘זינה 
Malcesine ולימונה Limone בצפון 

האגם ובין העיירות טורי דל בנאקו 
Torri del Benaco וטוסקולנו מדרנו 

Toscolano-Maderno שבמרכז האגם
www.navigazionelaghi.it  

Tremosine

Lago di Ledro | אגם לדרו
 Valle di מעל אגם גארדה חבוי עמק לדרו

Ledro, בו נמצא אגם קטן ונעים, מסביבו חופי 
רחצה, מסעדות ובתי מלון. בכפר מולינה די לדרו 

Molina di Ledro נמצא מוזיאון פתוח המשחזר 
כפר כלונסאות קדום ששרידיו נתגלו באגם.

www.palafitteledro.it  
www.vallediledro.com  

D

o l o m i t i

D o l o m i t i

Limone

Sirmione

Desenzano

Salo

Riva del Garda

Lago di Tenno | אגם טנו
מעל אגם גארדה, צפונית לעיירה ריבה דל 

גארדה Riva del Garda, חבוי אגם טנו הקטן 
והמקסים, בעל צבע הטורקיז. לכאן תוכלו 
להימלט כשיהיה לכם צפוף מדי בגארדה.

Sirmione | סירמיונה
סירמיונה היא העיירה המפורסמת ביותר באגם, ומיקומה יוצא 

הדופן בקצה לשון יבשה ארוכה הפורצת אל תוך האגם הוא אולי 
הסיבה לכך. בקיץ אתם עשויים לחוות את סירמיונה כפקק תנועה 

מתמשך המזדחל אל קצה חצי־האי שעליו יושבת העיירה. לכן 
מומלץ להגיע אליה בשעות הערב או להפליג אליה מהעיירה 

דזנצאנו הסמוכה. בסירמיונה סמטאות עמוסות חנויות מזכרות 
והמון גלידריות, מרחצאות חמים ומצודה מרשימה הניצבת בכניסה 

לעיר העתיקה. אפשר לשכור סירה קטנה ולשוט סביב חצי־האי.
www.sirmioneboats.it  

Gardone Riviera | גארדונה ריביירה
בגארדונה היפה נמצא גן בוטאני מיוחד במינו 

שהוקם בשנת 1900 ועוצב מחדש על ידי האמן 
אנדרה הלר בשנת 1988. 

הלר שילב בגן מיצבים של אמנים ידועים כרוי 
ליכטנשטיין וקית הרינג. 

www.hellergarden.com  

Gardone Riviera

Torbole | טורבולה
Riva del Garda | ריבה דל גארדה

טורבולה מפורסמת בכל העולם כמרכז לגלישת 
רוח, אך גם בפעילויות ספורט אתגרי נוספות 
כמו אופני הרים או טיפוס. מומלץ לטייל על 
הטיילת המקשרת בינה לבין העיירה הסמוכה 

ריבה דל גארדה. מעל ריבה נמצאים מפלי 
.Cascate Varone וארונה

www.cascata-varone.com  

Torbole

פארק חבלים | 
Jungle Adventure Park

פארק הרפתקאות עם מסלולי חבלים 
לילדים מעל גיל 8. הפארק נמצא 

על מדרונות מונטה באלדו בעיירה 
 .San Zeno in Montagna

www.jungleadventure.it  

Peschiera
del Garda

Torri

Toscolano
Maderno

הכותבת היא מתכננת 
טיולים ובעלת האתר:

www.vivaitalia.co.il




