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 פאדובהת"א 

את הטיול שלנו נתחיל בטיסה ישירה לורונה. עם הנחיתה, נצא לביקור 

בפיאצה שם נבקר . והאינטליגנטיתפאדובה, העיר האלגנטית עיר ראשון ב

בה הפרסקאות , בקאפלה סקרובאני, נבקר בדואומוו אל סניורי

שם  אן אנטוניוס, נערוך סיור רגלי בעיר, בבזיליקה ג'וטו הייחודיות של

ובסיום הביקור נגיע  דונטלו נראה את פסל הברונזה היצוק הראשון של

 לארוחת ערב. אחרי התארגנות קצרה, נצא בפירנצהלמלון שלנו ש

 משותפת בעיר.
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  ברוכים הבאים לפירנצה

אקדמיה ב, נפתח בביקור הרנסנאסראשון שלנו בעיר הולדת בוקר האת ה

, האקדמיה הראשונה הממוסדת ללימודי אומנות לאומנות של פירנצה

של  דוד באיטליה ובאירופה בכלל, שם נראה בין היתר את פסל

הסמוך,  סן מרקו מנזרבנמשיך לביקור . בתום הביקורים, מיכאלאנג'לו

ובו אחד מהאוספים הגדולים ביותר של  15מבנה רנסאנסי מהמאה ה

, מוזיאון ובארג'לבנבקר גם ליקו. ’עבודתו של האמן והנזיר פרה אנג

כגון מיכלאנג'לו,  פירנצה לאומנות ובו עבודות של האמנים הדגולים של

. נחתום את היום בסיור באחת מהכנסיות דונטלו, צ'ליני ואחרים

שם נוכל לראות בין  SANTA MARIA NOVELLAהמעניינות ביותר בעיר 

ישנו  ההכנסייהיתר ציורי קיר פרסקו, תמונות, קישוטי מזבח ועוד. במנזר 

 .מוזיאון
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 וסיפרה של משפחת מדיצ'י – פירנצה הקלאסית

, ששלטה בפירנצה והטביעה את משפחת מדיצ'יאת היום נקדיש ל

שונים בין היתר בפוליטיקה, בדת ובעיקר באומנות.  םבתחומיחותמה 

 פלאציו וקיונראה את  כיכר הסניוריהנבקר בכיכר המרכזית של העיר, 

, אחד מהמוזיאונים הידועים גלריית אופיציונערוך סיור מודרך ב

ות שנאספו ע"י והעתיקים בעולם, בו נמצאות מהחשובות שביצירות האומנ

.  בתום הביקור, לאחר הפסקת הצהריים נבקר משפחת מדיצ'י

ארמון ונצעד יחדיו ל מדיצ'י קפלת, שם נמצאת בזיליקת סן לורנצוב

בסיום הביקור . משפחת מדיצ'י, שהוקם במיוחד עבור יריקארד מדיצ'י

 ונחזור למלון שלנו. ארוחת ערב משותפתנצא ל

 

ואילך. אומנים רבים שאבו את השראתם  13והאינטלקטואלית מהמאה ה איטליה הייתה בחזית ההתפתחות האומנותית

ילו להוביל תחייה אומנותית מתוך שרידי האומנות העתיקה שסביבם.  יווני והרומי והשכמהסתכלות מחודשת על העולם ה

הכוללת ציירים, ג'וטו, ליאונארדו, מיכאלאנג'לו, רפאל הם רק חלק מהשמות המוכרים כל כך שהפיקה האומנות האיטלקית 

אומנות מה מוזיאונים רבים וגלריות המציגים איטליה מהווה בסיס מרכזי לסצנת האומנות. יש בגם היום אדריכלים ופסלים. 

 ועד מודרנית בכל התחומים. קלאסית 

ראשון וכל  חווה את היצירות שלהם ממבטנספר את סיפורם ונ .האומנים האיטלקיםהאומנות וקח אותנו בצעדי יהטיול שלנו י

 ות, הטעמים והחוויות שיש לאיטליה לספק לנו.זאת עם המרא
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 עדן מדרגות לגן –פירנצה 

, מוזיאון הדאומונפתח בסיור מודרך בבפירנצה שלנו האחרון את הבוקר 

קתדרלת סנטה המציג יצירות מקוריות שנוצרו עבור המבנים שמסביבו: 

של ג'וטו. בתום  ומגדל הפעמונים,  הבפטיסטריום, מאריה דל פיורה

, מבנה הטבילה, שם בפטיסטריום של פירנצההביקור נעבור לסיור ב

ביד אומן, בדלתות העוטפות  שצוירות בפרסקאות המרהיבים נוכל לחזו

ביקור נצא ללאחר הפסקת הצהריים . גן העדן ישעראותו ובעיקר ב

נחווה , שם  THE FLORENCE ACADEMY OF ART באקדמיה לפיסול

 באזורבתום הביקורים ניסע למלון שלנו  את האומנות ממקור ראשון.

 .ונציה
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 הקסומההלגונה  –ונציה 

בכמה  , יפתח בביקור, עיר התעלותהוונציב הראשון שלנוהבוקר 

לאומנות מודרנית,  פונטה דלה דוגנהבמהמוזיאונים החשובים בעיר: 

, מהחשובים שבין גוגנהיים מוזיאון פגישנמצא בשפיץ של התעלה, 

, בו מוצג אוסף אומנות גראסי פלאצוהמוזיאונים לאומנות מודרנית;  וב

ארוחת ערב בתום הביקור, נצא לאכול פראנסווה פינו )גוצ'י(.   המיליונר

)שימו לב, סדר הביקורים עשוי  נחזור למלון שלנוובערב בעיר  משותפת

 להשתנות(.
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 ונציה הקלאסית

היום נקדיש את הסיור שלנו לאוצרותיה הקלאסיים של ונציה. נפתח את 

נבקר . המפוארים מונותיהרוא, על מגדליה כיכר סן מרקוהבוקר בביקור ב

 PALAZZO DUCALE ב 

, מוזיאון קורר; בסן מרקו תבזיליקב; 'ארמון הדוג'ה'הידוע בכינויו 

המוזיאון העירוני המציג את ההיסטוריה של העיר לצד יצירות אומנות 

לארוחת סיום הביקור, נצא ב. וכן אוספים מתחלפים 18וה 14מהמאה ה

 למלון שלנו., ונחזור ערב משותפת אחרונה
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 רונה תל אביבו

גלריית נבקר ב נקדיש לביקור אקדמי.  הבוונציאת היום האחרון שלנו 

, שם נוכל לראות אומנות  (Gallerie dell’Accademia) האקדמיה

 Scuolaונציאנית בחתך עומק של שנים מתקופות מוקדמות מאוד; וב 

grande di San Rocco)) פנינה חבויה רוקו בית הספר לאומנות סן ,

 14-וכלים, מרביתם מהמאות ה פסלים ציורים, מוצגים ומרשימה בעיר בה

התערוכות הגדולות שבמקום מוקדשת לציוריו המרהיבים  ואחת 18-עד ה

בסיום הביקור נצא .  (Tintoretto)טינטורטו של האמן הוונציאני הידוע

שוק , בשל יוליהמרפסת . נבקר ברומיאו ויוליה, עיר אהבתם של ורונהל

והמפורסם שלה. בערב ניסע לנמל המפואר מדרחוב החנויות וב העיר

  .התעופה בורונה לטיסה שלנו חזרה לארץ
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