לכבוד כל הנוסעים שאוהבים טיול איכותי מלא חוויות

Milano
עיר האופנה  ,המיתוג והטרנדים
כל הטוב הזה בטיול אחד!
מילאנו נחשבת ,בצדק למרכז האופנה ,הסטייל והמותגים העולמי.
לכן ברור למה בחרנו את היעד הזה עבורכם לבלות  4ימים של חוויה עולמית .נהיגה
עצמית ברכבי פרארי ולמבורגיני  Ferrari & Lamborghiniעל מסלול ,שופינג מטורף,
אוכל משובח לצד אוכל רחוב  , street Foodבילוי במועדונים ובבתי הקפה הכי
טרנדיים במילאנו.
הגיע הזמן להתפנק באחת הערים הטרנדיות בעולם -מגיע לכם!
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מסלול החוויה
יום  :1נחיתה במילאנו -סיור רגלי במרכז העיר ודרינק קבלת פנים -מלון  - *4ערב באזור ה
Brera
טיסה אפשרית הלוך :המראה בשעה  06:50נחיתה במילאנו  10:05בטיסת אלעל LY381
נצא בטיסה ישירה למילאנו .לאחר נחיתת בוקר נעשה דרכנו למרכז העיר לסיור רגלי ראשון והכרות עם אתרי
מילאנו העיקריים נחזה בקתדרלה השלישית בגודלה בעולם ואחת מהיפות .בנייתה ארכה יותר מ  600שנים,
נבקר בגלריית ויטוריו עמנואל ,ע"ש המלך הראשון של איטליה לאחר איחודה ב  .1861משם נגיע לרחוב
המעצבים ויה מונטהנאפוליאונה ,לראות את הרחוב הכי מעוצב ויוקרתי בעולם.
נגיע לתצפית על כיכר הדואומו המרהיב לדרינק פתיחת הטיול אל מול הנוף המטורף של הקתדרלה.
משם נמשיך למלון להתארגנות ומנוחה לקראת מפגש ארוחת ערב איטלקית טיפוסית באזור הטרנדי בררה
Brera
לינה במלון  *4לדוגמא חצי מרכזיHotel Ramada Plaza 4* :

יום  :2סיור רגלי קולינרי  -עצמאי בעיר  -ערב באזור  -Naviglioמועדון מעולה בעיר
הבוקר נצא רגלית לסיבוב קולינריה של  Street foodמילאנזי  ,המסלול ישלב גם טעימות של אוכל רחוב
מקומי ,גלידה וקפה משובח.
נותיר זמן חופשי לגלות ולחוות את האנרגיה המחשמלת של העיר המדליקה הזו .תוכלו להגיע למתחמי
הקניות הרבות של העיר ,לבלות באזורי הבילוי ו\ או לבקר בגלריות ,בתי הקפה ,שווקים ושפע הפינוקים
שמילאנו מציעה.
בערב נתלבש במיטב מלבושינו לקראת ארוחת ערב מסכמת וחגיגית .נגיע לאזור טרנדי נוסף לסעוד במסעדה
מקומית מצוינת ,נמשיך למועדון מילאנזי מעולה לרקוד עם כל הדוגמנים והדוגמניות של מילאנו.
לילה טוב!
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יום  :3חווית נהיגה עצמית בפרארי על מסלול מרוצים – אאוטלט מותגים
הבוקר נצא להתחבר לאדרנלין שבתוכנו ,נחווה את רכב הפרארי  Ferrariוה .Lamborghini-נגיע
לנקודת קבלת הרכבים ונקבל תדרוך לפני היציאה .נסיעה של  3סיבובים על מסלול מרוצים של 2
ק״מ .להתניע ,לשמוע את נהמת המנוע ,ללחוץ על הגז ...לעוף! נרגיש את  452כוחות הסוס תחת
דוושת הגז שלנו ונבין מדוע אלו הרכבים הטובים בעולם.
נמשיך לחווית אדרנלין לא פחות מרגשת ,בילוי באאוטלט הגדול באיטליה של מותגים איטלקיים
ובכלל.....
נשוב ערב מוקדם להתארגנות לקראת ארוחת
ערב נוספת במסעדה מקומית משפחתית
מעולה.

יום  :4בוקר רגוע – שופינג בקניון הגדול באיטליה  -טיסה
בוקר רגוע והתעוררות מאוחרת ליומנו האחרון.
לאחר התארגנות וצ'ק אאוט נמשיך לשופינג אחרון בקניון הגדול באירופה עם מעל  250חניות (כולל פריימרק,
 H&M, ZARAועוד) ..
משם ,עמוסים בשקיות ורכישות חדשות נגיע לשדה התעופה לטיסת הערב חזרה הביתה.

טיסה אפשרית חזור :המראה בשעה  22:50בטיסת אלעל LY388

עלות הנסיעה:
מחיר הנסיעה למטייל בקבוצה המונה מינימום  40מטיילים בחדר זוגי  1550 :יורו
תוספת לאדם בחדר סינגל 280 :יורו
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הערות
❖ המחיר עשוי להשתנות בהתאם לתאריך שייבחר לנסיעה ובהתאם למועד סגירת הטיול וזמינות
הספקים לרבות המלונות והטיסות
❖ המסלול עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג אוויר אילוצים בשטח והחלטת המארגנים

המחיר כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

טיסות ישירות למילאנו בקו ת"א – מילאנו – ת"א
חצי פנסיון ארוחות בוקר במלונות 3 ,ארוחות ערב
שתיה  1לאדם בארוחות (משקה קל\בירה או כוס יין ובנוסף מים וקפה)
קפה ומאפה לכל נוסע כבר בשדה התעופה
סיור קולינרי  Street Foodכולל טעימות של לחמים ,גלידה ועוד מטעמים מקומיים
דרינק קבלת פנים על מרפסת אל מול הדואומו הראשי
ארוחת ערב וכניסה למועדון טרנדי מילאנזי
העברות בהתאם למסלול (אוטובוס פרטי)
כניסות לאתרים ,סיורים ופעילות כמתואר.
אקשן :חווית נהיגה עצמית ברכבי פרארי ולמבורגיני על מסלול מקצועי
שופינג באאוטלט מותגים ובקניון הגדול באירופה
מדריך מקצועי מלווה מומחה לאיטליה מצוות המדריכים של אלבר
מדריכים מקומיים בהתאם לצורך ולחוק האיטלקי.
תשר לנותני שירותים בחו"ל (לא כולל שרות סבלים בבתי המלון).

המחיר אינו כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ביטוח אישי רפואי ומטען מכל סוג שהוא ,לרבות הפעילות אתגרית!
חזרה לאחר בילוי באופן עצמי
ארוחת כשרות
נסיעת הכנה.
מים באוטובוס למטיילים ובכלל (פרט לארוחות שכלול)
ארוחות צהרים
צוות מלווה עם רכב צמוד לאורך כל המסלול ,עבור ביצוע הפקות והגעה לכל יעד לפני הקבוצה
הפקות ,מיתוגים ועלותם
הוצאות בעלות אופי אישי

הערה :לא בוצעו הזמנות לטיסות ולא שוריינו שירותי קרקע עד לאישור ביצוע הטיול בפועל.
עלויות שירותים אלו עשויים להשתנות בהתאם לזמן ביצוע ההזמנה בפועל ושריון המקומות.
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