
 
 

 הסמינר תרבות ואמנות בפירנצ
 העיר של משפחת מדיצ'י

02.06 – 08.06 2022 
 מרצה ד"ר אפי זיו
 מדריכה:        

 
ונתוודע לכל שכיות החמדה  פירנצההותירה לעולם את כל נכסיה התרבותיים. נבקר במדיצ'י משפחת 

בה  בפירנצה,נות. מהווה שיא מרגש לכל שוחר תרבות ואמ בפירנצההנפלאים. סמינר תרבות ואמנות 
נתגורר במלון במרכז העיר, נסייר באופן יסודי במוזיאונים הרבים של העיר, נלמד לראות את יצירות 
האמנות הנמצאות בכיכרות וברחובות, נסייר בכנסיות בהן יצירות אמנות של גדולי האמנים ונחוש את 

 קצבה של העיר. 

  
 אורבייטו – רומא - ת"א : 6.2202.0 חמישי, יום

הדואומו בה ניכנס אל  Orvieto אורבייטולאחר הנחיתה ניסע לעיר . Roma לרומאנצא בטיסת בוקר 
המעטרים את הקפלה המפורסמת ביותר  פרא אנג'ליקו ולוקה סניורליהמרשים ובו ציורי הקיר הידועים של 

 בכנסייה. נעשהשם את הפסקת הצהרים.
 ארוחת ערב משותפת.ן במלון. ונתארג Firenze פירנצהלקראת ערב נגיע אל העיר 

 

 
 
 
 
 



 
 

  פירנצה : 6.2203.0 שישי, יום 
ויצירות  "דוד" מיכאלאנג'לובה נמצא פסלו של  במוזיאון האקדמיהלאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור 

 יברטי, דונטלו,גאשר בו יצירות של  הברג'לו –נוספות שלו, משם ניכנס אל מוזיאון הפיסול של הרנסנס 
 ועוד.  לאנג'לואמיכ

הענק ונלמד הדואומו המרשים, אל  בית הטבילהניכנס אל  .הדואומולאחר הפסקת הצהרים נבלה בכיכר 
 על יצירות האמנות הרבות במבנים האלה.

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 : פירנצה 6.2204.0שבת, 
ציורי קיר לאנג'לו, אמיכועוזרו הצעיר  גירלנדיובה צייר  לה""סנטה מריה נובנתחיל את הבוקר בכנסיית 

את ציורי הקיר המרשימים שלו  מזאצ'ו שם צייר בראנקאצ'ימרהיבים. נחצה את הנהר לביקור בקפלת 
 ונלמד את סוד שיטת הפרסקו בציורי קיר.

המיטב שביצירות  ובו נראה את במוזיאון האופיצ'יאחר הצהריים יהיה מוקדש כולו לסיור מקיף וממצה  
 מדיצ'י.אמני הרנסנס וגם הבארוק, אשר כולן היו בבעלות משפחת 

 

 
 

 : פירנצה  6.2205.0יום ראשון, 
בפיאצה דלה נסייר  פירנצה.ארמון השלטון העתיק של  – פאלאצו וקיו"נתחיל את הבוקר בביקור ב"

 הכיכר. ונלמד על הפסלים המעטרים את סיניוריה
 "דלתות גן העדן",שם נמצאים הפנלים המקוריים של   במוזיאון הדואומו,לאחר הפסקת הצהריים, נבקר 

 ועוד. לאנג'לוא"מגדלנה", ה"פייטה" של מיכ –דונטלו פסל העץ המדהים של 

 



 
 

 : פירנצה  6.2206.0יום שני, 
הנמצאים  מגני בובוליובחלק  מדיצ'י, ארמונה של משפחת בפאלאצו פיטינתחיל את הבוקר בביקור 

 ובמוזיאון בקומה השנייה.  אורסנמיקלה"ונבקר ב" פונטה ווקיומאחוריו. משם נחצה את הגשר העתיק 
המציג את אמנות שיבוצי השיש.  "פייטרו דורה"לאחר הפסקת הצהריים נמשיך בסיורנו ונבקר במוזיאון 

  ובקפלת פאצי. טה קרוצ'הסנאחר הצהרים נבקר בכנסיית 

 

 
 

 : פירנצה 6.2207.0יום שלישי, 
נמשיך  לאנג'לו.אמיכמעשה ידיו של  ,נסיכי המדיצ'יובקברי  סן לורנצוקר בסיור בכנסיית ונתחיל את הב

את סיפור  ונשמעהאנונציאטה נבקר בכיכר  פרא אנג'ליקו.אשר את חדריו עיטר הצייר  סן מרקולמנזר 
 המבנה הייחודי. 

 שעות אחר הצהרים תהיינה פנויות להשלמת סיורים בעיר ושוטטות בסמטאותיה.
 

 
 



 
 

 

 תל אביב –רומא  -פיאנצה  –מונטהרג'וני  –פירנצה :  6.2208.0יום רביעי, 
וניפרד  Firenze פירנצהל העיר בבקר נעזוב את המלון המקסים בו שהינו כל השבוע ונעלה אל תצפית ע

העיירה הזעירה  מונטהרג'וני, –טוסקנה נבקר בשתי עיירות עתיקות וקסומות במרכז  לרומאממנה. בדרכנו 
לטיסתנו  ברומאהעיירה של גבינת הפקורינו.  לקראת ערב נגיע אל שדה התעופה  ופייאנצה,ביותר 

 תה.יהבי
 

 

 
 
 
 

  .ת נבנתה ותוכננה על פי מצב התחלואה והקורונה בישראל ובאיטליה ביום פרסום הטיולוכניהת
 באם תשתנינה ההנחיות עד למועד יציאת הטיול ואו במהלכו, נעדכן בהתאם.

 
 : טיסות
 06:05 – 08:45 :  שעות רומא -תל אביב    02.06הלוך 
 21:50 – 02:10 : שעות  תל אביב –רומא    08.06 חזור

 
 
 לוקת לילות בטיול:ח
 Hotel Miluבמלון :  פירנצהלילות ב 6
 
 

 יורו  2695מחיר לאדם בחדר זוגי: 
 יורו 3390: בחדר בודדמחיר לאדם 

 
 
 



 
 

 
 
 

 המחיר כולל:
 וחזרה, מיסי נמל ובטחון. רומאל תטיסו ✓
 .Buffet* על בסיס ארוחת בוקר 4לילות בבית מלון בדרגת  6 ✓
 .בערב הראשון ארוחת ערב ✓
 תיירים ממוזג ונוח, צמוד למסלול הטיול. אוטובוס ✓
 ד"ר אפי זיו -מרצה מומחה  ✓
 המומחים לארץ המגף   -מדריכה נוספת מצוות סולו איטליה  ✓
  .כניסות וביקורים כמתואר בתכנית ✓
 .מדריכים  מקומיים על פי הצורך ✓
 ת המלון(יתשר לנותני שירותים בחו"ל )למעט דמי סבלות בב ✓
  .נוסעמערכת שמע )אוזניות( לכל  ✓

 
 המחיר אינו כולל:

  .ובאיטליהבישראל ( P.C.R \)אנטיגן ת קורונה ובדיק •

 יורו לאדם ליום( 5תשר למדריכי הטיול )מקובל  •

 כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל". •
 
 

 לאיטליה נוסעים רק עם המומחים!
 

 ט.ל.ח
 
 
 
 
 
 


