
goitaly חוסכת לכם הרבה כסף ועמידה בתורים

DCBA

לנוסעים המגיעים במהלך החודשים מאי, יוני, והחגים 
לרכישת כרטיסים ולכל מידע נוסף נא להתקשר 

לנציגה המקומית: רפאלה 320-569-3643
כמו כן ניתן  לפנות למשרדנו באגם בכתובת: 

 tel. 030-9142923, Piazza Duomo Desenzano, 17
לפרטים ומידע נוסף אנא פנה למשרדנו: 04-8682518

Malcesine

Manerba

Villa Karina לכפר הנופש
כל יום שישי וראשון בבוקר בין 9:00-12:00 )בין 2 ליולי עד 27 לאוגוסט(

Miralago לדירות הנופש
נא לפנות למשרדנו הנמצא במרחק הליכה קצר

Falkensteiner לכפר הנופש
כל יום שיש וראשון בין השעות 09:00-12:00 )בין 2 ליולי עד 27 לאוגוסט(

Onba Blu לכפר נופש
כל יום שישי וראשון בבוקר בין 9:00-12:00 )בין 2 ליולי עד 27 לאוגוסט(

הנציגים שלנו יגיעו אליכם לכפר הנופש להציע לכם 
את הכרטיסים המוזלים.



פארק השעשועים הגדול והמסעיר באיטליה

הפארק נפתח ב-8.04.17
8.04-22.06 ובין ה-11.09-1.10 שעות פתיחה 10:00-18:00

23.06-10.09 שעות פתיחה 10:00-20:00

בחודש אוקטובר הפארק פתוח בימי שבת וראשון בלבד.

Gardaland -מחירי כניסה ל
מבוגר 40.5€

ילד עד גיל 10 34€ 
המחיר שלנו 33€

ילד עד גובה 1 מ’ חינם

Sea life -ול Gardaland -כרטיס משולב ל
מבוגר 45.50€ 

ילד עד גיל 10 39€ 
המחיר שלנו 38€

ילד עד גובה 1 מ’ חינם

חשוב: הכרטיס המשולב מחייב לבקר בשני
הפארקים באותו יום/ או יום לאחר יום

קומפלקס שעשועים גדול הכולל שלוש אטרקציות עיקריות:
עיר הסרטים, פארק המים ומופעים האבירים כולל א. ערב.

פארק הסרטים
הפארק נפתח ב-14.04.17 עד ל-1.11.17

שעות הפתיחה 10:00-18:00
1.07-6.08 שעות פתיחה 10:00-19:00

7.08-26.08 שעות פתיחה 10:00-23:00
14.04-30.06 ו-27.08-17.09 שעות פתיחה 10:00-18:00

לאחר מכן הפארק פתוח בימי שבת וראשון בלבד.

 פארק המים 
 הפארק נפתח ב- 25.05

בין ה-25.05-30.06 ו-4.09-17.09
 הפארק פתוח בשעות 10:00-18:00

בין ה-1.07-6.08 ובין ה-27.08-3.09 10:00-19:00
בין ה-7.08-26.08 10:00-23:00

כרטיס יומי לאחד מהפארקים:
מבוגר 28€ המחיר שלנו 24€

ילד עד גובה 1.40 מ’ המחיר שלנו 22€
ילד עד גובה 1 מ‘ חינם.

כרטיס יומי משולב לשני הפארקים:
מבוגר 35€ המחיר שלנו 30€

ילד עד גובה 1.40 מ‘ 28€
ילד עד גובה 1 מ‘ חינם

מופע האבירים המלהיב כולל ארוחת ערב
בין התאריכים 8.04.17-1.11.17

שעות המופע:
בין ה-8.04-13.07 ובין 3.09-17.09

ערב ערב - מופע אחד בשעה 19:30
בין ה-14.07-2.09

ערב ערב - מופע אחד בשעה 19:00
מופע שני ב-21:30.

החל מ-18.09 יתקיים מופע אחד בימי שבת וראשון בלבד.

מחיר כניסה:
מבוגר 30€ המחיר שלנו 27€

ילד עד גובה 1.40 מ’ - 20€
ילד עד גובה 1 מ’ חינם

Gardaland
Castelnuovo Del Garda

CanevaWorld - Movieland
Lazise Sul Garda



פארק יפה ורחב ידיים המכיל שתי אטרקציות עיקריות:
parco safari - מסלול נסיעה של כ- 6 ק“מ ברכבכם הפרטי

בו תוכלו לראות מקרוב מבחר גדול של חיות בר ובעלי כנף 
כולל אריות, נמרים, פילים, ג‘ירפות ועוד.

parco faunistico - גן חיות מרהיב ורחב ידיים כולל מגוון 
דדיר של בעלי חיים מכל הסוגים, כולל בעלי חיים נדירים בסכ

נת הכחדה.
במקום ישנה פינת ליטוף בה יכולים ילדים קטנים ללטף ולבוא 

במגע עם החיות.

שעות פתיחה:
כל יום מ-09:00 ועד 18:00

מחירי כניסה:
מבוגר 20€ המחיר שלנו 17€

ילד בגיל 3-12 15€ המחיר שלנו 12€
ילד עד גיל 3 חינם

פארק בוטני - ”מקדש הטבע“ המשתרע ע“פ שטח רחב ידיים 
הכולל אוסף צמחים נדיר, גנים ססגוניים ומדשאות מטופחות, 

אגמים, מבנים ארכיטקוניים ופינות חמד.
במקום פינות מיוחדות לפיקניק משפחתי ניתן לטייל בו רגלית 

או באמצעות רכבת קטנה, אופניים וקלנועית גולף.

שעות פתיחה:
 בין 06.03-06.11 השעות 09:00-18:00 

)במרץ, אוקטובר, נובמבר עד שעה 17:00(

מחירי כניסה:
מבוגר 12.50€ המחיר שלנו 10€

ילד בגיל 5-14 6.50€ המחיר שלנו 6€
ילד עד גיל 5 חינם

מבצע מיוחד 2 מבוגרים + שעתיים שכירת קלנועית גולף
המחיר 61€ המחיר שלנו 40€

)לא תקף בימי שבת וראשון(
נלווים משלמים כרטיס כניסה בלבד

מחירי השייט:
4 אנשים - 40€ המחיר שלנו 35€
5 אנשים - 50€ המחיר שלנו 40€
6 אנשים - 60€ המחיר שלנו 45€

Parco Natura Viva
Bussolengo

Parco Giardino Sigurta
Valeggio Sul Mincio

שייט מדליק של כ- 20 דקות סביב החומות של סרמיונה בסירת מירוץ

מכירת הכרטיסים מתבצעת במזומן ביורו בלבד!


