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 יוון העתיקה והמודרנית בסוף שבוע מורחב באתונה

 

 בהדרכת:

   בשני ימי הדרכה חוקר תרבות יוון העתיקה – פרופ' משה פישר

   בשני ימי הדרכה עיתונאי ומומחה למוסיקה ולתרבות יוון -  ירון אנוש

  בחמישה ימי פעילות מטעם רעות טיולי תרבות יםמלוו – ושחר זילברצוויג משה רעות

 

ס יורגוארצם של אפלטון וסוקרטס, הומרוס ואלכסנדר מוקדון כמו גם של תיאודורקיס,  –יוון 

 תרמה לתרבות המערב את הדמוקרטיה,יוון ש חאריס אלקסיו וגליקריה. דלארס,

הציזיקי,  –המיתולוגיה, האמנות, התיאטרון והשירה, כובשת את ליבנו גם במטעמיה 

ביין משובח, רצינה חריפה ובאוזו משקה האלים. זוהי ומשכרת אותנו  המוסקה והסופלקי 

יוון שהעניקה לנו את צלילי הבוזוקי, שירת הטברנות, ניגון הרמבטיקו, מוסיקת הנשמה 

 על כל אלה נתענג בסוף שבוע שכולו חגיגה יוונית. ושמחת החיים.

 



 אתונה -ישי( ת"א ש)יום  8201.11.23|  1יום 

  - , אל הלב הפועם של אתונהנצא אל מרכז העיר נצא בטיסת בוקר מת"א לאתונה. עם הגיענו

 .ככר סינטגמה

החברה היוונית בשונה מהחברה המערבית יפורי על החברה והתרבות של יוון: מבוא סנערוך 

מאופיינת בהיותה חברה של מסע. הדרך חשובה מהמטרה. תכליתם של החיים להנות מהדרך, כאן 

ועכשיו. על תפיסת החיים היוונית המתבטאת בחיי היומיום, באוכל, במוסיקה, בחיי המשפחה, 

 ות של החיים.בבילוי החברתי ובהנאות הקטנ

 "אתונה שלי" סיור:

בשוק הססגוני ובשכונת בעלי מלאכה, רחובות, הכיכרות, לי בליבה של אתונה, אל הנצא לסיור רג

 . ירון אנושמפיו של  המיוחדיםפיסרי הציורית. הסיור מטובל בסיפורים על החיים באתונה ואנשיה 

 צ'ק אין במלון, התארגנות ומנוחה קצרה. אחה"צ: 

 

 טברנה ומוסיקה יווניתערב: בילוי בבבילוי 

 ירון אנושבליווי הסברים של  תטהרת המוסיקה היווני ארוחת ערב בטברנה על
 

 כוכבים במרכז העיר אולימפיק רויאל 5מלון  לינה*

 
 האקרופוליס, (בתיום ש) 8201.11.24|  2יום 

 

 פרופ' משה פישרמבוא ליוון העתיקה מרצה: : בוקר הרצאת

 האקרופוליס.  -של יוון 1מסע במנהרת הזמן באתר מס' : סיור

עם תצפיות על התיאטרון של דיוניסוס והתיאטרון של הרודס אטיקוס. כניסה  מתחםברגל ל נעלה

דרך הפרופיליאה המפוארים לאחד המתחמים המקודשים החשובים ביותר של יוון העתיקה, 

-האקרופוליס של אתונה. זו יצירת מופת אדריכלית ואמנותית שנעשתה בניצוחם של פריקלס ורב

 לפני הספירה.  447-432האמן פיידיאס בין השנים 

 נערוך תצפיות ממרום האקרופוליס ונרד לארוחת צהריים עצמאית לרגלי האתר.

 נחזור למלון למנוחה קלה ולהתארגנות לקראת תכנית הערב.

 .של אתונה יחודייםהארוחה חגיגית בליווי נגנים ומוסיקה יוונית באחד ממועדוני המוסיקה : בערב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  יקיוויטוס )גבעת הזאבים( ומופע חגיגיגבעת ל ,(ראשוןיום ) 8201.11.25|  3יום 

לאחר ארוחת בוקר במלון נעלה ברכבל לתצפית בגבעת ליקיוויטוס ממנה נשקף נוף מרהיב של 

בני והתהליך ההיסטורי אתונה והאקרופוליס. ממרום המצוק ניתן יהיה להבין את המבנה האור

 . נרד מהגבעה לעיר, לאתר שער אדריאנוס, הקיסר הרומי והבנאי הגדול של אתונה. שעברה העיר
 

 נחזור למלון למנוחה קצרה. 

  תכנית ערב

באחד ממועדוני המוסיקה  (בשילוב ארוחת ערב)בשעות הערב המוקדמות נצא למופע חגיגי 

 .בכירי האמנים והזמרים של יווןהגדולים והמפורסמים בהשתתפות 

 
 , טיול לאי אגינה(שני)יום  8201.11.26|  4יום 

 

 נצא בבוקר בנסיעה לנמל פיראוס ונמשיך בהפלגה בת שעה לאי אגינה 
 

 יום שייט וטיול -האי אגינה 

האי נושא את שמה של . (ARGO-SARONIC)סרוניים -האי אגינה הינו חלק מקבוצת האיים הקרוים ארגו

אחת מני רבות. האי אגינה היה בין הראשונים , של זאוס לגשויה, בתו של אל הנהר אסופוס ופאגינ

 ביותר ביוון. שהיו מהנפוצים ביותר לטבוע מטבעות מכסף, 

נבנה אחד המונומנטים החשובים ביותר של המעבר בין התקופה הארכאית  בשיא פריחתה של אגינה

קדש של למ, פסגת ההר, מועדות פנינואל לתקופה הקלאסית, הלא הוא המקדש של אתינה אפיה. לשם, 

תה על העליונה יאתינה אפיה. המקדש משקף את גדולתה של הישות באגינה בתקופה שבה ידה הי

האגינטים בנו כאן את אחד המקדשים הדורים המפוארים ביותר, שאת  .אפילו כנגד המעצמה אתונה

 שרידיו נראה בשטח. 

בהמשך  .רסם 'זורבה היווני'מצפון לאגינה פוליס, ביישוב ליבאדי, כתב ניקוס קזנצקיס את ספרו המפו

מנזרים וקפלות זהו מתחם שהיו בו בעבר מאות רבות של  .פלאיוכורהנסע לשרידי העיר הקדומה, 

נקנח בטברנה טיפוסית , נבקר בחלקם ונערוך סיור רגלי קצר בחיק הטבע. מתבודדים נזיריםשנועדו ל

 לחוף הים עם יוגורט בדבש וקפה פרפה יווני טיפוסי. 

 בהפלגה לפיראוס ומשם באוטובוס למלון למנוחה ולהתארגנות לערב.נחזור 
 

 אוכל, שתיה ומוסיקה: החיים הטובים :תכנית ערב

על פי המוטיב העיקרי של החיים ביוון, נתמסר גם אנחנו . שכונתית אותנטית בפיראוס נצא לטברנה

 . ולצלילי המוסיקה היווניתעם כל החושים לטעם המעדנים, לריח התבשילים 

 . ירון אנושבהנחיית  חגיגה מוסיקליתבשילוב  בפיראוס ערבארוחת 

 

 ת"א -אתונה , מוזיאון האקרופוליס, (ילישיום ש) 8201.11.72|  5יום 

בבוקר נקיים שיחת סיכום במלון ומשם נצא לאחד המוזיאונים המרשימים בעולם, המוזיאון המודרני 

בפלאקה . בתום הביקור נצא לסיור משלים פישרפרופ' משה והעכשווי של יוון העתיקה בהדרכת 

 . (19-אתונה של המאה ה) של אתונה הציורית

 במידת האפשר נותיר זמן לשוטטות חופשית ולהשלמות על פי הטעם האישי.

 אביב. -לתללילה נצא לשדה התעופה ומשם בטיסת  בשעות הערב

 



 )לאדם בחדר זוגי(מחירים 

 

   .אירו 1,740 :בחדר זוגי לאדםמחיר הטיול 

 אירו.  195תוספת ליחיד בחדר: 

 

 המחיר כולל:

 טיסות בינלאומיות במחלקת תיירים כולל מיסי נמל ודלק.  

 *.5בית מלון ברמת  

 בבית המלון.ארוחות בוקר  

 ארוחות ערב על טהרת המטבח היווני. 4 

 ובהתאם לתכנית, בשילוב הקפצות במוניות. וטובוס ממוזג בהתאם לגודל הקבוצהתחבורה: א 

 לרבות שייט. סיורים כמפורט בתכנית 

 כניסות לכל האתרים המצוינים בתכנית. 

 מופעים מוסיקלים. 4 

 .במידת הצורך מדריכים מקומיים דוברי אנגלית 

 צוות המדריכים והמלווים מטעם רעות טיולי תרבות. 

 תשר לנותני השירותים בחו"ל. 

 כולל:המחיר אינו 

 ארוחות נוספות 

 )ניתן להסדיר דרך משרדי החברה הגיאוגרפית(. ביטוח רפואי ומטען 

 כביסה, טלפונים, שתייה במסעדות וכו'. –הוצאות אישיות  

 כל מה שלא צוין תחת סעיף "מחיר הטיול כולל". 

 

 איש בכל קבוצה( 20-25קבוצות במקביל )כ 2בגלל הביקוש הגדול תפעלנה 

 הקבוצות זהה לחלוטין אך תתבצע בסדר זמנים שונה. 2התכנית ב

 הקבוצות. 2הבילוי בתכניות הערב ובמופעים המוסיקליים משותף ל 

 

 *** יתכנו שינויים בתכנית

 



 תנאים כלליים

 

 :תנאי תשלום

 

לאדם והעברת טפסי ההרשמה )למשדרגים למחלקת עסקים תצורף  אירו 450תשלום ראשון בסך 

 לתשלום המקדמה גם עלות התוספת(. 

 .יום לפני יציאת הטיול תינתן האפשרות לשלם בשלושה תשלומים שווים 45למשלמים עד 

 התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער אירו מכירה להעברות והמחאות ביום התשלום, 

 .בטלפון ובדפי המידעפרטים נוספים 

  .ימי עבודה: כל אחד מהימים א' עד ה', שאינו יום חג או ערב חג

 

  דמי ביטול:

 

  למטייל $100ימי עבודה מלאים לפני היציאה לטיול:  31אם מועד הביטול חל ממועד ההרשמה ועד. 

  ממחיר הטיול 30%ימי עבודה לפני היציאה:  21ימי עבודה ועד  30אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 40%ימי עבודה לפני היציאה:  14ימי עבודה ועד  20אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 50%ימי עבודה לפני היציאה:  8ימי עבודה ועד  13אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 70%לפני היציאה:  ימי עבודה 4ימי עבודה ועד  7אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול: דמי ביטול מלאים 3אם מועד הביטול חל בפרק זמן של. 

 

בכל מועד בו יבטל מטייל את השתתפותו בטיול לאחר ההרשמה, יחויב המטייל )בנוסף על דמי הביטול 

לעיל( בעלות ביטול מרכיבי התעופה )טיסות בינלאומיות ו/או טיסות פנים, כמתחייב בחוקי  המצויינים

 .הביטול של חברת התעופה(. כמו כן, יחויב בעלות אשרות כניסה )אם הונפקו(

 

 .מרגע הודעת הביטול, החברה הגיאוגרפית תעשה ככל יכולתה על מנת להפחית בעלויות דמי הביטול*

 

 :טיסות

 

בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים שינוי 

להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי 

בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי 

 .מפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמיםמהשינויים ה

אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה, יותאם המסלול ללוח הזמנים החדש. אם השינוי יגרום 

 .להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם


