טיול ,תרבות ומוסיקה על הסיין
שייט חוויתי בין פריז לנורמנדי

בהשתתפות :יוני רכטר ,אבי טולדנו ,נינו אבסדזה ,פרופ' מוטי גולני ,ברוך בן נריה ופאולין דופואי

מופעים
 09עד  16בנובמבר 2018
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו להפלגה חווייתית ייחודית ורב-חושית על נהר הסיין :בספינה
ברמה של  5כוכבים שכולה שלנו ,עם סיורי-יום מרתקים ,הרצאות מפי מיטב המומחים לאזור ,אוכל
מצוין ומופעים מוזיקליים נפלאים.
בימים נסייר בנופיו הפסטורליים של חבל נורמנדי ,בין כפרים ועיירות ,נבקר בטירות עתיקות ובחוות
מוריקות ,וגם ,כמובן ,בחופי הנחיתה של בעלות הברית בפלישתן ההירואית לנורמנדי ב 6 -ביוני ,1944
פלישה אשר סימנה את תחילת הסוף של מלחמת העולם השניה.

אבי טולדנו שר אזנבור
פולין דופואי במופע שנסונים צרפתי
יוני רכטר במופע סיום חגיגי

הרצאות
נינו אבסזדה וברוך בן נריה
פרופ׳ מוטי גולני
רותי שמעוני

הדרכה
רותי שמעוני מדריכה מומחית לצרפת ,בעלת עיטור מסדר אבירי התרבות של ממשלת צרפת
גיל ברזילי מדריך מוביל לאירופה ומומחה לצרפת ,סקיפר מנוסה ומורה לשייט וימאות
רפאל רונזבאום מדריך מומחה לצרפת ,חוקר את תקופת נפוליאון כבר  16שנה ,מרצה ומתמחה בנושא נפוליאון והיהודים ,וחבר בעמותה הבינלאומית
לחקר נפוליאון ותקופתו

יום  1תל אביב  -פריז
יום ו' 09.11.18
בשעות הבוקר המראה בטיסת אל-על לפריז ,אליה נגיע בשעת
צהריים (המראה  / 09:00נחיתה  .)12:50ארוחת צהריים
במסעדה מקומית ,ולאחריה נסיעה לנמל.
בשעות אחר-הצהריים המוקדמות נעלה לספינה .לאחר
התארגנות קלה בחדרים ,ניפגש לקבלת פנים וארוחת ערב.

יום  2לס אנדליס
יום שבת 10.11.18
נפתח את היום בהרצאה שתפתח לנו צוהר אל חבל הארץ בו
נבלה את השבוע הקרוב ,חבל נורמנדי.
לקראת צהריים נגיע אל הכפר לס אנדליס ( ,)Les Andelysכפר
צרפתי טיפוסי ,וביתה של טירת גילארד .הטירה ,אשר נבנתה
ע"י ריצ'רד לב-ארי ,מלך אנגליה ,בשנת  ,1196נהרסה מאוחר
יותר ע"י אנרי ה ,4-מלך צרפת ,אך חומותיה האדירות וחלק
מהמבנים עדיין עומדים על תילם ,והנוף הנשקף ממנה מרהיב.
ב 1862 -הוכרזה הטירה כאתר היסטורי מיועד לשימור.

יום  3רואן
יום א' 11.11.18
העיר רואן (" ,)Rouenעיר מאה מגדלי הפעמונים" ,היא בירתה
של נורמנדי עילית ,והעיר השניה בגודלה על הסיין אחרי פריז.
במרכזה של העיר ניצבת כיכר השוק ,בה הועלתה על המוקד
ז'אן ד'ארק בשנת  ,1431במהלך מלחמת  100השנים .ספינתנו
עוגנת בתוך העיר ,ואנו נצא ממנה בהליכה נינוחה אל מרכז
העיר ,שרחובותיה היפים משובצים קדתרלות ובתים בנויים
בסגנון ייחודי המשלב עץ ובטון .בין השאר ,נראה את השעון
הגדול ,הנחשב לאחד מסמליה של נורמנדי ,ואת היכל הצדק,
ארמון מרשים בעל פסאדה גותית נפלאה ,ומקום משכנו
הקודם של הפרלמנט של חבל נורמנדי.

יום  4הפלישה לנורמנדי
יום ב' 12.11.18
את היום נפתח בביקור בבאיה ( ,)Bayeuxעיירה קסומה עם
רחובות מרוצפים אבן ובתים צבעוניים .מוקד המשיכה המרכזי
של העיירה הוא "שטיח באיה" ,עבודת רקמה נהדרת באורך כ-
 70מטרים וברוחב של כחצי מטר ,המתארת את השתלשלות
העניינים אשר הובילה לכיבוש אנגליה ע"י הנורמנים ובראשם
ויליאם הכובש .נמשיך לארומנש ( ,)Arromanchesאחד מאתרי
הנחיתה החשובים של בעלות הברית בנורמנדי ביוני .1944
ברחובות העיירה ובסביבותיה פזורים שרידים המנציחים את
ההיסטוריה של המקום :תותחים ,מזחים צפים ,שרידי שובר
גלים ועוד .את שעות אחר-הצהריים נקדיש למאורע מכונן זה.

יום  5הונפלייר
יום ג' 13.11.18
את שעות הבוקר נבלה בעיירה הונפלר ( ,)Honfleurהמהווה,
מאז מחצית המאה ה ,19 -אבן שואבת לאמנים וציירים
המוצאים בה השראה .נטייל בעיירה ,נגיע אל נמל הדייגים
הציורי הישן ,נראה את בתיה הצבועים צבעי פסטל רכים ונבקר
בכנסיית העץ הייחודית שלה.
בשעות הצהריים נשוב לספינה.

יום  6ורנון
יום ד' 14.11.18
היום אנו מגיעים לורנון ( .)Vernonתחילה נבקר בטירת ביזי,
המכונה "ורסאי של נורמנדי" בזכות גניה המטופחים ,עטורי
מזרקות ופסלים ,האולמות רחבי הידיים ,רהיטי העץ המיוחדים
ושכיות החמדה ,אשר בחלקן היו שייכות למשפחת בונפארטה.
את חלקו השני של היום ,נקדיש לצד הכפרי של נורמנדי .נבקר
בחוות  ,Ferme des Ruellesחווה מקומית לייצור סיידר .נטייל
בין שבילי החווה ,נכיר את אורח חייהם של החוואים הצרפתים
ונעמוד על תהליך ייצור הסיידר.

יום  7פריז
יום ה' 15.11.18
ויקטור הוגו אמר עליה" :פריז ,בהיותה רעיון ועיר בעת ובעונה
אחת ,נוכחת בכל מקום .פריז שייכת לפריזאים ושייכת לעולם.
פריז ניתנת לנשימה .היא נמצאת בקרבו של כל מי שנשמה בו,
גם אם אינו מכיר אותה; קל וחומר בקרבו של מי שהכיר אותה".
את היום כולו נקדיש לפריז .לא נבקר במגדל אייפל ולא נגיע
אל ארמון ורסאי ,כן נגיע אל המקומות המתויירים פחות ,אל
פריז הסמויה מן העין ,והנוגעת בלב.
את סיום ההפלגה נחגוג במופע של יוני רכטר.

יום  8פריז  -תל אביב
יום ו' 16.11.18
ארוחת בוקר מוקדמת ולאחריה העברה לשדה התעופה
וטיסה לת"א (המראה  / 08:55נחיתה .)14:35

על הספינהSwiss Sapphire :
ספינת נהר ברמה של  5כוכבים ,הנושאת על סיפונה  104נוסעים ו 36 -אנשי צוות.
כל התאים בספינה חיצוניים ,בגדלים של  14-28מ"ר ,מרביתם עם מרפסות צרפתיות .בספינה  3סיפונים.
השטחים הציבוריים בספינה כוללים מסעדה וביסטרו בר ,לאונג' ,בר פנורמי ,חדר כושר ,ג'קוזי ,מעלית המקשרת בין הסיפון האמצעי והעליון וחנות.
.

.

תאים ומחירים
מחיר לאדם

תוספת לאדם
בתא ליחיד

 14מ"ר ,קומה  1או  ,3טלוויזיה ,מיני בר ,מייבש שיער ,מזגן ,חלון רגיל

€ 4,750

€ 1,295

 17מ"ר ,קומות  ,1-3טלוויזיה ,מיני בר ,מייבש שיער .בקומות  2-3יש מרפסת
צרפתית ,בקומה  1חלון רגיל

€ 4,985

€ 1,495

סוויטה

 21מ"ר ,קומה  ,2טלוויזיה ,מיני בר ,מייבש שיער ,מזגן ,מרפסת צרפתית

€ 5,350

€ 1,695

מאסטר סוויטה

 28מ"ר ,קומה  ,3טלוויזיה ,מיני בר ,מייבש שיער ,מזגן ,מרפסת צרפתית

€ 5,685

€ 1,895

קטגורית התא
תא זוגי
מיני סוויטה

תיאור התא

המחיר כולל
טיסות אל-על במסלול ת"א  -פריז  -ת"א במחלקת תיירים.
מיסי נמל והיטלי דלק.
 7לילות בספינה  5כוכבים  Swiss Sapphireבתא עפ"י בחירתכם.
כלכלה :פנסיון מלא החל מארוחת צהריים ביום  1ועד ארוחת בוקר ביום .8
שתייה בארוחות הצהריים והערב כולל משקאות קלים ,בירה ,יין הבית,
קפה ותה.
מדריכים דוברי-עברית מומחים ליעד.
כל סיורי החוף בהתאם לתכנית.
תכנית הרצאות ומופעים מוזיקליים עשירה ומגוונת.
טיפים לנותני השירותים בחו"ל.

המחיר אינו כולל
ביטוח בריאות ומטען.
הושבה בטיסות (בתוספת תשלום בהתאם למדיניות חברת אל-על ובכפוף
לזמינות בטיסה).
כל מה שאינו מופיע בסעיף "כולל".

תנאי הרשמה ,תשלום וביטול
עם ההרשמה תגבה מקדמה בסך  € 850לאדם.
את יתרת הסכום יש לשלם עד יום ד'.05.09.2018 ,
דמי ביטול:
מרגע ההרשמה ועד  15% :05.06.18דמי ביטול
מ 06.06.18 -ועד  45% :14.08.18דמי ביטול
מ 15.08.18 -ועד  75% :20.09.18דמי ביטול
מ 21.09.18 -ואילך 100% :דמי ביטול

לפרטים נוספים ושאלות צרו קשר :רונה גל

03.563.9018

ronag@geotours.com

