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 בסוף שבוע מורחב סמינר מטייל בסלוניקי

 סלוניקי של המקדונים, הרומאים, הביזנטים, והעות'מאנים

 הקהילה היהודית המפוארת שנקראה "ירושלים של בלקן"סלוניקי של 

 (2016סלוניקי הקוסמופוליטית שהייתה לבירת התרבות של אירופה )ב

 סלוניקי של שירת הרמבטיקו והמוסיקה היוונית

 סלוניקי של התרבות הקולינרית ונפלאות המטבח היווני

 ם ופינות נסתרותוגם...סלוניקי הסמויה מן העין בעקבות אנשים מנהיגים, סיפורי

 

 

 בהדרכת:

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

 עיתונאי ומומחה למוסיקה ולתרבות יוון בשני ימי הדרכה - ירון אנוש

 מטעם רעות טיולי תרבות בחמישה ימי פעילות המלוו -משה רעות 

 



 

 

ם, אבעיר המאגדת בתוכה מערב ומזרח, יהדות, נצרות ואיסל הרפתקהמסע לסלוניקי הוא 

רוחות עבר בצד חיי יומיום תוססים. זהו מסע אל שווקיה הצבעוניים, מועדוני המוסיקה 

טבח המקומי הבוקעים מן הטברנות הפזורות הקטנים, הטיילת שובת הלב וניחוחות המ

 ובותיה וסמטאותיה לאורכה ורוחבה. זו סלוניקי השוכנת על חוף ים, ומגלה בין רח

 , גם זה היהודי המפואר. "ירושלים של הבלקן" כך קראו לה, סודות ימי עברה

 שנים ויותר מרבית תושביה היו יהודים  400העיר היחידה בעולם שבמשך 

 והיום נותרו בה כאלף מהם והם ממשיכים במסורת חיי הקהילה. 

 זו גם סלוניקי, עירו של אלכסנדר הגדול, שמחבקת אותך אל חיקה מן הרגע 

 והיא מובילה אותך בצאתך  תה פוסע ברחובותיה והסמטאות שלה,שא

 ממנה אל מחוזות מרתקים של טבע, כפרים ועיירות שובי לב בצד 

 עדויותיהם השתמרו בה עד ימינו אלה. עלילות עבר מפואר ש

 

 ללב הפועם של סלוניקי -)יום חמישי( ת"א  9.20130.21|  1יום 

 נמריא מנתב"ג בטיסה ישירה מתל אביב לסלוניקי. 14:50

 נחיתה בסלוניקי. 17:20

כוכבים( נצא לסיור סיפורי ראשון במרכז  5לאחר התארגנות במלון "מדטירניין פאלאס"  )

השוק הגדול שהקימה  םביניהנכיר את הסמטאות החבויות בין שווקיה התוססים, העיר, 

משפחת מודיאנו היהודית, דרך הכיכרות הפזורות לחוף הים, הנמל של סלוניקי ואזור 

 לדדיקה )"מחסני השמן"( הצמוד אליו שהפך עם השנים למקום עטור בתי קפה, מסעדות

 וטברנות קטנות. 

 נצא למועדון מקומי לבילוי מוסיקלי עד לשעות הקטנות... - בערב

  *Mediterranean Palace Hotel 5*לינה 

 

 סלוניקי היהודית)יום שישי(,  9.20130.22|  2יום 

 יומה של סלוניקי היהודית שעקבותיה ניכרים היטב בכל שעל בעיר. 

ענפה וגדולה שהגיעה  נסייר ברובע היהודי בוא התקיימה במשך מאוד שנים קהילה יהודית

נבקר במוזיאון היהודי בעיר המתאר באופן מוחשי  16לעיר בעיקר מגירוש ספרד במאה ה

נעלה אל בית הכנסת הגדול כדי  את קורות היהודים ושם נבחן סיפורים שאין מספרים.

. נבקר באנדרטה לפגוש את רב הקהילה, נבחן לעומק את השוק היהודי על כל צבעיו וטעמיו

 הנספים תושבי העיר היהודים. 50,000ורבנות השואה אשר מנציחה את לזכר ק

 ועוד. , החמאם היהודי ככל שיתיר לנו הזמן נעקוב אחר גלגולי העיר,ו נמשיך

 לא נמנע מישיבה רוגעת בבתי הקפה הפזורים לאורכה ולרוחבה. 

 בקהילה היהודית השתתפות בקבלת השבת + ארוחת ליל שבת - בערב

 עם מיטב המוסיקה של יוון צלילים במועדון מקומי - בלילה



 

  העיר העליונה )יום שבת(  9.20130.23|  3יום 
 

העיר העליונה, על חומותיה, רחובותיה וסיפוריה ימלאו את זמננו ותשומת ליבנו. החל 

העיר העליונה "אקרופולי" בלשון המקומיים,  נעלמים מן האוזן והעין,בסמטאות וסיפורים 

הינה שריד של ביצורים מהתקופה ההלניסטית והרומית, אותם מכירים בעיקר מה"מגדל 

הלבן". עיקר שרידיה של העיר העליונה הנם החומות והמגדלים )טריגונוס, מנואל, 

כה למעוז התקפה והגנה כנגד לספירה, כשהעיר הפ 10-11אליסאוס( ששייכים למאות 

  הבולגרים, אך הם המשיכו לפאר את העיר עד לימינו אנו.

 גלריוס. הר עמבנה הרוטונדה היחודי ושנמשיך ל

מבנה עגול מן המאה הרביעית לספירה, שנועד עם בנייתו לשמש (: Rotundaהרוטונדה )

. בתקופה הביזנטית המקום הפך לכנסיה יפה ובזמן הכיבוש כמאוזוליאום לקיסר גלריוס

 העות'מני הרוטונדה הוסבה למסגד.

 זהו אחד המבנים העתיקים ביותר בכל יוון.

לספירה. מטרתו  305: שער ניצחון, שבנייתו נשלמה בשנת (Arch of galeriusשער הגלריוס )

. 297, בקרב שנערך בשנת הייתה לפאר ולהלל את ניצחונו של הקיסר גלריוס על הפרסים

 על שרידי השער ניתן לראות כיום פריטי תחריט ופיסול, המתארים את הקרבות ההם.

 . של העיר שטרם ראינואל מכמנים וטעמים  נמשיך ונשוטט

 מאוחרות.הכל אלה יעסיקו אותנו עד חזרתנו למלון בשעות אחר צהרים 

הצלילים והטעמים שמציע אחד  כמו בכל יום, לאחר מנוחה במלון, נתענג על ובלילה,

 ממועדוני המוסיקה בעיר.

 

 בעקבות אלכסנדר מוקדון)יום ראשון(,  9.20130.24|  4יום 
 

בשעות הבוקר נעזוב את העיר כדי לנסוע צפונה ומערבה אל חמדותיה של מקדוניה. נבקר 

בעיר הקברים המדהימה של משפחת אלכסנדר הגדול על כל אוצרות הזהב שהתגלו בה. 

 על ידי ארכיאולוג יווני. 1977הקברים נמצאו ב

במקום נמצאו שרידי זהב ותכשיטים בקברים העתיקים שהיו שייכים למלך פיליפוס, אביו 

השוכנת על גדותיו של נהר ובה מוחבא רובע  VERIAשל אלכסנדר הגדול. נעלה אל העיר 

 ות בתיו מקושטים בכתובות בעברית."ברבוסה" שקיר

נהנה ממטעמי המטבח של הלני, המוסיקה החיה בשילוב "פלטי"  אצלנעשה  את הלילה

 סיפורים ושירים אותם גם אנחנו מכירים.

 

 ת"א -סלוניקי )יום שני(  9.20130.25|  5יום 
 

בבוקר נקיים שיחת סיכום במלון ומשם נמשיך לסיור משלים באתרי העיר שעד כה לא 

אל מערת הנטיפים של הגענו אליהם. נאפשר זמן חופשי וכחלופה למעוניינים נסיעה 

 אלף שנים. 700"פטרלונה" שבה התגלתה גולגולת אדם המוערכת כבת 

 מוסיקה חיה(    מי" )עםאת ארוחת הצהרים נעשה בטברנה של ת'ליס בכפר הקטן "ת'ר

 המראה מסלוניקי לאתונה וטיסת המשך לתל אביב. 17:30בשעה 

 



 (לאדם בחדר זוגי)מחירים 

   .אירו 1,790 בחדר זוגי: לאדםמחיר הטיול 

 אירו.  245תוספת ליחיד בחדר: 

 

 המחיר כולל:

 טיסות בינלאומיות במחלקת תיירים כולל מיסי נמל ודלק.  

 *.5בית מלון ברמת  

 בבית המלון.ארוחות בוקר  

 ערב על טהרת המטבח היווני.צהריים/ארוחות  4 

 וטובוס ממוזג בהתאם לגודל הקבוצה ובהתאם לתכנית, תחבורה: א 

 בשילוב הקפצות במוניות.

 .סיורים כמפורט בתכנית 

 כניסות לכל האתרים המצוינים בתכנית. 

 ים.ימופעים מוסיקל 4 

 .ת הצורךמדריכים מקומיים דוברי אנגלית במיד 

 צוות המדריכים והמלווים מטעם רעות טיולי תרבות. 

 תשר לנותני השירותים בחו"ל. 

 

 המחיר אינו כולל:

 ארוחות נוספות 

 .(דיר דרך משרדי החברה הגיאוגרפיתניתן להס)ביטוח רפואי ומטען  

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

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

 

 

 

 עשויים להיות שינויים בסדר הביקורים*** 

 ט.ל.ח*** 

 

 

 



 תנאים כלליים

 

 :תנאי תשלום

 

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

 . (המקדמה גם עלות התוספת

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

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

 .פרטים נוספים בטלפון ובדפי המידע

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

 

  דמי ביטול:

 

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

  ל: דמי ביטול מלאיםימי עבודה ועד מועד יציאת הטיו 3אם מועד הביטול חל בפרק זמן של. 

 

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

 טיסות בינלאומיות ו/או טיסות פנים, כמתחייב בחוקי  (בעלות ביטול מרכיבי התעופה (ים לעילנהמצוי

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

 

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

 

 :טיסות

 

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

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

תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי מהשינויים המפורטים לעיל 

 .יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים

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

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


