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שני המומחים סיור מעמיק וחווייתי על פריז הסמויה מן העין. לסמינר ייחודי זה חברו 

קודת מבטם במגוון רחב של שיעניקו חוויה לא שגרתית וחד פעמית בפריז עם נהגדולים 

 ת, אקטואליה וקולינריה. התפתחות אורבני' אמנות, היסטוריה, אדריכלות תרבות, תחומים:

 

 בהדרכת: 

 חוקרת ומומחית לתרבות צרפת, בעלת עיטור כבוד מטעם ממשלת צרפת. -רותי שמעוני 

 , חי בפריז. בוגר המכללה הצרפתית לתיירות -שוקי ספקטור 

 ארגון, ליווי וטיפול קבוצתי - מלווה מטעם קשרי תרבות רעות

 

 בחדרי סופריור  ittreLLe Hotel *4הלינה במהלך הסמינר במלון 



 

 מכפר דייגים ֶקלטי לעיר קוסמופוליטית -פריז  -| ת"א  (בדצמבר 18, ד'יום ) 1יום 

 .(LY 323 18DEC TLVCDG 0900 1300)ת בוקר מתל אביב לפריז נצא בטיס

 עם הגעתנו נצא עם שוקי ספקטור לסיור ראשוני להכרת העיר ולהבנת הרציונל האורבני של התפתחותה.

 . Montparnasseנעלה לתצפית אל מרומי מגדל מונפרנס  - במהלך הסיור

קריים הנותנים לעיר את את האלמנטים העינדגיש  ,תצפית פנורמית עוצרת נשימה נערוך -מהמגדל 

ביונה: נהר הסיין כנקודת ייחוס, גדה ימנית וגדה שמאלית, המונומנטים הנשיאותיים ייחודה וצ

וד הבנייה הֶמגלומנים, השדרות הטעונות פרספקטיבות ִנשגבות, תפאורת הרחוב הפריזאי וק

 של האורבנים פועלחזונם ו על חשיבות תוך כדי סיור באוטובוס נעמודבהמשך, הטיפוסי לבתי העיר. 

 המקנים לעיר את המראה העכשווי שלה.  -וממשיכיו  3 ה נפוליון

במסעדה ארוחת ערב משותפת לנגיע אל המלון להתארגנות ולאחר מנוחה נצא  - ערבלפנות 

 . בליווי הסברים של שוקי ספקטור על הקולינריה הצרפתית פריזאית מקומית

 

 לומדת... פריז מורדתפריז |  (בדצמבר 19, ה'יום ) 2יום 

 רותי שמעונישני האיים / הוטל דה ויל ו סיור בוקר:

סיור . נמשיך לשל עיריית פריזחודי במבנה הניאו רנסנסי המרהיב בסיור פרטי יינתחיל את הבוקר 

ואי הסיֶטה בהתפתחותה של פריס מכפר דייגים ֶקלטי לבירה  המדגיש את חשיבותם של נהר הסיין

קוסמופוליטית. נשוטט באי הסיֶטה  ונתרשם מהמאגר האינטנסיבי של המונומנטים הניצבים בו )נוטר 

במקביל ניחשף לקיסמן של הכיכרות הסמויות )פלאס דופין(, הגינות,  דם, סנט ָשאפל, הקונסיירז'רי(.

בהמשך נגיע לאי סן לואי,  המנפיקות זיכרונות היסטוריים מרתקים. וסידרת הסמטאות הציוריות

נתרשם  יכלית מרהיבה.רני לפנינה אד"קט נדלששימש בעבר מקום מרעה לבהמות והפך כתוצאה מפרוי

 מהרציפים, מהאדריכלות ההומוגנית של הבתים ומפסיפס הדמויות המרתקות שהתגוררו במקום.

  / רותי שמעוניורובע סן ז'רמן הרובע הלטיני  סיור אחה"צ:

 נצא לסיור באזור ה"מאורות" של פריז: הרובע הלטיני ורובע סן ז'רמן.

, הסמטאות הצרות והציוריות, הכיכרות האינטימיות והסמויות, תביניימיו-נסייר בין הכנסיות הימי

ננסה לחוש את  -עדוני הג'אז טעוני ההיסטוריה ובעיקר וחנויות הספרים הייחודיות, בתי הקפה ומ

אווירת הלמדנות, המרדנות, התסיסה האינטלקטואלית והיצירתיות שאפיינו את המהפכנים, 

 הסטודנטים והבוהמה במקום לאורך השנים. 

 נתארח באחד מבתי הקפה המיתולוגיים במקום לשתיית קפה, תה או "שוקולה" מסורתי. 

 / רותי שמעוני ות חג המולדאורתכנית הערב: 

פריז שוקדת כל השנה על תאורה מרשימה ומיוחדת בכדי להצדיק את הכינוי המחייב שניתן לה, "עיר 

סע לאורך שדרות השאנז ימד נוסף עם שלל עיצובים לחג המולד. נפריז עיר האורות מקבלת מהאורות". 

 .תאורה. לכל שכונה ואזור סגנון שונה של עצבים מונטיין ופובור סנט אונורההמ רחובותו אליזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | קסם היופי (בדצמבר 20, ו'יום ) 3יום 

 / רותי שמעוני בפרויקטים ייחודיים מודרניזם, חדשנות, אוונגרד ומקוריות סיור בוקר:

ם, המשנים מרֶאה המתחקה אחר המונומנטים החדשים, המתחדשיפנורמי באוטובוס סיור התבוננות 

ומנציח  בפארק ֶברסי, הנושק לנהר הסיין. נתרכז בעיקר בחלקה המזרחי של העיר: ומעדכנים שימוש

לֶרצף של מבנים, סוגי גנים, ומקומות בילוי  -שינוי אורבאני של הפיכת שוק סיטונאי של יין בעבר 

גשר דרכים עליו נסעה רכבת פרברים בעבר, שהפך לפרויקט  -ויאדוק האמנויות  נגלה אתבהווה. 

 ועוד.  ילת נטועה ושדרת חנויות אּומניםמשולב של טי

 רותי שמעוניורים של פריז / הפסאז'ים המק סיור אחה"צ:

, בעקבות הפסאז'ים המקורים 19-וה 18-אל פריז של המאות הבמסע מרתק במנהרת הזמן נמשיך 

משלבים אווירת זמן שעמד מלכת, עם אווירת התחדשות וססגוניות עכשווית. , ההסמויים מן העין

אך בעל חזון ליצור כבר אחר מקורו של הפסאז' הפריזאי ונראה כיצד השכיל נסיך "תפרן" נתחקה 

גלריות ופסאז'ים בתוך מתחם ארמונו )הפאלה רויאל(, וסלל בכך דרך למהפך אורבני,  18-במאה ה

 מסחרי, תרבותי וחברתי בפריז ובעולם.  

 של פריז בניצוחו של ולרי גרגייב הפילהרמונית תכנית הערב: 

מגדולי המנצחים בעולם  -ואחרים בהנצחתו של ולרי גרגייב איגור סטרבינסקי דביסי, מיצירות קלוד 

 בקונצרט חגיגי לכבוד חג המולד  -על בימת הקונצרטים 

 

  ישן, חדש ומתחדש |(בדצמבר 21, שבתיום ) 4יום 

 שוקי ספקטור/  מוזיאון עמותת לואי ויטון ובית ז'אקמר אנדרה :בוקרסיור 

פריז תמיד התגאתה בחידושים מיוחדים. האטרקציה החדשה של העיר היא יצירתו של פרנק גרי, 

ספינה ענקית שמגלמת את סמלה של העיר שהגילדה  -אבי הארכיטקטורה הדקונסטרוקטיבית 

החזקה בה הייתה של סוחרי הנהר. מבנה ייחודי המשלב זכוכית, בטון, עץ ופלדה. נראה וננתח את 

בבית המידות ההדור של משפחת ז'קמאר אנדרה, המשקף את אורח ונמשיך לביקור  המבנה מבחוץ

אדואר מה קורה כשסיפור אהבה בין בנקאי ). 19-חיי האריסטוקרטיה הצרפתית בשלהי המאה ה

חובר לטעם משובח, לסגנון ייחודי ולהון רב של בעלי הבית. נעמוד  ( לציירת דיוקנאות )ֶנלי(אנדרה

 על טיבה של הארכיטקטורה הייחודית, העיצוב ואוסף האמנות המרשים המוצג ב"אוטל".

 שוקי ספקטוררובע מונמרטר /  סיור אחה"צ:

הטבולים סיור קסום בגבעת מונמרטר, המשמרת עד היום אווירה, ניחוח והווי פריזאי פרובינציאלי, 

בזיכרונות היסטוריים נועזים ומרגשים. תוך כדי סיור בין סמטאות ציוריות, כיכרות זעירות, בתים 

וסדנאות אמנים חבויות, נבדוק כיצד הפך כפר מנומנם זה בשולי פריז, לאבן  , כיכרות זעירותכפריים

נבקר במוזיאון  שואבת תוססת לאנשי אוונגרד פורצי דרך בכל תחומי התרבות, הספרות והאמנות.

מונמרטר המרתק, אשר לאחרונה התחדש לגמרי, הממחיש בצורה פנטסטית את הנפתולים 

 ההיסטוריים ואורח החיים הבוהמי של גדולי האומנות שחיו במקום. 

 בלט ריימונדה תכנית הערב: 

 ריימונדה, באופרה דה פריז.  - הבלט הקלאסי של מריוס פטיפה למוזיקה של אלכסנדר גלזונוב

 



 

 הסודות של פריז|  (בדצמבר 22, א'יום ) 5יום 

 / שוקי ספקטור טולוז לוטרק בגראן פאלהסיור בוקר: 

המבנה ההיסטורי בשדרות שאנז אליזה אשר נחשב ל"גלריה הלאומית",  ,גראן פאלהנבקר ב

  בתערוכה מיוחדת של יצירות טולוז לוטרק. 

 שוקי ספקטוררובע הָמאֶרה / סיור אחה"צ: 

, אחד הרבעים הצבעוניים של העיר. הרובע היה מכוסה (Le Marais)סמטאות פריז למארה נצא דרך 

. היא זכתה לתהילה במשך 14-ובהדרגה הפך לשכונת מגורים עשירה במאה הבעבר בביצות 

כשלוש מאות שנים, הידרדרה והפכה לסלאמס עני שבו התיישבו היהודים עם חזרתם לעיר במאה 

כיום זה אחד ממרכזי יהדות פריז, בין סמטאות מימי הביניים ניתן למצוא: ישיבות, בתי  . 19-ה

לצד אזור מגורים אופנתי, ששופץ בשנות השישים והשבעים של  כנסת, מסעדות כשרות, פלאפל

 . 20-המאה ה

שכן את הסיור בפלאס דה וֹוז' הכיכר העתיקה ביותר בפריז. שמה המקורי הכיכר המלכותית,  נתחיל

. נמשיך ברחובות הצרים אל רחוב 17-החל בהקמתה בתחילת המאה האנרי הרביעי מלך צרפת 

  .שבו בתי עסק יהודיים ששרדו מן ה"פלאצל" שלפני מלחמת העולם השנייה רוזייה

 החיים בוורוד תכנית הערב:

בו בילו עמודי התווך  Au Lapin Agileובילוי במועדון שאנסונים ייחודי ואותנטי "הארנב העליז" ביקור 

הגדולים של של התרבות הצרפתית כגון פיקאסו, מודיליאני ואוטרילו. נצטרף בשירה ללהיטים 

      גדולי השאנסון הצרפתי.

 

 | פרידה מפריז (בדצמבר 23, ב'יום ) 6יום 

 ואן גוך במוזיאון האורות / שוקי ספקטור: סיור בוקר

המוקדש כולו למיצבי אור ומציג בימים  שוקי לביקור במוזיאון האורות אטלי דה לומיירנצא עם 

  !חוויה רב חושית -גוך -אלה את תערוכת "ליל כוכבים" של וינסנט ואן

מפתיע של פריז, אזור  -המעוניינים מוזמנים להצטרף אל שוקי לטיול בתעלת סן מרטין  סיור אחה"צ:

את אמסטרדם ושורה . האזור מזכיר "פלורנטין" של העיר שמתפתח בזכות אומנים צעירים הנחשב ל

 בו אווירה מאד שונה מפריז הקלאסית. 

 .אווירת חג המולד בחנויות ובשווקים החגיגייםאת  ויספוג חופשי בעירומי שלא יצטרף, ייהנה מזמן 

בדצמבר  24הגעה ארצה ב. הלילה חזרה הביתה נתכנס שוב במלוננו אחר הצהריים לקראת טיסת

 .(LY 326 23DEC CDGTLV 2230 0400  24DEC) לפנות בוקר

 

 

 

 

 



 (לאדם בחדר זוגי)מחירים 

 אירו.   2,690בחדר זוגי:  לאדםמחיר הטיול 

 אירו.  580תוספת ליחיד בחדר: 

 

 המחיר כולל:

 טיסות בינלאומיות במחלקת תיירים כולל מיסי נמל ודלק.  

 בחדרי סופריור *Hotel Le Littre 4לינה במלון  

 ארוחות בוקר לכל אורך הטיול. 

 בערב הראשון של הטיולארוחת ערב  

 סיור לילי לצפייה באורות וקישוטי חג המולד ברחבי העיר  

 תחבורה: אוטובוס ממוזג בהתאם לגודל הקבוצה. 

 כמפורט בתכנית. סיורים 

 שלושה מופעים 

 להדרכות. (אזניה אישית)מערכת שמע אלחוטית  

 כניסות לכל האתרים המצוינים בתכנית. 

 מדריכים מקצועיים כפי שמפורט בתוכנית. 

 מטעם רעות טיולי תרבות. המלוו 

 תשר  לנותני השירותים. 

 

 המחיר אינו כולל:

 נוספות ארוחות  

 (.וכיו"בטלפון, קניות, )הוצאות אישיות  

 .ככלולים בתוכנית מצוינים אינם אשר לאתרים כניסות 

 ביטוח רפואי ומטען. 

 

 :הערות

סדר הביקור באתרים עשוי להשתנות בהשפעת זמני טיסות, מזג האוויר והתנאים בשטח,  

 חגים )כגון פסחא, חג המולד( ואירועים מיוחדים.  

 הטיול מותנה במינימום משתתפים 

 ט.ל.ח 

 

 

 

 

 



 כללייםתנאים 

 

 תנאי תשלום:

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

 (.לתשלום המקדמה גם עלות התוספת

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

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

 .פרטים נוספים בטלפון ובדפי המידע

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

 

  דמי ביטול:

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

  ממחיר הטיול 35%ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  21ימי עבודה ועד  30אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 50%יאה לטיול: ימי עבודה לפני היצ 14ימי עבודה ועד  20אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 80%ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  8ימי עבודה ועד  13אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ועד מועד יציאת הטיול: דמי ביטול מלאיםימי עבודה  7אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

 

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

טיסות בינלאומיות ו/או טיסות פנים, )בעלות ביטול מרכיבי התעופה  (נים לעילהביטול המצוי

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

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

 

 :טיסות

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

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

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

 .מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים

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

 .התאםלהוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר ב

 

 

 


