
צילום: מולה יפה

ירושלים
07-09.09.2020, ימים ב'-ד'

מלון ממילא



כשאנחנו חושבים על ירושלים אנחנו חושבים בעיקר על אתרי הדגל: הכותל, 
וכל  הגרמנית  המושבה  הבית,  הר  העתיקה,  העיר  יהודה,  מחנה  הכנסת, 

שאר המקומות שאין ישראלי שלא היה בהם.
אנחנו כמובן גם ישר נזכרים בסלנג הייחודי של תושבי הבירה "מאאאאתיים", 

"אשתנור", "מציצה" ו"אבו יויו", 
אבל!!!

וזה אבל די גדול, 
האם הייתם אי פעם בסיור בעקבות הקשר האתיופי לירושלים? 

האם ביקרתם ברובע הקופטי וברובע הצרפתי?
האם ידעתם מיהו הנזיר הבנדיקטיני ה"ציוני" שמחזיק אוסף של תגי יחידות 

צה"ל?   
האם הייתם בסיור על גגות ירושלים?

האם ידעתם שתושבי הכפר אבו גוש מחזיקים בשיא גינס לצלחת החומוס 
הגדולה בעולם?

חסידי  ובעקבות  השחורים  הפנתרים  בעקבות  במוסררה  סיירתם  האם 
ברסלב?

אנחנו נוטים לחשוב שעדיין לא.

בדיוק בגלל זה ועל רקע השמיים שנסגרו עלינו לטיולים בחו"ל הכנו 
במיוחד עבורכם גיחה ירושלמית קצרה, שתסקור את הנושאים הללו 

ועוד הרבה אחרים.
ערב  בכל  עבורנו  מיוחד  מופע  עם  ומעשירים  מפנקים  וחצי  יומיים 

שישלימו לכם את החוויה הירושלמית המלאה.
כי מוכרחים להמשיך לטייל!

http://www.angelica.gr/Apollo/index.php


מה בתכנית?

יום ב', 07.09.20  

על המופע 
גברי בנאי ושני בניו, אורי ובעז, חברו לראשונה יחדיו 
גברי  ומרתק.  מרגש  מפתיע  מוסיקלי  בידורי  למופע 
בנאי - עם כישוריו הרב גוניים לוקח אותנו לטיול מלא 
הומור נוסטלגי בנופי ילדותו בעיר ירושלים; אורי ובעז 
מבית  שירים  שרים  יוצרים,  שמרים  שניהם   - בנאי 
להקת  של  הלהיטים  מיטב  את  שרים  הם  ביחד  מקוריים;  ושירים  אבא 
החיוור"  "הגשש  להקת  של  "השוק"(,  "השכונה",שיר  )שיר  "התרנגולים" 

)"תן לשים ת'ראש על דיונה"( ועוד.

הגעה למלון

ארוחת צהרים קלה וקבלת פנים

יציאה לסיורי הכרות )לפי בחירה(

קוקטייל פתיחה

ארוחת ערב

'אלו הם בנאי': גברי בנאי ושני בניו, אורי ובעז
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מה בתכנית?

יום ג', 08.09.20  

על המופע 
בוב דילן - קאובוי יהודי או קולו של דור שלם?

על  דופן  יוצא  ערב  מגישים  פרל  ואיתי  מידן  קובי 
צימרמן  אלן  רוברט  בשם  שנולד  המשורר/הנביא, 
בעיר קטנה במערב התיכון, והפך ליוצר האמריקאי 
הגדול של המאה העשרים. מידן במבט מעשיר על 
בין  נובל, אבל לא טרח להגיע לקבל אותו…  היוצר הגדול שזכה בפרס 
הסיפורים - פרל מבצע את שיריו של דילן - שירי המחאה שהצעידו 

המונים ושירי האהבה ששברו לבבות. 

יום ד', 09.09.20

יציאה לסיור )סיורי בחירה(

חזרה למלון

קוקטייל

ארוחת ערב

קובי מידן ואיתי פרל במופע הוקרה לבוב דילן

יציאה לסיור )סיורי בחירה(

חזרה למלון ופיזור לבתים
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15:00

http://www.angelica.gr/Apollo/index.php


הסיורים המוצעים לבחירה

http://www.angelica.gr/Apollo/index.php


אבו גוש 
בין יהדות, נצרות ואיסלאם, בין 

חומוס לקפה טורקי
מדריך: ליאור בר

מריכוזי  יחסית  המבודד  גוש,  אבו  הכפר 
ירושלים,  סביב  מוסלמית  אוכלוסיה 
להיות  והפך  ייחודית  בצורה  התפתח 
מוכר בעיקר בשל המסעדות ה"מזרחיות", 
בשרים  ממולאים  בחומוס,  המפורסמות 
יותר  הרבה  בתוכו  מכיל  הוא  אולם  ועוד. 
מכך. בסיור של מספר שעות נגלה קהילה 
ייחודית, מסגדים הזויים, אנשים מרתקים 
דימויים  של  משחקים  ובעיקר  ומפתיעים, 
מוסלמים  יהודים,  בין  ביחסים  ופרדוכסים 

ונוצרים.

אתיופיה בירושלים 
הנצרות האתיופית

מדריך: בני פירסט

הנצרות האתיופית העתיקה,  בעקבות  סיור 
הקשר שלה לירושלים וביקורו המפורסם של 

היילה סלאסה בעיר ב - 1936: 

הפטריארכיה האתיופית
מנזר דיר אל סולטן ברובע הנוצרי

הקונסוליה האתיופית
הכנסיה החבשית 

הצרפתים באים 
הרובע הצרפתי

מדריך: בני פירסט

באמצע המאה ה-19 התפתח רובע צרפתי 
כחלק  העתיקה,  העיר  לחומות  בסמוך 
מעמדה  את  לחזק  צרפת  של  מנסיונה 

הפוליטי והדתי בארץ הקודש.

מנזר נוטר דאם
בית החולים הצרפתי סנט לואי
בית היתומים סן ואנסן דה פול

הקונסוליה הצרפתית



לעלות ברגל
סיור גגות

מדריכה: שרון קזצ'ינסקי

העיר העתיקה של ירושלים היא בסך הכל ק"מ רבוע אחד שמאכלס 
בתוכו מגוון תרבויות ואינספור סיפורים. היא משמשת כבית ל-70 
כביסתם,  מכבסים  בה,  לומדים  קניות,  בה  שעורכים  תושביה  אלף 

וחיים את חייהם כאחד האדם. 

ונראה את העיר,  נטפס לגגות ברבעיה השונים של העיר העתיקה 
אנשיה ואתריה מזווית קצת שונה.

100 גוונים של שחור 
סיור ומפגש עם מקומיים בשכונות החרדיות בירושלים

מדריך: ליאור בר

של  גוונים  גווני  ומלואו,  עולם  היא  הירושלמית  החרדית"  ה"קהילה 
זהות  של  מרתקות  סוגיות  בתוכן  המקפלות  וקהילות  עדות  זרמים, 
תרבותית. במהלך הסיור נלמד על חייהם ותפיסת העולם של הקהילה 
המשתנה  המציאות  עם  להתמודד  ניסיונם  ועל  בירושלים,  החרדית 
ולשלב בין החיים המודרניים לבין המשך שמירת המסורת ואורח החיים 

האולטרה-אורתודוכסי.
מתקיימים  הפוליטיקאים  והלמות  התקשורת  זרקורי  מאור  הרחק 
תהליכים, יחסי גומלין ושינויים מפתיעים ומרתקים שעל חלקם נלמד 

במהלך הסיור. 
משפחה  אצל  ונתארח  מקומיים  עם  מפגש  נשלב  הסיור  במהלך 

מקומית. 



שכונת מוסררה
כור היתוך ירושלמי

מדריכה: אביב הרצליך

בעקבות פנתרים שחורים, ערבים עשירים, חסידי ברסלב ובתי ספר 
למוזיקה אלקטרונית. 

כן, כל זה בשכונה אחת.

שכונת עין כרם 
סיור קולינרי
מדריכה: עתליה

הסיור חושף את עין כרם מנקודת המבט של תושביה. נגיע לחלקים 
הלא תיירותיים בעין כרם שנופם והטבע העוטף אותם פשוט מרחיב 
את הלב. בתור ילידת הכפר, עטליה תשמח להוביל אתכם בין סמטאות 

ילדותה ולגלות לכם על הבתים עם האוכל הטעים ביותר בכפר. 
בד  בית  סביב  שנבנה  בבית  נבקר  הגבנית,  הצאן  רועת  את  נפגוש 
של  בפרלינים  ונסיים  באהבה  שנלושו  תימניים  מאפים  נטעם  קדום, 
סיפורים  נשמע  המיוחדים,  לבתים  נציץ  המקומית.  השוקולטיירית 

שלא יאומנו מפי התושבים וכמובן נתענג על מעשה ידיהם. 



קצת על המלון 
הקניות  אזור  ממילא,  שדרות  לאלרוב  בסמוך  העיר,  של  הפועם  בלבה 
העיר  חומות  של  והמרגשים  המרהיבים  הנופים  ומול  התוסס,  והבילויים 

העתיקה, מגדל דוד ושער יפו, ניצב מלון בוטיק יוקרה - מלון ממילא. 
מיקומו של מלון ממילא בירושלים משלב ישן וחדש באופן הרמוני, בנקודה 
של  העשירה  והרוחנית  ההיסטורית  המורשת  בין  מושלם  מיזוג  המהווה 

ירושלים לחיי העיר המודרניים השוקקים שלה. 

החדרים המוצעים בתכנית
חדר סטודיו

חדרי הסטודיו משלבים באופן מושלם מורשת עשירה עם סטייל מודרני 
לנוחים  ומתוחכם. החדרים מתאפיינים באבזור מודרני - ההופכים אותם 
וייחודיים. קירות חדרי האמבטיה ההופכים לשקופים בלחיצת כפתור הם 

יצירת מופת אשר יוצרים מרחבים נפרדים או משותפים ברגע. 
גודל החדר: 28-30 מ"ר.

חדר אקזקיוטיב
חדרי האקזקיוטיב משלבים סטייל ויוקרה עם אווירה ביתית נעימה. החדרים 
מרווחים ומציעים אירוח מהודר ויוקרתי. קירות חדרי האמבטיה, ההופכים 
לשקופים בלחיצת כפתור הם יצירת מופת, היוצרים מרחבים נפרדים או 

משותפים.
גודל החדר: 33-35 מ"ר.



מחיר
מחיר לאדם בחדר זוגי: 3,490 ש"ח בחדר סטודיו

תוספת לחדר אקזקיוטיב:  450 ש"ח לאדם
תוספת לחדר יחיד:  1,450 ש"ח לאדם

המחיר כולל 
2 לילות במלון ממילא.

כלכלה: חצי פנסיון )ארוחת צהרים אחת כלולה בסיור בעין כרם(.
3 סיורים )עד 28 אנשים בסיור(: לפי בחירה.

2 מופעים.
הדרכה: מדריכי החברה הגיאוגרפית. 

איש צוות מטעם החברה הגיאוגרפית לכל אוטובוס.
ועוד פינוקים והפתעות...

תנאי תשלום ודמי ביטול

המחיר אינו כולל 
הגעה למלון.

הוצאות אישיות.

תשלום ראשון בסך 1,000 ש״ח לזוג עם העברת טפסי ההרשמה. 
את יתרת התשלום ניתן לשלם בשתי דרכים:

עד 3 תשלומים  בכרטיס אשראי שבוע לפני מועד היציאה.
תשלום אחד עד שבוע לפני הטיול באמצעות העברה בנקאית או צ'ק. 

דמי ביטול:
עד 7 ימי עבודה לפני היציאה יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע.

מ-6 ועד 2 ימי עבודה לפני היציאה:  דמי ביטול בסך 80% מהמחיר. 
מ-2 ימים ועד מועד היציאה: דמי ביטול בסך 100% מהמחיר.       

הערה חשובה בנושא הקורונה: 
קורונה,  התפרצות  של  מקרה  בכל 
בידוד, אפשר לבטל עד  או  הידבקות 

יום לפני ההגעה וכל הסכום יוחזר.



לפרטים נוספים והרשמה פנו אלינו:

03.563.9003 )ענת( | 03.563.9014 )מלי(
info@geotours.com


