ארגון יד לבנים ודרך החופש מבית קשרי תעופה

סלוניקי וצפון יוון
 4לילות |  5ימים

סלוניקי וצפון יוון
סלוניקי • מפלי אדסה • מטאורה -המנזרים התלויים • וריה • ורגינה -מתחם אוצרות הזהב של פיליפוס
יום  :1ת"א -סלוניקי :סיור פנורמי
נצא בטיסת לסלוניקי ,העיר השניה בגודלה ביוון .סלוניקי ,המשמשת כעיר
המרכזית של צפון יוון שונה מאוד מאתונה  -מודרנית ,קוסמופוליטית,
ועשירה יותר .לאחר הנחיתה בעיר נהנה מסיור פנורמי בעיר היפה .העברה
אל מלוננו בעיר.
יום  :2סלוניקי
את היום נקדיש לסלוניקי .נתחיל בתצפית מרהיבה ממרומי "הרובע
הטורקי" ממנו נגלית סלוניקי במלואה .נמשיך אל הבתים המפוארים
ששימשו את הקהילה היהודית המבוססת והעשירה של טרום מלחמת
העולם השנייה .נסייר ברובע לדדיקה התוסס ,כיכר החירות והאנדרטה
לזכר יהודי סלוניקי ,נבקר במוזיאון היהודי ונשמע את סיפורה של הקהילה
הענפה שבתקופת השיא היוותה כמחצית מאוכלוסיית העיר .נמשיך דרך
שוק מודיאנו אל מדרחוב אריסטוטלס ,השווקים ושדירת הקניות של
סלוניקי .נצפה ברוטונדה הרומאית ובשער גלריוס ונסיים את סיורנו במגדל
הלבן – סמלה של העיר שמתנוסס מעל לטיילת הים תיכונית ומשקיף אל
הנמל .בשעות הערב ,נצא לטברנה מקומית לארוחת ערב וצלילים
משובחים של מיטב המוזיקה היוונית!
יום  :3המנזרים התלויים של מטאורה -סלוניקי
נצא ליום טיול באחד האתרים היפים ביותר ביוון 4המנזרים התלויים של
מטאורה – מהאתרים המרהיבים בעולם .על ראשי מצוקים גבוהים,
המתנשאים לגובה  050מ' ,בנו נזירים אורתודוכסים מנזרים הנראים כאילו
הם תלויים באוויר .ניסע בין מצוקים ונטפס למנזרים ששימשו לנזירים מקום
מפלט .נבקר בשני מנזרים אליהם נטפס באמצעות מדרגות אבן החצובות
בסלע ,נצפה ממנו אל הנופים היפהפיים של עמק תסליה על רקע רכס הרי
הפינדוס ,ונותיר זמן גם להליכה רגלית ומענגת ,בין צוקי הסלע האדירים.
נהנה מזמן לביקור בעיירה קלמבקה .בתום הביקור ניסע לסלוניקי .בשעות
אחה"צ המאוחרות נחזור לסלוניקי.

יום  :4מפלי אדסה
נצא בנסיעה לאדסה ( ,)Edessaבירת נפת פלה השוכנת בחלק המערבי
של חבל מקדוניה והנחשבת לאחת העיירות היפות ביוון ,נבקר בעיר
ובמפלים המרהיבים הנופלים מן המצוק לעמק המקדוני – מהמרשימים
שבאתרי הטבע בצפון יוון .נבקר ביום זה במרחצאות לוטרקי הסמוכים שם
נהנה מזמן לפנאי והרגעות .חזרה לסלוניקי בשעות אחר הצהריים .לינה
בעיר.
יום  :5וריה וורגינה :ביקור במוזיאון של אוצרות הזהב של פיליפוס-
ת"א
בשעות הבוקר נצא לביקור בעיר וריה ,נמצא בה היסטוריה יהודית
מרתקת .בעיר התקיימה במשך מאות שנים קהילה יהודית מפוארת ,נוכל
לחזות במורשתה שנשתמרה באזור הרובע העתיק 4בית הכנסת ,בית
הקברות ובתי המידות המפוארים של נכבדי העיר .בתום הביקור נמשיך
לביקור באחד מאתרי מורשת עולמית של אונסק"ו -מתחם הקברים של
ורגינה  -שם נקבר פיליפוס השני ,אביו של אלכסנדר הגדול ומייסד
האימפריה המקדונית ,ונחזה באוצרות הזהב והאומנות אשר נשמרו למעלה
מאלפיים שנה (ביקור במוזיאון) .בשעות הערב ,בהתאם לשעת הטיסה
העברה לשדה התעופה שליד סלוניקי לטיסת חזרה לתל אביב.

מועדי הטיולים:
23-21/00/13 | 10-20/00/13 | 02-00/00/13 | 13-23/05/13

חברת תעופה:
פרטי הטיסה:
LY5147 TLV 12:10 SKG 14:55
LY5148 SKG 00:15 TLV 02:35
□ סלוניקי
THE MET

___________________________________________

המחיר כולל:

סנדור

בית המלון:

מחיר לאדם בחדר זוגי₪ 3212 :
תוספת לחדר יחיד₪ 1202 4
 טיסות הלוך ושוב
 לינה בבית המלון  METבסלוניקי
 סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכנית הטיול
 כלכלה 4חצי פנסיון (בהתאמה למספר הלילות)
 תשר לנותני שירותים בחו"ל
 מדריכ/ה בכיר/ה ומנוסה מצוות "דרך החופש"
 סבלות בבית המלון
 מס עירוני

המחיר אינו כולל:

× ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי
× תשר למדריך הישראלי

______________________________________________________________________________
כפוף לתנאים בהסכם בין "דרך החופש" מבית "קשרי תעופה" וארגון יד לבנים.
ט.ל.ח.

