
  

   ימים5/  לילות 4, טיול מאורגן לברלין
  
 ברלין –תל אביב : 1ום י

שמתחילה להציב עצמה במקום נכבד ברשימת הערים , בירת הרפובליקה הגרמנית, ג ונטוס לברלין"ניפגש בנתב
  .אחרי הנחיתה העברה למלון. המתויירות בעולם 

  
  באסטיי-דרזדן: 2יום 

, העיר הברוקית היפה ביותר של מזרח גרמניה. על נהר האלבה, קסוניהבירת מחוז ס, היום ניסע לביקור בדרזדן
בה ניתן כיום , שנהרסה במהלך מלחמת העולם השנייה ונבנתה מחדש תוך שימור השרידים והמבנים ההסטוריים

את בית , המתוארים בפסיפס ענק, "מצעד האצילים"נראה את . לראות ארכיטקטורה מרשימה ומסורת עתיקת יומין
בגמר הסיור נמשיך לאחד . אחד המפוארים והחשובים באירופה ונטייל ברובע העתיק ובמדרחוב של העיר, רההאופ

נצפה בנהר האלבה המתעקל בינות לצוקים אדירים נערוך סיור רגלי " באסטיי"מאתרי הטבע היפים של אירופה 
  .במקום כולל קפה ועוגה עם תצפית נהדרת בתום הטיול נחזור למלוננו

  
  "סאנסוסי"גני ארמון - פוטסדאם: 3יום 

" שלוס סנסוסי"בה נמצא אחד הארמונות היפים באירופה , בירת מחוז ברנדנבורג, נצא לטיול לעיירה פוטסדאם
נצפה בארמון . אותו העריץ, שנבנה בהזמנתו של פרידריך הגדול ומהווה חיקוי לפאר הצרפתי, ")אין הדאגות"ארמון (

 נמשיך לביקור בעיירה פוטסדאם עיר מיוחדת שנבנתה על ידי הולנדים ועד עצם היום .ונערוך סיור בגנים היפהפיים
, בגמר הסיור נמשיך לאגם ואנזה לביקור בוילה ואנזה. הזה מזוהה עם סגנון הבניה ההולנדי היפפה והאווירה נהדרת

  .יום מלא וגדוש". הפתרון הסופי"שהחליטה על , בה התקיימה ועידת ואנזה, שעל שפת האגם

  )דשפרוול (יום חופשי: 4יום 
נערוך שייט " שפרוולד"יום חופשי המעונינים יוכלו לצאת בתשלום נפרד לאחד מאתרי הטבע היפים של גרמניה יער ה

יום מיוחד בטבע הססגוני של גרמניה.בסירות מיוחדות נבקר במוזיאון הפתוח וכמובן בשוק פירות היער הססגוני  

   תל אביב–ברלין : 5יום 
. שם שכנו מרתפי הגסטאפו, "הטופוגרפיה של הטרור"במתחם " מזרח ומערב"ר נצא לביקור בקו התפר בין בבוק

נמשיך לאורך תוואי החומה לאורך פרידריך שטארסה עד הגיענו . נבקר במוזיאון היהודי המתעד את יהדות גרמניה
שיך מזרחה לאזור היהודי משם נמ. נקודת המעבר המרכזית בין שני חלקי העיר –" רלי'ק פוינט צ'צ"ל
בגמר . והאקשהוף עם החצרות המדהימות, האקשר מארקט, בית הכנסת העתיק, וסביבתו" אורייננבורגשטראסה"

המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון ! אביב חשוב-הסיור נמשיך לשדה התעופה לטיסה לתל
   .רים והלינותייתכנו שינויים בסדרי הביקו. הנסיעה או סדר הימים

  
 :מחיר הטיול כולל

 )א"ת-ברלין-א"ת(כרטיס טיסה בטיסות 
  אכסון במלונות מדרגה ראשונה

 ארוחות בוקר: כלכלה
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התוכנית

 ביקורים וסיורים כמפורט במסלול
 מלווה קבוצה מצוות השטיח המעופף

 היטל ביטחון ודמי רישום, מס נמל
  (למעט סבלות(ל ''ני שירותים בחוטיפים לנות

 
 :המחיר אינו כולל

 .י חברות התעופה מעת לעת והוצאות אישיות"התייקרות דלק ע, מטען/ביטוח רפואי
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