
  

   ימים7 –יוון הקסומה 
  

 סלוניקי –תל אביב : 1ום י
מורשת העם , המשלבת עתיק מול חדש, עיר מיוחדת ויפה, ג לטיסה לסלוניקי"ניפגש בנתב

נתחיל . עם ההגעה נצא למסע בזמן. היהודי בגולה ומנפלאות האימפריות ששלטו בה
. שך שנים רבותמסיפורה המיוחד של קהילה מפוארת שהייתה רוב אוכלוסיית העיר במ

נתחיל בביקור באנדרטה לזכר הנספים בשואה וממנה לתצפית על בנייני הקהילה במרכזה 
שריד " סאנט דימיטריוס"נמשיך לאחת הכנסיות העתיקות והמעניינות של העיר. של העיר

הכנסייה אוצרת בתוכה את שינויי השלטון . לאימפריה הביזנטית המפוארת ששלטה בעיר
 האימפריה הרומית ממשיכים למרכזה של העיר הרומית הפורום הרומאי בעיר עוד מתקופת

לא נחמיץ את האודיאון , נצפה ברחובות השיש המשוחזרים. המשוחזר במרכזה של העיר
לסיום נטפס למצודה המשקיפה על העיר לתצפית . המיוחד וכמובן את שדירת החנויות

בגמר הסיור .  סמלה של העירנמשיך לטיילת המפורסמת שבמרכזה המגדל הלבן. מרהיבה
  .נמשיך לבית המלון ללינה

  

  המנזרים התלויים במטאורה: 2יום 
נחלוף בדרכנו . המנזרים התלויים במטאורה, עם בוקר נצא מערבה לאחד מפלאי עולם

המשקה את כל , נעצור לתצפית מיוחדת על הנהר. בו שוצף וקוצף נהר הפיניו, "טמבי"בעמק 
עם ההגעה . רסם בגידולי האפרסקים והתפוחים המופלאים שלוהאזור מפו. העמק הנהדר

המנזרים התלויים שהיא שילוב של תופעת טבע מיוחדת במינה עם  6בה נמצאים , למטאורה
, "סנט סטפן"תחנתנו הראשונה תהיה במנזר . יוזמת הבניה המיוחדת של הנזירים והנזירות

נמשיך . ת סיפורו של המנזר הקסוםהאוצרת בתוכה א, נבקר בכנסיה המיוחדת. מנזר הנשים
לתצפית על מנזר סנטה ברברה המפורסם ונקנח בביקור בעיירה הציורית קלמבקה הגעה 

  .למלון בשעות הערב
  

  )יום חופשי (וריה –ורגינה : 3יום 
ליום טיול אל ) בתשלום נפרד(למעוניינים תהיה אפשרות לצאת . יום חופשי להנאות אישיות

שהייתה הבירה המלכותית הראשונה של , העיר העתיקה אגאיי "ורגינה הממוקמת ע
בורגינה נמצאים . בורגינה קברו את המלכים המקדונים והייתה אתר קדוש. מקדוניה

זהו אתר ארכיאולוגי בו נמצא הקבר של פיליפוס השני . הקברים המלכותיים של מקדוניה
המלכותיים נחשפו בשנת הקברים . מלך מקדוניה והנסיך הצעיר שזוהה כאלכסנדר הרביעי

הוכרז  1996בשנת . 1993-המוזיאון נחנך ב. י הארכיאולוג מנוליס אנדרוניקוס"ע 1977-78
המוזיאון ממוקם . המוזיאון מיוחד במינו ומעניין ביותר. האתר בורגינה כאתר מורשת עולמית

להגנה הקברים המלכותיים היו תת קרקעיים וכוסו בתל . במקום האמיתי בו נמצאו הקברים
לאחר הביקור נמשיך לוריה לביקור מרגש ברבע . מפני שבטים נודדים שבזזו את הקברים

נותיר זמן לרחוב הקניות הגדול שלל בתי הקפה וכמובן חנויות דברי .השנה 500היהודי בין 
  .המתיקה מהטובות ביוון

 



  

   ומפלי אדסה–לוטרקי פוזר : 4יום 
בלב ההרים עם , "לוטרקי פוזאר"לאחר ארוחת הבוקר נצא צפונה לאתר המרפא המפורסם 

האתר הוא מהמפורסמים בהרי . סדרת מפלים של מי מרפא חמים הישר מלב האדמה
). מומלץ להצטייד בבגדי ים ומגבות ובגדים להחלפה(הבלקן בסגולות המרפא שלו 

חוויה  - ות מהנוף הפראי הסובב את האתר המעוניינים יוכלו לטבול במים המיוחדים וליהנ
מפלי מים אדירים השוצפים , לאחר הביקור נמשיך לאתר הטבע המפורסם אדסה! אדירה

  .קוצפים מגובה רב
 

  חצי האי חלקידיקי: 5יום 
שלוש : אחת מפנינות הנוף היפות ביותר של צפון יוון, יום של טיול בחצי האי חלקידיקי

השניה " קסנדרה"הראשונה , ות פנימה אל תוככי הים האגאישנמתח, לשונות יבשה ארוכות
הטיול יכלול זמן חופשי באחד מחופי " הר אטוס"והשלישית מדינת הנזירים " חלקדיקי"

  .הרחצה הנהדרים של האזור
  

  )יום חופשי(יום טיול ושייט להר אטוס : 6יום 
מאות בשנים בשלל יום טיול ושייט להר אטוס לתצפיות על המנזרים המדהימים הבנויים 

המתירה , נעצור בעיירה ציורית היחידה. הסגנונות מכל רחבי העולם הנוצרי האורתודוכסי
ההר הוא אזור אוטונומי המאוכלס בכמרים גברים בלבד ולמעשה לא שייך . כניסתם של זרים

השייט מתבצע על גבי ספינה מיוחדת עם מופעי פולקלור ושלל מקצבים של הבוזוקי . ליוון
  .חזרה למלון בשעות הערב. וניהיו

  
   תל אביב–הר האולימפוס : 7יום 

שהוא " ליטוחורו"לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום טיול להר האולימפוס נתחיל מביקור בכפר 
נמשיך לטיול במעבה היערות ותצפיות מיוחדות על , נקודת המוצא לשלל הטיולים בהר

בגמר . י הבר המפורסמים של האזורנצעד בשבילי היערות ונצפה בחי. המפרץ הטרמייקי
בתום הסיור העברה לשדה . הסיור נבקר במרכז הקניות הענק למיטב התוצרת היוונית

המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון ! חשוב. אביב-התעופה לטיסה לתל
  .ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים. הנסיעה או סדר הימים

  

 



 :מחיר הטיול כולל
 )א"ת-סלוניקי-א"ת( טיסה בטיסות שכר כרטיס

  או תיירות טובה/לינה במלונות מדרגה ראשונה ו
 ארוחות בוקר: כלכלה

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התוכנית
 ביקורים וסיורים כמפורט במסלול

  מלווה קבוצה ישראלי מצוות השטיח המעופף
 היטל ביטחון ודמי רישום, מס נמל

  )למעט סבלות והמלווה הישראלי(ל ''תים בחוטיפים לנותני שירו
 

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