
   ימים8הערים המוזהבות בין ברלין לפראג 
  
  כיה' צ– ברלין –תל אביב :  1יום  

בירת גרמניה המאוחדת ומרכז התרבות של , ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס לברלין
   .בנסיעה לכיוון בית המלון באזור פראג עם הנחיתה נסע. אירופה

  
   פראג :2יום 

נחשבת למרכזה התרבותי והכלכלי של , ץ שוייקל והחייל האמי" עירם של המהר–פראג 
נמשיך לגבעת מצודת , נצפה אל בית הכנסת אלט נוילנד ,נבקר ברובע היהודי. כיה'צ

עטור , אל גשר קארל המפורסם נגיע. נראה את כנסיית מתיאס, ני לתצפית על העיר'הראדצ
   .נמשיך אל העיר העתיקה לכיכר השעון האסטרונומי. הפסלים

  
   )היום בחיר(  פלזן–אסקי קרומלוב 'צ :3יום 
 לביקור באחת הערים העתיקות והיפות של )בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת . ם חופשייו
הבתים בעלי גגות אדומים אופיינים , רחובות אבן, הרחובות. קרמלוב סקי'הלא היא צ, כיה'צ

ר כולו משובץ האזו, .עיקולו של נהר הולטבה והעיר הקטנה יושבת על, למרכז אירופה
בדרכנו  .אחת יפיפיה האויר אויר צלול ובהיר ומקום כולו פנינה, בטירות של משפחות אצולה
השוכנת במערב , כיה'העיר הרביעית בגודלה בצ, נבקר בפלזן, צפונה חזרה לאזור פראג

   .ונופים יפייפים, מקומה במפגש ארבעה נהרות היוצרים יחד את נהר ברונקה .בוהמיה
  

   ארלווי ואריק :4יום 
לרגלי אתר הסקי , עיירת הבריאות הבוהקת, את הבוקר נתחיל בביקור בעיירת הקיט והנופש

נטייל לאורך המדרחוב והרחובות , מהעיר העתיקה הכה מיוחדת נטייל ונתרשם. נפרבה
   .לפראג להשלמת ביקורים עצמאיים בתום הביקור נחזור. ולאורך הנהר, האקסלוסיביים

  
    דרזדן-פראג  :5יום 

. היושבת על נהר האלבה, בירת חבל סאכסוניה, נבקר בעיר דרזדן, היום נצא לכיוון גרמניה
שנהרסה כליל במלחמת העולם השניה , מהיפות בערי מזרח אירופה ,עיר ברוקית טיפוסית

בתום הביקור זה הזמן לקניות קניות . הברוקי ונבנתה מחדש תוך שימור השרידים והצביון
   ...קניות

  
   )היום בחיר(ברלין  : 6ום י

העיר התרבותית , ליום ביקור בברית גרמניה )בתשלום(המועוניינים יוכלו לצאת . יום חופשי
,  בית הפרלמנט הגרמני-נראה את בניין הרייכסטאג ההיסטורי  .והמלכותית של אירופה

, לינדןדו - משם נמשיך לאזור אונטר, השואה אנדרטת, נמשיך לכיכר פריז ושער ברנדנבורג
, האקש מארקט ומשם לאזור, ואי המוזיאונים, המרשים של ברלין' דום'נראה את ה

   .הסמטאות והחצרות הקסומות של לב ברלין
  

    )היום בחיר(לייפציג ושייט חוויתי על נהר השפריי וואלד  7יום 
נבקר בעיר . ליום חוויתי מרשים במיוחד )בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת . יום חופשי

בעלת מורשת , עיר עתיקה וקסומה. מנדלסון ובאך, גתה עירם של, המיוחדת לייפציג
תוך כדי טיול נראה . נפילת החומה השבה לחיים מחודשים לאחר, והיסטורית רבת השנים
שנספו  האנדרטה לזכר יהודי העיר,  הגדולה ביותר באירופה–את אנדרטת האומות 

נמשיך לעבר אזור ייחודי מבחינה  .ה קבור באךובכנסיית תומס ב, במלחמת העולם השנייה
שייט  נערוך. הכולל מבוך עצום של תעלות המסתעפות מהנהר שפרה, תרבותית וטבע

זהו אחד מעשרת . ונהנה מהנוף הלגונות, בתעלות בכלי השייט המקומי בדומה לרפסודה
   .'די צייט'בגרמניה על פי העיתון הגרמני היוקרתי  האתרים היפים

  
    תל אביב–ברלין : 8יום 

  .העברה שלדה התעופה וטיסה חזרה לארץ



  
   :המחיר כולל
   .מיסי נמל והיטלים כפי שהם ידועים וכפופים לכל שינוי של חברת התעופה טיסת שכר

   כלכלה על בסיס ארוחת בוקר קונטיננטלית -  *3בתי מלון בדרגת 
   סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול, העברות

 שראלימלווה קבוצה י
  ל לא כולל סבלות מטעמי בטיחות"תשר לנותני שירותים בחו 
  

יש לקחת בחשבון כי יערכו שינויים בסדר . התוכנית מתארת את אתרי הביקור בלבד ! חשוב
  התוכנית בהתאם

  
  . מצורף מטה סיורי בחירה לטיול

ה ההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחיר .יש באפשרותכם להצטרף לסיורים אלו או לחלקם
הקבוצה קבלה המעידה  אנא הקפידו לקבל ממלווה. על ידי מלווה הקבוצה, יעשו בארץ היעד

סדר הביקורים באתרים במהלך סיורי הבחירה עשוי , להזכירכם  .על מלא התשלום ששילמת
   .להשתנות

  
    חשוב לדעת

  .  משתתפים30מחיר הסיורים מותנה במינימום 
  . לפני מועד היציאה לטיול  שעות48-ניתן לבטל סיור בחירה עד ל

    .אינו זכאי להחזר כספי, ל"הנ  השעות לפני מועד הסיור48נוסע שיודיע על ביטול הרשמתו 
   יורו לכל סיור למעט סיורי הערב10 הנחה של 12ילד עד גיל 

  
   .אנו בטוחים כי בחרנו בסיורים מהנים אשר השתתפותכם בהם תוסיף לחוויית הנסיעה

  
 פלזן –סקי קרומלוב 'צ

 ,הרחובות. סקי קרמלוב'הלא היא צ, כיה'יום ביקור באחת הערים העתיקות והיפות של צ
והעיר הקטנה יושבת על , הבתים בעלי גגות אדומים אופיינים למרכז אירופה, רחובות אבן

האויר אויר צלול , האזור כולו משובץ בטירות של משפחות אצולה, .של נהר הולטבה עיקולו
העיר , נבקר בפלזן, בדרכנו צפונה חזרה לאזור פראג .ו פנינה אחת יפיפיהומקום כול ובהיר

מקומה במפגש ארבעה נהרות היוצרים . בוהמיה השוכנת במערב, כיה'הרביעית בגודלה בצ
   ..ונופים יפייפים, יחד את נהר ברונקה

   יורו45 -המחיר לאדם
  

  ברלין
נראה את בניין . ל אירופההעיר התרבותית והמלכותית ש, יום ביקור בברית גרמניה

, נמשיך לכיכר פריז ושער ברנדנבורג,  בית הפרלמנט הגרמני- ההיסטורי  הרייכסטאג
, המרשים של ברלין' דום'נראה את ה, דו לינדן-נמשיך לאזור אונטר משם, אנדרטת השואה
  .הסמטאות והחצרות הקסומות של לב ברלין, האקש מארקט ומשם לאזור, ואי המוזיאונים

  יורו 55 -ר לאדםהמחי
  

  לייפציג ושייט חוויתי על נהר השפריי וואלד
 עיר. מנדלסון ובאך, עירם של גתה, נבקר בעיר המיוחדת לייפציג. ליום חוויתי מרשים במיוחד

 השבה לחיים מחודשים לאחר נפילת, בעלת מורשת והיסטורית רבת השנים, עתיקה וקסומה
האנדרטה ,  הגדולה ביותר באירופה–מות תוך כדי טיול נראה את אנדרטת האו. החומה
נמשיך  .ובכנסיית תומס בה קבור באך, יהודי העיר שנספו במלחמת העולם השנייה לזכר

מהנהר  הכולל מבוך עצום של תעלות המסתעפות, לעבר אזור ייחודי מבחינה תרבותית וטבע
. הלגונות וףונהנה מהנ, נערוך שייט בתעלות בכלי השייט המקומי בדומה לרפסודה. שפרה

  'די צייט'זהו אחד מעשרת האתרים היפים בגרמניה על פי העיתון הגרמני היוקרתי 
  יורו50: המחיר לאדם


