
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיול בוטיק – פורטוגל

 BPORם מיי 9
 

 מרצועת רב: מגוון בעלת קטנה מדינה ספרד. עם גבולה י"ע אירופה מיבשת מבודדת, פורטוגל

 מרשימים, הרים רכסי דרך עתיקים דייגים כפרי אשר לאורכה האטלנטי הים לאורך חוף מרהיבה

 אדריכלות, היסטוריה. הדורו עמק לאורך וציוריים קטנים כרמים וכפרים, עבותים יערות

 מן העתיקים בשרידים ביטוי לידי באות מרשימות וחילונית דתית ואומנות מונומנטאלית

 מרשים מגוון רקע על .זו בארץ והמיוחדת האווירה הקסומה את יוצרים אלו השונות. כל התקופות

 מן יהודיים במרכזים יתמקד טיולנו .הארץ ואנוסי יהודים של המרתק סיפורם אחר נתחקה זה

 לחיק חזרה את דרכם מצאו לאחרונה אשר ואנוסים יהודיות קהילות שרידי עם מפגש תוך העבר

 . היהדות

 

 ליסבון -יעד ביניים  –א "',  תב. יום 1
, 'הטז נהר על גדת השוכנת, לפורטוג בירתן, לליסבודרך יעד ביניים בטיסה  נצאנפגש בנתב"ג ו

 ת.גבעו 7 פני על משתרעת, אחרות וערים רומא כמו, העיר .האטלנטי האוקיאנוס אל הנשפך
 העיר. של היהודי הרובע היה גם שם ק,העתי הרובע בנוי עליה אלפמה גבעת היא בהם המפורסמת

 ובמקום המים קו על הבנוי רובע ,לחם בית היא ,בלם ברובע נבקרלאחר הנחיתה נצא לסיור בעיר. 
נראה את מגדל בלם והאנדרטה למגלי פורטוגל. נראה את אזור פארק  .גמא דה ואסקו של קבורתו

התגליות )האקספו(. נעפיל למרומי גבעת מבצר סנט ג'ורג' לתצפית על העיר. נרד בסמטאות 
, ונעמוד דומם ליד ))רובע היהודים המפותלות של רובע אלפמה העתיק הכולל גם את אזור הג'ודריה

 1506כר רוסיו בשנת יהאנדרטה לזכרם של אלפי תושבי הרובע, שנרצחו  בכ
 
 אובידוש, נאזרה, סינטרהקאבו דה רוקה, , , אסטוריל, קשקאישןליסבו ,'ג יום. 2

, עיירה שבה קזינו, בתי מלון ווילות מפוארות שבהן עיר הנופש אסטורילהיום נצא מליסבון לעבר 

התגוררו עשירי תבל ומלכים גולים.  נמשיך לקשקאיש, עיירת הקיט היוקרתית ביותר בפורטוגל 

ה, קאבו דה פונראה את "גרונו של השטן" ומשם נמשיך לאורך החוף לנקודה המערבית ביותר באירו

המציעה ארכיטקטורה מרתקת ומספר מוזיאונים העיירה המקסימה סינטרה,  . ניסע לעבררוקה

מעניינים, גנים יפים וארמונות מרשימים. סינטרה פירושו ורוד, ואכן העיר הקטנה הזו ורודה כולה. 

ת הענקיות ובמקורה נבנתה בתור ארמון קיץ למלכי פורטוגל. נראה את הארמון הייחודי עם הארוב

מוזיאון קטנה המוקפת חומה. העיירה נראית כצעצוע -ר באובידוש, עיירתיקובל נמשיךשמעל מטבחו. 

הכיכרות. וכל דבר כאן, מלבד המצודה שעל הגבעה, הוא בעל ממדים קטנים במיוחד  הבתים הלבנים 

לאמיצים שבנו נכון אתגר ממשי של הליכה על החומה, לפחד בהליכה יש תמורה מלאה בנופים 

השוכנת על צוק מרשים מעל האוקיאנוס השקט. עיירת הדייגים נאזארה, נקנח בביקור בהמתגלים. 



 

 
 

בסיום יום גדוש חוויות זה, נחזור למלוננו . תצפית וסיור בעיר העליונה ובעיר התחתונה נערוך

 .שבליסבון

 

 טומר  -קסטלו דה וידה   -אוורה  – ליסבון ,'דיום . 3

 אליסע בתום הביקור נ .ר באקווריום הענק וברכבלנבקהיום 

לשעבר של פורטוגל. בעיר המוקפת חומה, אוורה, בירתה 

אשר הוכרזה כאתר מורשת תרבות ע"י אונסק"ו, ניתן למצוא 

אדריכלי ואומנותי. ברובע  שרידים היסטוריים חשובים וקסם

ועד היום ניתן למצוא שרידים  ז'ודיאריה רוכזה קהילה יהודית

בעיר זו שכן מטה האינקוויזיציה של  .16-וה 15-מהמאה ה

. רומיה דיאנה במקדש נבקר ה,בין סמטאותי נטייל פורטוגל.

-המאה ה מן היפה המבצר, מונטה - באוורה לביקור נמשיך

 . האיטלקי הרנסאנס בסגנון ובנוי תלולה גבעה על היושב 16

 עיקר .ובסביבתה בה המצויים בשרידים הרומיים נבקר. קסטלו דה וידה לעיירה הקטנה,נמשיך 

 שוחזר אשר העתיק הכנסת בית את בו נמצא .המרשים Judaria היהודי הרובע מן לה באה תהילתה

בבית הכנסת תצוגה, המראה את שילוב היהודים בתעשיית הטקסטיל המפורסמת של  .לאחרונה

העיירה, ובתעשיות שונות אחרות. כאן בחר נשיא פורטוגל, מריו סוארש, להתנצל בפני העם היהודי 

 שחיה כאן הקהילה על ונשמע מרוצפות סמטאות בין עשו, נטייל על העוול והרצח הנוראים שבני עמו

שמה.  את לעיר נתן אשר המבצר את גם נראה .מלכות צו פי על הנצרות את עצמה על וקבלה בעבר

 אברהם שם על ונקרא  1430בשנת שנבנה הכנסת העתיק בבית נראה את .טומאר העתיקה לעיירה

 ,העיירה השקטה ברחובות נטייל .שם למכתש על הירח ומתמטיקאי, שעל שמו ניתן אסטרונום זכות

מנזר  – מבצר הכולל 12-ה המאה מן המרשים קומפלקסב נבקר ,שימור ואתרי עתיקים בתים בין

 העיר. על החולש טמפלרי

 

 בלמונטה  - קואבוס יער – טומר ,'היום . 4

 בארצות שמקורם צמחים מיני לראות ניתן העתיק ביער בוסאקו יער אל ניסעלאחר ארוחת הבוקר 

ניסע . בוטניים גנים וסביבו כחולים קרמיקה אריחי המכוסה, בוסאקו ארמון היער במרכז. לים שמעבר

כפר הסלעים העתיק של פורטוגל שמבניו , מונסנטוביקור בל

חצובים בתוך סלעים. במבנים האלה גרים עד היום תושבי המקום. 

 העיירה הביקור ניסע אלבתום לכפר יש גם חיבור לעולם האנוסים, 

. העיירה 13-ה המאה מן מבצר סביב הבנויה היפה, בלמונטה,

 אשר אנוסים קהילת בה וחיה היהודים תולדות את היטב משמרת

 ,בהסתר מסורת יהודית שמירת של שנה 500 לאחר ,החליטו

 ,בהגיענו .20-ה המאה של 90 -ה בשנות היהדות לחיק לחזור

במוזיאון היהודי, המציג תצוגה נפלאה של  ונבקר בעיר סיור נערוך

חיי היהודים בתקופת האינקווזיציה ושל מסורת היהדות. כמו כן 

מוקדשת תצוגה ייחודית של ריכוז כפרי האנוסים. בתום הביקור במוזיאון, נבקר בבית הכנסת 

החזרתם של הפועל רבות לסייע ב", המקומי, בית אליהו, ונתוודע לאנוסי המקום ולארגון "שבי ישראל

  האנוסים לחיק היהדות.

 

 נקוסו אטרה, גוארדרכס הכוכב, בלמונטה,  ,'ויום . 5

 .בפורטוגל ביותר הגבוה הגרניטי ס ההריםרכ, הכוכב רכס באזור בטיוליםנבלה לאחר ארוחת הבוקר 

 ונעלה השמורה בשבילי נהלך ף.בחור ושלגים באביב פריחה, מחט עצי יערות ,נחלים ערוצי בו יש

תרשם נברובע היהודי, ו נבקר .וארדהג אל צפונה נמשיך .שטוח שראשו הר, טורה מהר לתצפית

 נקוסו, שהיוותהאשל האנוסים. בתום הסיור נסע לטר ופי הבתיםמהחריטות של צורות שונות על משק

הביניים, נבקר בבית הכנסת ובמוזאון היהודי החדש שנפתחו בו  בימי ורם מעלה חשוב יהודי מרכז

בתום הסיור נחזור  לאחרונה, ואם יתמזל מזלנו, נפגוש ונכיר יהודים/אנוסים תושבי המקום והסביבה.

 למלוננו שבבלמונטה. התארגנות לשבת.

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://whatafy.com/storage//2012/04/2012/04/27/sintra-lisbons-earthly-paradise/Sintra.jpg&imgrefurl=http://whatafy.com/sintra-lisbons-earthly-paradise.html&h=394&w=550&sz=55&tbnid=yD525J3fyZvrnM:&tbnh=90&tbnw=126&prev=/search?q%3Dsintra%2Blisbon%2Bphotos%2Bfree%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=sintra+lisbon+photos+free&usg=__EwKqRrovDoGG7NXfwqBsd-Zr1KI=&docid=0zkTCVYDBOWT1M&hl=en&sa=X&ei=CvYgUfqDDsjtsgbnwIGwDg&sqi=2&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=1671


 

 
 

 

 

 

 בלמונטה   שבת,. 6

 באזור המלון. רגלי לטיול נצאלאחר התפילה וארוחת הבוקר, 
 

 פורטו - ירואבי  -קוימברה   -בלמונטה  , 'א . יום7
נבקר באוניברסיטה  .נהר ומוקפת צוק על הבנויה לקוימברה, עיר יפיפייהלאחר ארוחת הבוקר, ניסע 

-כ ובה בארוק בסגנון של המלך ז'ואו, הבנויה ובספרייה ביותר בפורטוגלהמקומית, העתיקה 
אביירו ל צפונה נמשיך. בתום הסיור "והדמעות האהבה מזרקות" את עתיקים. נראה ספרים 300,000

ידועה גם בשם "ונציה הפורטוגזית", בשל מערכת של תעלות וסירות הדומות לעיר האיטלקית ה
 הנמל ועיר בפורטוגל בגודלה השנייה העיר היא, הצפון בירתו, לפורט  בתום הסיור נמשיךונציה. 

 .אותה החוצה הדוארו נהר מעל המתנשאים גרניט מצוקי על בנויה העיר. שלה החשובה
 
 בראגהגימארייש, פורטו, ב',  ום. י8

 .בפורטוגל מוביל וכלכלי חברתי מוקד ס המהווהתוסוה החדש חלקההיום נטייל בפורטו. נתחיל ב
 תרבות מורשת אתר בתואר אותה זיכו אשר תלולותהו צרותה סמטאותעם ה העתיק חלקהנמשיך ל

 בסמטאות נטייל  .ו"אונסק של
 יין בתי שבו בנמל נבקר, העתיקות
 בהן, עתיקות עץ וסירות מסורתיים

 נבקר, היעד נמלי אל היין את השיטו
חיים "  -" כדורי מקור הכנסת בבית

הגדול ביותר בחצי האי האיברי, 
ונשמע את הסיפור המופלא של 

 של קתדראלההו הקמתו, נראה את 
ואת תחנת הרכבת הייחודית,   העיר

 המרשים הבורסה ארמוןב ונבקר
 אחרונערוך שיט בנהר.  העיר של

 לגימארייש ניסע הצהרים
(Guimaraes) הראשונה בירתה 

 העיר מצודת את נראה, פורטוגל של
 הצפונית העיר לפאתי ונמשיך
, הכנסייה אל (Braga) בראגה

 לרגל העלייה ממקומות אחד זהו Bom Jesus – הטוב ישו שם על הקרויה, ההר שבמרומי הברוקית
 על המאמינים עולים בו מדרגות גרם בו יש - 18 ה במאה נבנה הגדול המכלול. בפורטוגל החשובים

 . הבארוק בסגנון הבנויה ,ביותר דתית עיר, לבראגה ניכנס, שבראשו הקדושה לכנסיה בדרכם ברכיהם
 

 א"ת  -יעד ביניים  – פורטו ', ג . יום9
 . הביתה בחזרה ביניים תחנת דרך סההעברה לנמל התעופה וטיתם ונשלם טיולינו החווייתי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 

 חזרה יציאה קוד טיול
משך 

 הטיול
 מחיר

תוספת יחיד 

 בחדר
 הערות הדרכה

BPOR1206 12/06/2017 20/06/2017 9 יוסי גרין 865€ 2750€ ימים 
 25-פחות מ

משתתפים תהיה 

 180תוספת של 

 יורו לאדם

BPOR1007 10/07/2017 18/07/2017 9 אלי ברנע 865€ 2750€ ימים 

BPOR0708 07/08/2017 15/08/2017 9 אבי פלדמן 865€ 2750€ ימים 

BPOR0409 04/09/2017 12/09/2017 9 אלי ברנע 865€ 2750€ ימים 

BPOR2310 23/10/2017 31/10/2017 9 865€ 2750€ ימים  

 

  

 מחיר הטיול כולל

  1.1.17טיסה בהתאם למסלול הטיול כולל מיסי הנמל והיטל הדלק נכון לתאריך 

  ביטוח נסיעות, בריאות ומטען בסיסי 

 אכסון בבתי מלון דרגת תיירות טובה ו/או ראשונה 

 חצי פנסיון לאורך כל הטיול עם אפשרות להכנת כריך לארוחה השלישית 

  הטיולאוטובוס ממוזג בהתאם לתוכנית 

  סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית -ביקורים  

 טיפים לנותני השירותים בחו"ל 

 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית 

 

 המחיר אינו כולל

  שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה

 1.1.17 לאחר תאריך 

 ועד 1.1.17 מתאריך  2%ינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר האמריקאי מעל ש

 לתשלום בפועל יחולו על הנוסע

 ($ ליום לנוסע5 -טיפ למדריך הישראלי )נהוג לתת כ 

  מופעים שלא כלולים בתוכנית הטיול ובמחיר הטיול 

  וכדהוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון: משקאות בארוחות, טלפונים‘  

 

 ביטוח

 זו פוליסה. הבסיסית ברמה ומטען בריאות ביטוח פוליסת הטיול במחיר כוללים אילן בר בשי אנו

 ממחלה סובלים, קבוע בסיס על כלשהן תרופות לוקחים אתם באם. בריאים כאנשים אתכם מכסה

 הפוליסה את להרחיב נדרשים הנכם, וכדומה האחרונה השנה בחצי מאושפזים הייתם, כלשהי כרונית

 ותיעשה בלבד האישית אחריותכם על היא הפוליסה הרחבת. למצבכם בהתאמה מכוסים שתהיו בכדי

 !הביטוח חברת מול ישירות

 שתידרשו מהמחיר הטיול במחיר הכלולה הבסיסית הפוליסה של העלות תקוזז, להרחבה שנזקק למי

 .הבריאותי מצבכם לפי השדרוג עבור לשלם

 תנאי בסעיף כמפורט) ביטול בדמי אתכם מכסה( הצורך לפי בהתאמה המורחבת/הבסיסית) הפוליסה

 .הפוליסה בתנאי שמפורט כפי רפואיות מסיבות השתתפותכם לבטל שתאלצו במקרה גם( ביטול

 !הבריאותי למצבכם המתאים ביטוח ללא ל"לחו לנסוע לא וזכרו! בריאות רק

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  הערות

 וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה‘ המועד בארץ, ימי א* ימי שישי ושבת, ימי חג וחול 

יתווספו מחיריהן לדמי ‘, * במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד

 הביטול הנקובים לעיל

 נוסעים משלמים 25של  קסימום* מחיר הטיול מבוסס על מ

 דשים לפחותחו 6-* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל

 אחרות אובייקטיביות וסיבות פנימיות טיסות בזמני שינוי עקב הטיול במסלול שינויים יתכנו* 

 

 תנאי ביטול

 דמי רישום  בלבד€  30-ימי עבודה לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב 30* עד 

 € €30+  400-ימי עבודה לפני היציאה יחויב הנוסע ב 14-30-מ* 

  €30€+  750-ימי עבודה לפני היציאה יחויב הנוסע ב 7-13-* מ

 דמי ביטול 100% -ימי עבודה לפני היציאה יחויב הנוסע ב 6-* מ

 


