מריגה לווילנה
סמינר מטייל
יום ( 1ראשון)  -תל-אביב – ריגה
לאחר נחיתה והתארגנות במלון נצא לסיור בו נכיר את צפונותיה של עיר יפהפיה זו והמגוון
הארכיטקטוני הנדיר המאפיין את הבנייה המקומית – העיר העתיקה" ,השער השבדי"" ,בית
החתולים"" ,בית שחורי הראש" ,בתי "הגילדה הגדולה" ו"הגילדה הקטנה" ,כיכר הקתדרלה ועוד.
לינה בריגה.
יום ( 2שני) – ריגה
נפתח את היום בביקור בשוק המרכזי ,מכאן נמשיך ליער ביקרניקי ,אחד מאתרי ההשמדה של יהדות
ריגה ולמחנה העבודה סאלאספילס .נסיים את היום בביקור ברחוב אלברטה – אחת הפנינות הידועות
של אדריכלות הארט-נובו .לינה בריגה.
יום ( 3שלישי) – ריגה – בויסק – פוניבז'
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במקום בו פעל בית הספר היהודי החל מאמצע המאה התשע עשרה,
ובבית החולים "ביקור חולים" .נצא מריגה ונשים פעמינו דרומה .תחנתנו הראשונה תהיה בעיירה
בויסק ,שבה כיהן הרב קוק כרב המקום .כאן נעסוק בעולמו של הרב הקהילתי בעיירות מזרח אירופה.
נמשיך בדרכנו ,נחצה את הגבול לליטא ונגיע לעיר פוניבז' .נסייר בעיר מעניינת זו ונקדיש זמן לביקור
בבניין הישיבה המפורסמת שם נעסוק בעולמה של הישיבה הליטאית .לינה בפוניבז'.
יום ( 4רביעי) – פוניבז' – שאוולי – טלז – פלונגה – קלייפדה
נצא מפוניבז' לכיוון מערב ,תחנתנו הראשונה היום תהיה העיר שאוולי ,הגדולה והחשובה שבערי צפון
ליטא .כאן נצפה בארמונה של משפחת פרנקל שנמנתה על "אצולת הממון" היהודית ובמפעל עיבוד
העור וייצור הנעליים שהיה בבעלותה .מכאן נמשיך לטלז ונבקר בבניין הישיבה המפורסמת ,ולאחר
מכן ביער ליד העיירה פלונגה ,שבו הוקם אתר זיכרון מרשים לזכר יהודי העיירה שנרצחו במקום.
לקראת ערב נגיע לקלייפדה שעל חוף הים הבלטי.
יום ( 5חמישי) – קלייפדה – נרינגה – קובנה
לאחר סיור בעיר מעניינת זו ,נחצה על גבי מעבורת את מפרץ קורש ,ונבקר בשמורת הטבע שחצי
האי נרינגה ,ובעיקר ב"יער המכשפות" המפורסם .נשוב לקלייפדה ונצא בדרכנו לכיוון דרום מזרח.
נעבור בעיירות ציוריות עד הגיענו לקובנה .נתחיל את סיורנו במקום בתצפית על העיר ובביקור מרגש
בבית שבו גדלה המשוררת לאה גולדברג .לינה בקובנה.
יום ( 6שישי) – קובנה – זזמר – וילנה
עם בוקר נסייר ברחובות הקרויים על שמותיהם של הסופר אברהם מאפו ושל לודוויג זמנהוף ,אבי
שפת האספרנטו ,בבניין שבו שכנה הגימנסיה העברית ,וכן ב"פורט התשיעי" שתוכנן לשמש כמבצר
הגנה על האזור ובפועל שימש כמחנה מעצר ומוות .מכאן נשמיך דרומה ונעצור לביקור בעיירה זזמר,
עיירה יהודית טיפוסית שבה השתמר בית כנסת ייחודי מעץ .בשעות אחר הצהריים נגיע לווילנה.
קבלת שבת וסעודה בבית הכנסת "טהרת הקודש".
יום ( 7שבת) – וילנה
לאחר תפילת שחרית וסעודת שבת נצא לסיור רגלי בווילנה היהודית .נבקר בבניין התיאטרון היהודי,
ב"פינת הרצל" ,במנזר בו הוחבאו יהודים על ידי נזיר מקומי ,חסיד אומות העולם ,ב"רחוב הגאון",
ב"רחוב היהודים" ,בחצר ה"שולהויף" ,הלא הוא בית הכנסת המפורסם ומבני הציבור שהיו סמוכים
לו ,בחצר בה נולד וגדל הפסל היהודי המפורסם מרדכי אנטוקולסקי" ,נפגוש" את ד"ר צמח שבאד,
מהדמויות המיתולוגיות של יהדות וילנה ונציץ אל בית הדפוס המפורסם ביותר בעולם היהודי ,הלא
הוא "דפוס האלמנה והאחים ראם" .לינה בווילנה.

יום ( 8ראשון) – פונאר  -טרקאי  -יער רודניקי
נפתח את היום בביקור באתר ההשמדה הגדול של יהודי ליטא ,הלא הוא יער פונאר .מכאן נמשיך
לטראקאי ,הבירה העתיקה של נסיכי ליטא השוכנת בלב אזור אגמים יפהפה .נבקר בטירה
המרשימה ,במוזיאון ובבית הקברות הקראי המשקפים מאות שנים של חיי הקראים בליטא ונתרשם
מיופיו הנדיר של המקום .משם נמשיך לביקור במחנה הפרטיזנים ביער רודניקי .לינה בווילנה.
יום ( 9שני) – וילנה – תל אביב
נתחיל את הסיור בתצפית ממרומי "גבעת שלושת הצלבים" .ברדתנו מהתצפית נמשיך בסיורנו ליד
הקתדרלה המרשימה ו"מגדל הפעמון" הסמוך לה שבמרכז העיר ,ובקמפוס האוניברסיטה בעתיקה
שבה למדו יהודים רבים .נמשיך לבית הקברות שבו מצויים קבריהם של "הגאון מווילנה"" ,הגר צדק"
(גראף ולנטין פוטוצקי) ,סופרים ,מהפכנים ואנשי המחתרת היהודית שלחמו בנאצים .טיסה לתל
אביב.
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מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית בהתאם למסלול הטיול כולל מיסי הנמל והיטל הדלק נכון לתאריך
1.1.2020
 אכסון בבתי מלון מדרגת תיירות טובה
 חצי פנסיון לאורך כל הטיול עם אפשרות להכנת כריכים לצהריים
 מים מינרליים
 אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתוכנית
 מדריך ישראלי מוטי זלקין ומדריך מקומי
 טיפים לנותני השירות המקומיים
 ערכת שמע אישית
המחיר אינו כולל
 כל מה שאינו מצוין בסעיף "מחיר הטיול כולל"
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד'
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל לתת  $5לאדם לכל יום טיול)
 שינויים במחיר הטיסה ו\או מיסים ,היטלי דלק וכו'
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
הערות
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן
לדמי הביטול הנקובים לעיל.
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על
חברת התעופה או התעבורה.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
* ביטוח -חובה לרכוש ביטוח הכולל ביטוח בריאות ,אשפוז ,מטען והטסה רפואית .מומלץ גם
ביטוח על ביטול טיול( מסיבות רפואיות) .אנו ממליצים לרכוש ביטוח לסיור מיד עם ההרשמה.

תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה  €47לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה ובנוסף:
 מ  21 - 45ימי עבודה טרם היציאה לטיול  30% :ממחירו של הטיול לנוסע
 מ  7-20ימי עבודה טרם היציאה לטיול  50% :ממחירו של הטיול לנוסע
 פחות מ  7ימי עבודה טרם היציאה לטיול  100%:דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון
ויזה וכד
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
* ימי ששי ושבת וימי חג וחול המועד בארץ ,וכן ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה
* במידה שכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות

