יוון לעומק
 11ימים

יוון ,הממלכה העתיקה ששלטה באזור הים התיכון לפני הרומאים מהווה אטרקציה למטיילים.
היא לא רק האיים שבה .שילוב מעניין של מדינה מודרנית משולבת בתרבות עתיקה ועם ,השומר
עד היום על מורשתו ותרבותו .כל זה עם תופעות הטבע המדהימות בעמקים ובהרים ,כפרים
הרריים עם בתי אבן ,מנזרים תלויים ,נהרות שוצפים והיסטוריה יהודית ,מהווים חווית טיול
מיוחדת במינה.

עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים:
אתונה ,תעלת קורינטוס ,ארחובה ,דלפי ,יואנינה ,כפרי זגוריה ,קניון ויקוס ,מונודנדרי,
מצבו ,מטאורה ,קסטוריה ,סלוניקי ,הרי אולימפוס ,וולוס ,הר פליון ,מקריניצה ,פורטריה

יום  ,1א' ,ת"א  -אתונה
נפגש בנתב"ג ונטוס לאתונה ,בירת יוון .בעלת היסטוריה עשירה וארוכת שנים מימי העת העתיקה
ועד ימינו .לאחר הנחיתה ,נצא להכיר את העיר .נגיע לכיכר סינטגמה ,מקום מושבו של הפרלמנט.
אנדרטת החייל האלמוני ,ארמון המלוכה ,כיכר אומניה ההומה ואצטדיון השיש האולימפי ,שם
התקיימה האולימפיאדה הראשונה .נבקר באתר המפורסם ביותר באתונה ,האקרופוליס ,שפירושו -
העיר העליונה .זה שם כולל לכל גבעה סלעית מוקפת חומה ,עליה נבנה מקדש במרכז העיר.
במתחם נמצאים שרידי שלושה מקדשים ,שני תיאטראות ומוזיאון .החשוב מכולם
הוא הפרתנון המוקדש לאלה אתנה ,שעל שמה קרויה גם העיר .נראה את אגורה העתיקה אשר
שימשה המרכז הפוליטי והמסחרי בתקופת יוון העתיקה.

יום  ,2ב' :אתונה – ארחובה  -דלפי
לאחר ארוחת הבוקר נצא מאתונה לעבר ארחובה ,עיירה ציורית קטנה השוכנת למרגלות הר פרסנוס.
נערוך סיור קצר בין הבתים העתיקים והסמטאות הצרות .בתום הסיור נמשיך לעיר דלפי אשר לא
רחוק ממנה ,נמצא אחד האתרים הארכיאולוגיים מהמפורסמים ביוון ובעולם .היוונים האמינו שכאן,
על מדרון תלול למרגלות הר פרנסוס ,נמצא מרכז העולם .הם בנו מקדש לאל אפולו .נבקר במוזיאון
ובאתר הארכיאולוגי בו שכן האורקל של אפולו ,כוהנת דת אשר לפני כל מאורע חשוב או יציאה
למלחמה נהגו להתייעץ עמה.
יום  ,3ג' ,דלפי  -יואנינה
הבוקר נשים פעמינו לעבר יואנינה ,בירת מחוז אפירוס ואחת הערים הגדולות ביוון ,היושבת לחופו
של אגם פאמאווטיס ,אחד האגמים היפים ביוון .לאחר ההגעה ליואנינה ,נערוך סיור בעיר .לעיר יש
היסטוריה יהודית עשירה .בעבר יואנינה שימשה מקום מושב לקהילה יהודית בני העדה הרומניוטית,
ששורשיה קדומים ומגיעים ליישוב היהודי בארץ ישראל ,בתקופת הבית השני .נבקר בבית הכנסת,
נספר את סיפור של הקהילה המפוארת שהייתה במקום עד מלחמת העולם השנייה .נבקר ברובע
הביזנטי /תורכי ונספר את סיפורו הצבעוני של השליט עלי פאשה.

יום  ,4ד' ,יואנינה ,כפרי זגוריה ,קניון ויקוס ,מונודנדרי
היום נצא לטיול טבע מקסים שבחבל זגוריה .נבקר בכפרי זגוריה המורכבים מ 46 -כפרים קטנים.
הכפרים מאופיינים בסגנון בנייה עתיק .הכפר קיפי המפורסם בגשרי האבן העתיקים .נבקר גם בכפר
מונודנדרי ,הממוקם בראשיתו של קניון ויקוס ,אחד מאתרי הטבע המרשימים ביותר בחבל זגוריה זהו
הקניון העמוק באירופה ואחד העמוקים בעולם.

יום  ,5ה' ,יואנינה  -מטצובו – מטאורה  -סלוניקי
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במערת פראמה ,שאורכה למעלה מקילומטר ולאורכה זקיפים ונטיפים
מרשימים .נמשיך לביקור בכפר האלפיני מטצובו שהוא אחד הכפרים הקסומים של צפון יוון .בתום
הביקור נמשיך אל מטאורה (פירוש השם "תלויים באוויר" ומכן גם השם "מטאור") .על ראשי מצוקים
גבוהים ,המתנשאים לגובה של  650מ' ,נבנו על ידי נזירים אורתודוכסיים מנזרים הנראים תלויים
באוויר 6 .מנזרים נותרו והם הוכרזו על ידי אונסק"ו כ"אתרי מורשת עולמית" .נטפס בנופים עוצרי
נשימה בינות למצוקים ונגיע למנזרים ששימשו מקום מפלט לנזירים .בתום הביקור ניסע לסלוניקי,
העיר השנייה בגודלה ביוון ואחת מערי הנמל החשובות בה.

יום  ,6ו‘ ,סלוניקי
היום נערוך סיור בעיר .נבקר במוזיאון היהודי המרתק וניחשף לסיפורה של הקהילה המפורסמת
ששפת הלאדינו והתרבות היהודית פרחו בה .המוזיאון נחשב לאחד המוזיאונים המעניינים ביותר של
קהילות יהודי אירופה .נמשיך לביקור בבית הקברות היהודי .נראה בתים בהם התגוררו בעבר יהודים
ונראה את אנדרטת הזיכרון לזכר  50.000יהודי סלוניקי שנספו בשואה .בתום הסיור נחזור למלון.
התארגנות לשבת.
יום  ,7שבת ,סלוניקי
לאחר תפילה וארוחת שבת נצא לסיור רגלי בעיר בה חיה ופעלה במשך מאות שנים קהילה יהודית
גדולה .לאחר גירוש ספרד הגיעו אל סלוניקי עשרות אלפי יהודים שהשתקעו בה והפכו אותה למרכז
היהודי ספרדי המפואר והגדול ביותר .בימי שבת העיר שבתה כמעט כולה ,כולל הנמל בשל הרוב
היהודי שהיה בעיר .במוצ"ש נצא לבלות בטברנה מקומית.
יום  ,8א' ,סלוניקי  -הרי אולימפוס  -כפר פריוניה  -חצי האי פליון ,פורטריה
יום חוויתי לפנינו .הר אולימפוס ,הגבוה בהרי יוון ,ההר ,מזדקר לגובה של  2,917מטר .תהילתו של
ההר באה לו משום שבמיתולוגיה היוונית ההר הוא מקום משכנם של שנים-עשר האלים האולימפיים,
שישבו בפסגה ושתו נקטר שהבטיח להם חיי נצח .ההר ניצב במרכזו של פארק לאומי ,עם צמחייה
עשירה ומינים רבים של בעלי חיים .ניסע עם הכביש המתפתל דרך יערות עד וצוקים נישאים עד
לכפר פריוניה ,הנמצא בקצה הכביש לפני העלייה להר .נערוך טיול בכפר שנשתמר בו הסגנון היווני
הטיפוסי .בתום הביקור ניסע למלוננו שבחצי האי פליון המאופיין בנוף הררי עוצר נשימה.

יום  ,9ב' ,חצי האי פליון ,וולוס ,הר פליון ,מקריניצה ,מפעל לייצור שמן זית ,פורטריה
היום נטייל בחצי האי פליון .נבקר בוולוס ,עיר נמל בחוף האגאי ,אשר לה היסטוריה עתיקה עוד
מתקופת האבן .ישנן עדויות שבמקום היה ישוב יהודי עוד מתקופת החשמונאים .בתקופת מלחמת
העולם השנייה ,תושבי הכפרים השכנים הצילו רבים מהיהודים שהיו בעיר .נערוך סיור בעיר ונראה
את מבניה המרכזיים וביניהם אוניברסיטת תסליה והאנדרטה לזכר הנרצחים בשואה .לאחר מכן,
נעלה אל הר פליון .נבקר בכפר מקריניצה ,אשר בתיה נראים כתלויים על מדרונות ההר ולכן הכפר
מכונה" ,המרפסת" של הר פליון .נבקר במפעל ליצור שמן וזיתים ,שם נראה את תהליך היצור של
השמן ודבש אורגני.
יום  ,10ג' ,פורטריה  -אתונה
היום נשים פעמינו לעבר אתונה ,בעלת היסטוריה עשירה וארוכת שנים מימי העת העתיקה ועד
ימינו ..עם ההגעה נבקר במוזיאון היהודי ,שם נלמד על ההיסטוריה העתיקה של הקהילה היהודית
באתונה .בתום הביקור נטייל באזור הפלאקה .נבקר בשני בתי כנסת .בית הכנסת הרומניוטי העתיק
"עץ החיים" ובית הכנסת הספרדי החדש" ,בית שלום" .נראה את אנדרטת השואה .נקנח בתצפית
פנורמית על העיר מגבעת ליקאווטוס .בערב נצא למופע פולקלור.

יום  ,11ד' ,אתונה ,תעלת קורינתוס – תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע לראות את תעלת קורינתוס החוצה את מצר היבשה איסתמוס של
קורינתוס ומחברת את המפרץ הסרוני עם מפרץ קורינתוס .התעלה מקצרת את המרחק מהים
האדריאטי לפיראוס ב 3200-קילומטר ,אורכה של תעלת קוירנטוס הוא  6.4קילומטר ועומקה 8
מטר .במידה והזמן יאפשר זאת (מותנה בזמני הטיסה) ,נבקר בעיר נפפליון הנמצאת במזרח חצי
האי פולופונס .תם ונשלם טיולינו החוויתי ביוון .ניסע לנמל התעופה ונטוס חזרה הביתה.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול תאריך יציאה תאריך חזרה משך הטיול
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מחיר

תוספת
ליחיד בחדר

הדרכה

€1785

€560

אבי יצחק

מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב לפי המסלול
 מיסי נמל ודלק נכון לתאריך 1/3/21
 אכסון בבתי מלון דרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
 בוקר וערב ארוחה מלאה  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
 אוטובוס תיירים נוח ממוזג לביצוע תכנית הטיול
 סיורים בהתאם לתוכנית הטיול ומדריך מקומי בהתאם לחוקי המדינה דובר אנגלית לרבות
דמי כניסה לאתרים השונים
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן
 טיפים לנותני השירותים בחו"ל
המחיר אינו כולל
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 טיפ למדריך הישראלי (נהוג לתת  €4ליום לנוסע)
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד‘
 כל שרות שאינו מוזכר ב"מחיר הטיול כולל"

הערות

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.
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים.
* 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 וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט www.shaibarilan.co.il
* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
* התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים.
תנאי תשלום
 בעת הרשמה – €300לאדם.
 עד  35יום לפני היציאה – גמר תשלום.
תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה ועד  30ימי עבודה לפני היציאה – דמי הביטול  €100לאדם בלבד.
 מ 11 – 30 -ימי עבודה לפני היציאה – עלות כרטיס הטיסה לאדם בלבד.
 מ 10 -ימי עבודה עד מועד היציאה – עלות כרטיס הטיסה ובתוספת  €100לאדם.
הערת קורונה:
בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף קורונה ,החזר מלא על התשלומים במקרה של ביטול
בעקבות התפרצות קורונה במדינת היעד המלווה באזהרה של משרד הבריאות.

