בשבילי היהודיים של פוליה הקסומה
בשילוב מפגש עם מטעמי הקולינריה המקומית
בהדרכת הרב ד"ר תומר קורינאלדי ,ראש בית מדרש "קומי אורי",
דרום איטליה.

 8ימים
דרום איטליה ובמיוחד מחוז פוליה ,העקב של המגף האיטלקי מהווים גשר בין גלות לתקומה.
תחילה בתקופת חורבן בית שני ,בתנועה של אלפי עבדים יהודים שהובאו לברינדיזי בספינות על
ידי האימפריה הרומאית ומשם התפזרו לפוליה ולדרום איטליה והקימו עשרות קהילות יהודיות
מפוארות .בימי הביניים ,ובמקביל לתור הזהב של יהדות ספרד ,יהדות עשירה בחומר ורוח (“כי
מבארי תצא תורה ודבר ה’ מאוטרנטו” – רבנו תם) עד לכיבוש האראגונזי  -ספרדי וכניסת
האינקוויזיציה האכזרית שהובילו מחד ,להגירה המונית צפונה למרכז ומזרח אירופה ומאידך,
להמרת דת המונית ומיליוני יהודים אנוסים שנטמעו ומצאצאי צאצאיהם מתעוררות נשמות
באורח פלאי לנגד עינינו .תחנה שלישית -בסיום מלחמת העולם השנייה הגיעו לפוליה מאות
אלפי פליטים שהחלימו כאן מאימת המלחמה בטרם יצאו עשרות אניות מעפילים מנמל ברינדיזי
ומנמלים אחרים בפוליה עמוסים במעפילים ,שאבות אבותיהם הגיעו לכאן כעבדים .המעגל נסגר
בדרך לתקומה… במסגרת הסיור ,נתחקה אחרי ציוני דרך מרתקים אלו בהיסטוריה של העם
היהודי ובמפגש עם עבר והווה ,מפגש חי עם מקומות ועם דמויות מקומיות ייחודיות.

מסלול הטיול
יום  .1חמישי :ת"א – בארי – טראני  -מטרה
נפגש בנתב"ג ונטוס לבארי דרך יעד ביניים .לאחר הנחיתה ,נצא לסיור בעיר העתיקה והיפה של
בארי ,בירת פוליה שעליה נאמר "כי מבארי תצא תורה  "...משם ניסע למלוננו בטראני .צ'ק אין
ומנוחה קלה במלון .אחה"צ ניסע לעיר המופלאה מטרה ,שילוב מיוחד של טבע וקלאסיקה איטלקית,
מערות חצובות במצוק שהפכו לבתים .בערב נחזור לטראני ונצא לארוחת ערב חגיגית Forno e
, legnaתנור עצים ,כולל הדגמה והסבר על הכנת פיצה אמיתית.
יום  .2שישי :טראני ,ונוסה ,קסטל דל מונטה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לונוסה ,קטקומבות (מערות הקבורה) היהודיות העתיקות המרשימות.
נבקר גם במוזיאון ובטירה .אחה"צ ניסע לטירה המתומנת המיסתורית קסטל דל מונטה .בתום הסיור,
נחזור למלון ,זמן התארגנות לשבת ולטייל באופן עצמאי בנמל היפה של טראני.

יום  .3שבת :טראני
שבת בטראני שמסמלת יותר מכל את התחייה היהודית של חבל פוליה ,טראני – עירם של הרי"ד
(מבעלי התוספות) הריא"ז ועוד .תפילות השבת בבית כנסת המיוחד של טראני ,שהומר לכנסיה
לפני כ  500 -שנה וחזר לתפקודו המקורי לפני כ 15-שנים .ארוחות השבת במסעדת גורמה סמוכה.
לשבת יוזמנו גם מבקשי יהדות וצאצאי אנוסים להכרות עם אנשים מיוחדים .בבוקר תפילה ב9:00
אחרי התפילה קידוש .סיור בסמטאותיה הציוריות של טראני ובמוזיאון היהודי .בערך ב–13:30
ארוחת צהריים .מנוחה .מנחה .סעודה שלישית ושיעור מפי הרב תומר קורינאלדי.
מוצ"ש – זמן חופשי להסתובב  ,לשתות קפה ולאכול גלידה מקומית כשרה במולדת הגלידה.
יום  .4ראשון :טראני – פוליניאנו  -מערות הנטיפים קסטלנה גרוטה  -נארדו
היום ניסע לעיר הקיט פוליניאנו ,השלווה האיטלקית במיטבה ,בעיר שבה הים והבתים משתלבים זה
בזה באופן ייחודי .לאחר מכן ניסע למערות הנטיפים המרהיבות של קסטלנה גרוטה ,הנחשבות
מהיפות באירופה .נאכל ארוחת צהריים "פולייזית" של זוג גרי צדק המגדלים ירקות בגן שלהם ,וגם
מפיקים שמן זית מהעצים שבנחלתם ( 10אחוז מתפוקת שמן הזית העולמית ממחוז פוליה בעל
האדמה הפוריה) .משם נמשיך לאלברובלו ,בירת "הטרולים" .נסתובב ונשתה קפה בעיר שנראית
כאילו יצאה מהאגדות ואתר מורשת עולמית של אונסק"ו .נמשיך לבית הארחה תבור – Oasi Tabor
לארוחת ערב ולינה.
יום  .5שני :נארדו ,לצ'ה ,ברינדיזי ,יקב כשר
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע לעיר הבארוק לצ'ה המפוארת המכונה "הפירנצה של הדרום" .סיור בעיר
היפה ,ברובע היהודי ובמוזיאון היהודי כולל מפגש עם גרים מקומיים .משם ניסע לנמל היפה של
ברינדיזי דרכו הגיעו ראשוני היהודים לאיטליה לפני כ 2000שנה ,תחילת  Via Appiaהעתיקה
המוליכה לרומא ,וסיור באזור שהיה בו הרובע היהודי .נקנח בסיור ,אפריטיבו חגיגי וטעימת יינות
פולייזיים ביקב משובח כשר  .vini leuciחזרה לבית הארחה לארוחת ערב.
יום  .6שלישי :נארדו ,סנטה מריה אל בניו ,אוריה סנטה מריה די לאוקה ,אוטרנטו
היום ניסע למוזיאון הזיכרון לפליטי השואה בעיירת הנופש סנטה מריה אל בניו ,המנציח את נוכחותם
של אלפי יהודים בדרום איטליה בשנים  1947–1944ונסייר גם בעיירה הפסטורלית .נחזור למלון
לארוחת צהריים מיוחדת של פסטה מקומית בליווי הסברים של שף מקומי על הכנת פסטה.
אחה"צ ניסע לעיר אוריה .ביקור ברובע היהודי העתיק המונצח באופן מרשים ומקום בית הכנסת
וסיפורו של המקובל שבתאי דונולו .ביקור בגני הטירה של אוריה והתרשמות מהכוכב של אנה (מצבה
עתיקה ומיוחדת) בספריה המקומית.
יום  .7רביעי :נארדו ,סנטה מריה די לאוקה ,אוטרנטו
היום ניסע לעיירה סנטה מריה די לאוקה ,השפיץ של העקב של המגף של איטליה שם נפגשים הים
האדריאטי והאגאי  .נשוט בסירות לאורך המצוקים והמערות המרהיבים שלאורך רצועת החוף (בכפוף
לתנאי מזג אוויר) ואז נערוך סיור בוילה שאכלסה פליטים יהודיים אחרי השואה ,שם גם נוכל לטעום
ליקרים מקומיים “משגעים” כגון לימונצ’לו וכו’ .בתום הביקור ניסע לעיר הקסומה אוטרנטו (שעליה
נאמר “כי מבארי תצא תורה ודבר ה’ מאוטרנטו”) .הנסיעה בכביש חוף יפהפה .אפשרות לעצירה
בתחנות נוף ועניין לפי הזמן .אחרי אוטרנטו נסיעה לאגמון הייחודי  Laghettoהסמוך השוכן במיני
מכתשון במגוון צבעים מרהיבים (בכפוף לזמן) .בערב נחזור למלון לבר בי קיו דגים בסגנון מקומי
ואפשרות להופעה של להקת פולקלור מקומית שמנגנת שירים בלדינו ,עברית ויידיש (בתוספת
תשלום).
יום  .8חמישי :נארדו – מנדוריה – אוסטוני – בארי – ת"א
ביומינו האחרון ניסע למנדוריה לרובע היהודי ובית הכנסת העתיק והמיוחד .העיר הלבנה אוסטוני –
עיר בסגנון יווני מובהק עם תצפית מופלאה על הים .זמן להסתובב ולקנות מזכרות .משם נמשיך
לנמל התעופה של בארי וטיסה חזרה לישראל.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך יציאה תאריך נחיתה משך הטיול
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מחיר

תוספת חדר
ליחיד

הדרכה

€2530

€280

ד"ר תומר קורינאלדי

מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב
 מיסי נמל ודלק נכון לתאריך 1.3.22
 חצי פנסיון לאורך כל הטיול  2 +ארוחות צהריים חמות (בשאר הימים ניתן את האפשרות
להכנת כריכים  +פירות וחטיפים ,מלבד היום הראשון)
 תחבורה יבשתית :אוטובוס תיירים נוח ממוזג לביצוע תכנית הטיול
 סיורים בהתאם לתוכנית הטיול
 דמי כניסה לאתרים :דמי כניסה לאתרים השונים המופיעים בתוכנית הטיול
 מדריך ישראלי מקצועי
 טיפים לנותני השירותים בחו"ל
 הכשרה ופיקוח מלא על צוות השפים כולל משגיח צמוד.
המחיר אינו כולל
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 מופעים וערבי פולקלור לבחירה ,יוצעו בתוספת תשלום ע"י המדריכים במפגש הקבוצה.
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1.3.22
 טיפ למדריך הישראלי (נהוג לתת  €4ליום לנוסע)
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד‘
 כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל
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  20נוסעים 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 פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט www.shaibarilan.co.il
* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
* אנו ממליצים בפני הנרשמים לטיול השתתפות בת אשפוז או חו"ח מות קרוב מדרגה ראשונה
(בהתאם לתנאי הפוליסה).
תנאי תשלום
 מרגע ההרשמה ועד  31יום לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב €300-דמי רישום בלבד.
 30 יום לפני יציאת הטיול סגירת תשלום.

תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה  $47לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה ובנוסף:
 מ 21-45-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 30% :ממחירו של הטיול לנוסע
 מ 7-20-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 50% :ממחירו של הטיול לנוסע
 פחות מ 7-ימי עבודה טרם היציאה לטיול  100%:דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון
ויזה וכד‘
 דמי ביטול לטיסות הפנים :כל כרטיס טיסה שכורטס ,יחולו דמי ביטול מלאים על הנוסע.
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.

