פראג
מלון:

CLARION CONGESS

מיום 3/12/17 :עד יום 7/12/17 :ימים א' עד ה'
מחיר גמלאי:
מחיר נלווה:

מועד סיום הרשמה :עד גמר במלאי

₪ 1,576
₪ 3,276

המחיר כולל:
 טיסת שכר במסלול ת"א-פראג-ת"א
 העברות מ/אל נמל התעופה למלון.
 4 לילות בבית מלון בדרגת  4כוכבים על בסיס חצי פנסיון
 מסי נמל והיטל ביטחון.
 מדריך ישראלי בכל אוטובוס
המחיר אינו כולל:
 ביטוח רפואי ומטען – חובה!
 הוצאות אישיות
 כל מה שאינו מצוין בסעיף המחיר כולל
יום  – 1סיור פנורמי:
ביום ההגעה – משדה התעופה ניסע לאזור "העיר החדשה"  .לאחר הפסקה שתינתן לפריטת כספים
ושתיה קלה ,נבצע סיור רגלי קליל להתרשמות ראשונית מהעיר ,נחצה את שד' וואצלאב המפורסמים,
רח' נא פשקופה הססגוני ,נצפה בשעון האסטרונומי ,מגדל אבק השריפה ובית העירייה המדהים ביופיו.
בסיום הסיור ניסע לבית המלון.
יום - 2הרובע היהודי:
רוב האתרים ברובע משמשים כמוזיאונים יהודיים ואתרי הנצחה .נתחיל את ביקורנו בבית הכנסת מייזל,
המשמש חלק מהמוזיאון היהודי ,כולל תיעוד היסטורי על התפתחות הקהילה יהודית עד המאה ה  ,18אוסף
משובח של כלי זהב וכסף ,חנוכיות ,פמוטים ותשמישי קדושה .נבקר בבית הכנסת פנקס ,שהוא אתר זיכרון
יחיד ומיוחד במינו .על כתליו כתובים היום ,באותיות קטנות וצפופות ,באדום ושחור ,שמותיהם של 77,297
יהודי צ'כסלובקיה שנרצחו בשואה .בקרבת מקום ,נבקר בבית הקברות הישן בו נמצאות כ  12,000מצבות
בשטח קטן ,מעל כ  80,000קברים .נראה את קבריהם של אביגדור קרא ,מרדכי מייזל ,המהר"ל .נצא את
בית הקברות דרך בית הטהרה .נבקר בבית הכנסת קלאוס ,בו מוצגת תערוכה של עבודות דפוס וכתבי יד
עתיקים .וכמובן נבקר בבית הכנסת המפורסם ביותר בפראג בית הכנסת אלט-נוי (ישן חדש) ,בו התפלל
הרב יהודה לב בן בצלאל (המהר"ל) שסביב אישיותו נרקמו אגדות רבות ,המפורסמת שביניהן היא "הגולם".
נסיים את ביקורנו ,ברובע היהודי ,בביקור בבית הכנסת הספרדי ששימש בתקופת הנאצים כמחסן חפצים
שנגנבו מיהודי צ'כיה ,כיום נמצאת במקום תערוכה בנושא ההיסטוריה של היהודים ,מתקופת האמנציפציה
ועד ימינו.
יום  - 3טרזינשטט:
העיר טרזין שוכנת כ 60 -ק"מ צפונית לפראג ,נבנתה במאה ה  18ע"י יוזף השני ונקראה על שם אמו
הקיסרית מריה תרזה .העיר נבנתה כעיר מבצר ,במטרה להגן על פראג מפני מתקפה פרוסית .ביוני 1940
נטל הגסטאפו אחריות על העיר 7,000 ,תושבי העיר גורשו ממנה ובנובמבר  1941המקום הופך לגטו מוקף
חומה .המקום משמש כמחנה מעבר ליהודי צ'כסלובקיה ,אוסטריה ,גרמניה ואפילו  500יהודים מדנמרק,
בדרכם אל מחנות ההרג שבמזרח .התערבותו של מלך דנמרק כופה על הנאצים ביקור של הצלב האדום,
אולם הנאצים מנצלים את המבנה המיוחד של הגטו להכנת פעולת הסחה ומכינים את המקום לביקור בו

מציגים את המקום כעיר מגורים שלווה ואנשים בריאים ומאושרים .בספטמבר  1942חיו במקום מספר שיא
של  58,000יהודים בצפיפות ובתנאי מחיה מחפירים .סה"כ עברו במחנה כ  160,000יהודים ,כ 35,000
מהם מתו במקום כתוצאה ממחלות ורעב ,כ  90,000נשלחו למחנות ההרג (מהם שרדו כ  ,)4,000בתום
המלחמה שרדו במחנה כ  19,000ניצולים .נבקר ב"מבצר הקטן" ,ששימש כבית סוהר לתושבי הגטו,
במוזיאון היהודי ששימש כבית מגורי הילדים ובקרמטוריום.
יום  - 4דרזדן:
נסיעה צפונה כ 150-ק"מ בדרך יפיפייה של יערות אירופה בתקופת הסתיו ,חבל ארץ "הסודטים וסקסוניה"
בה שוכנת העיר "דרזדן" .במהלך נסיעה תינתן הדרכה לכל אורך הדרך ,בנושאי :אקטואליה ,גיאוגרפיה,
היסטוריה וחיי העם הצ'כי .נרחיב כמובן גם על תקופת מלחמת העולם השנייה ותקופת השואה .עם ההגעה
ליעד נערוך סיור מקיף של העיר העתיקה המשוחזרת ,במהלכו נבקר בצוינגר ,נתרשם מכנסיית החצר
וכנסיית גבירתנו  ,נסביר על פשרו של קיר הסוסים ,ונזכה לתצפת על העיר "מהמרפסת של אירופה" .העיר
דרזדן נודעה בתחילה בזכות היותה בירת התרבות של גרמניה ,ולאחר מכן ,עם סיום מלחמת העולם השנייה,
העיר שוחזרה בפרויקט השחזור הגדול והמרשים ביותר באירופה .בסיום הסיור יינתן זמן חופשי לביקור
במרכזי הקניות השופעים של העיר ולהתרשמות מהגלריות הנחשבות של אירופה.
יום  - 5קארלובי וארי:
טיול מודרך לקארלובי וארי ,אחת מעיירות המרפא והנופש המפורסמות בעולם .במהלך הנסיעה תינתן
הדרכה ורקע על הרפובליקה הצ'כית ,על חבל הסודטים ,הכנת בירה ושאר נושאים אשר יעשירו את
ידיעותיכם על העם הצ'כי .העיר נחשבת לאתר התיירות השני בחשיבותו בצ'כיה ,וידועה כאתר המרגוע
המוביל של מרכז אירופה לאורך מאות השנים האחרונות .העיר אירחה ,ומארחת עד ימינו אנו את השמנה
והסלתה של אירופה .במהלך הסיור נצפה בבנייה המרשימה של העיר ,בה כל מבנה שונה מהאחר ,כל גוון
נבדל מהשני ,וכל יצירה אדריכלית נפרדת מהשנייה .הקולונדות ,הגייזר ,מלון פופ ,כולם ייסקרו במהלך
הסיור בעיר .לאחר הסיור יינתן זמן חופשי לביקור במרחצאות ,טיול בחיק הטבע ,ואף שתייה ממי המעיינות
להם מיוחסים סגולות מרפא.

החברה המבצעת :השטיח המעופף
ט.ל.ח
התכנית נתונה לשינויים

