
 
 
 
 
 

 

ה                        "ב  

של חוויות באתונה ובמרכז יוון  אביב  

,ציבור הנופשים והמטיילים שלום רבל  

ו אנ,כוכב יבמתכונת של טיול בסלוניקי שנים של עונות מוצלחות מאוד חמש לאחר 
שתכלול אירוח ,שונה ומיוחדתונופש  בחוויית טיול  באביבמציעים לכם להשתתף 

עם  בו תחושו אווירה משפחתית ייחודית   ,באתונה "יהיטיטנ"במלון  בפנסיון מלא
דקות  15נמצא במרחק הליכה של האתונה במרכז העיר  קסוםבמלון  ירות מעולהש

ולמרכז  ולכיכר סינטגמה  ד"לבית חב ובסמוךאתונה מבית הכנסת של יהודי 
.הבילויים שבה  

נסייר  באתרים היפים ביותר , יחד עם זאת  אנו שמים  דגש רב לטיולים איכותיים
 .ונהנה מנופים מרהיבים ובפלופ ונס , יוון מרכז ב, (אטיקה)אתונה ובסביבתהב

ל "באלרום מורי דרך ישראלים מקצועיים ומנוסים אשר הדריכו רבות בעבר בחו
 נערוך סיורים אתונה ב הטיול שני ימי במהלך. אתריה ובעלי מומחיות ביוון וב

.בפרטאתונה להיסטוריה המרתקת שליוון ושל  ניחשףמקיפים  בעיר ו  

האי ) באיים הסרונים( דלפי)יוון לאתרים מדהימים במרכז  ימי טיולשלושה לצא נ
.ביופיים נופי טבע מרהיביםל יחשףונ (נאפפליון)ובפלופונס ( איגינה  

(רשימת ממליצים מצורפת)ד ונהנו עד מאעבר מנו בשהיו עכל המשתתפים   

להרשמה: נא למלא בכתב ברור את טופס הרשמה)בסוף הקובץ(,יש למלא את שמות 
אישור העברת  ביחד עםהנוסעים באנגלית כפי שמופיע במדויק  בדרכון ולפקסס 

מקדמהה  

0722200000:פקס ל   

elrom.ts@gmail.com :או למייל   

 

ובהצלחה מצוות  בברכה  

"טיולי טבע ושורשים"אלרום    

 

 

mailto:elrom.ts@gmail.com


 
 
 
 
 

 

TiTANIAכוכבים 4 -5ג מלון בדירו (www.titania.gr) 
 

 

בעל עיצוב קלאסי שממוקם באזור ההיסטורי מפואר הוא מלון   הלון טיטאנימ
ומסעדת הגג של , אטומים לרעשו ברמה גבוההחדרי המלון . והמסחרי של אתונה

ביניהם  .ל העירהנשקפים עם יפנורמיה הנופי בגלל זכתה בפרסים שונים  -מלון ה
. והעיר שמעבר, לסבוסהאי , אקרופוליסה  

את , את האוניברסיטה, במרחק הליכה קצר מהמלון תמצאו את האקרופוליס
בסביבת המלון . את הספרייה הלאומית ואת הפרלמנט היווני, אקדמיית אתונה

.תמצאו שפע של ברים ובתי קפה  

ישה חינם לאינטרנט ג.מכיכר סינטגמה דקות הליכה  51מלון נמצא במרחק של ה
.מלוןשב שטחים הציבורייםבחדרים וב האלחוטי זמינ  

 החדרים:

דים במיזוג אוויר מתכוונן ובשקעים לחיבור ל חדרי המלון מרוהטים בפאר ומצויכ
 מבודדים החדרים . נוחותלשלב בין סגנון באופן המ ועוצבהחדרים  .מחשב ומודם

ִני  ר עם גישה לאינטרנט במהירותתקשורת ובידו תלבמשה תומציעים מערכת ַעדכָּ
בכל חדר יש .וטלוויזיה בלוויין, מגוון רחב של סרטים דיגיטליים ומוסיקה ם ע

ומערכת חימום , מיני בר מצויד במלואו , כספת פרטית עם סיסמת אבטחה אישית 
ואילו כל חדרי , קוזי 'בסוויטות הדלוקס כוללות גוחדרי הרחצה מרווחים  ,תעצמאי

 .amenitieמצוידים עם מותג היוקרה של  האמבטיה

 
 



 
 
 
 
 

 

 הארוחות:

  .אנו נהנה מפנסיון מלא

,ת הבוקר נאכל במלון על בסיס מוצרים כשרים בכלים חד פעמייםוארוח  

'טונה ירקות  וכד, ביצים, מגבינות, כריכיםנוכל להכין ארוחות הצהרים   

וטעימות ארוחות מגוונות ,ד הסמוך למלון "ארוחות הערב הבשריות נאכל בבית חב 
 א"שליט הנדל מהמטבח היווני בשילוב הטעם הישראלי כל זאת בהשגחת הרב מנדל

.הרב של אתונה  

ד"בבית חב" גוסטיו" במלון ומסעדת ר האוכלחד  

המלון מסעדת                                          ד"חבגוסטיו בית מסעדת

 

 להלן תכנית הטיול:

 ראשוןיום 
 

סיור רכוב ורגלי –אתונה   

עם ההגעה נערוך סיור . בירת יוון, ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא לאתונה

שבו נערכה האולימפיאדה , האולימפי האיצטדיון פנוראמי באוטובוס ונראה את

 בנייני ואת המרשימים והספרייה האוניברסיטה בנייני ,הראשונה בעידן החדש

עם בית הפרלמנט והאנדרטה לחייל  (החוקה) סינטגמה כיכר נמשיך אל. הממשלה

 .בתום הסיור נגיע למלון לקבלת החדרים. האלמוני

אחד מהאתרים  באקרופוליסור מרגש נצא לביקבמלון  ומנוחה  התארגנותלאחר  

המתוירים ביותר בעולם נעלה אליו ונתרשם מאתריו היפים ובראשם מקדש 

נעבור דרך  רחובות  בסיום הביקור, שנים 0522הפרתנון העומדים על תילם מעל 



 
 
 
 
 

 

ד "בבית חב" גוסטיו" למסעדת בדרכינו , המיוחדים על שלל צבעוניותם" פלאקה"ה

 .לארוחת הערב

 

 
 :לילה/ערב פעילות

בה ישתתפו בעיקר יוונים , "וורטיס ניקוס"להופעה חיה של ענק הזמר היווני נצא  

 .זו תחושו בחוויה אוטנטית ומיוחדת ובהתרוממות רוח הופעה ב,מקומיים
 

 יום שני
 

 יום טיול לדלפי ולכפר אראחובה
 
 

מרכזו של העולם , "טבורה של הארץ" –ון דלפי לכיונצא בשעה מוקדמת מאתונה 
  .העתיקהיווני 

, וליבדיה( העתיקה תביי)נעבור דרך הכפרים טיבס , ניסע לאורך מישור וויוטיה
נבקר , נעבור דרך הכפר אראחובה ונגיע למקום המקלט של האוראקל מדלפי

 .במוזיאון דלפי ובמקדש אפולו
 אראחובה                                                    דלפי

 
המפורסם באריגת , כפר יווני מסורתי, נעצור בכפר אראחובה, דרכנו חזרהב

 (קפניו)ונשב באחד מבתי הקפה(. ידנית)שטיחים 
 
 

http://www.findtaxi.gr/images/stories/delfo.jpg


 
 
 
 
 

 

 :יום שלישי
 ,המשך-אתונה היפה

ץ לבקר למומ (.אפשר גם בשוק הפשפשים)או קניות , בוקר חופשי לשיטוטים
 התרבות היווניתרידי העבר המפואר של המציג את ש האקרופוליס החדש במוזיאון 

 

נתחיל בביקור מרגש ,המתחדשתנצא לטיול רגלי בעיר ההיסטורית לקראת צהריים 

בין חנויות ונהלך פלאקה נמשיך ל ,נהלך במדרחוב ארמו במוזיאון היהודי של יוון 

  .העיר שווקיוב בכיכר ,סטירקיוסיור במונבך נמשי,ושרידים ארכיאולוגיים

נגיע בתום הסיור ,יטוס לתצפית על העיר אתונה ולגבעת ליקו נסעאחר הצהרים 

 .למסעדה לארוחת הערב

 ערב שירים וריקודים בטברנה אוטנטית
 ( רמבטיקו)ערב מענג מלא שמחה בטברנה אוטנטית עם מוסיקה יוונית עממית 

 ,בליווי נגני בוזוקי וזמרים תזמורת חיה עם במהלך הערב  נחגוג נשיר נרקוד ונשמח
 .שתייה קלה ואוזו כשר, פירותנתכבד ב

 
 :רביעיום י

פלופונז –נפליון  –תעלת קוריתוס   

נקודת חן   –קורינתוס בתעלת נעבור, היום נצא לכיוון חצי האי פלופונז

, לאחר מכן. ארכיטקטונית אמיתית שהפכה עם השנים לאייקון יווני מוכר ואהוב

, פליוןפנ–בצהריים נגיע לאחת מהיפות בערי יוון  . אפידאורוס תיאטרון נמשיך אל

חנויות קטנות , בין בתי קפה, נטייל לאורך הטיילת המקסימה וברחובות ציוריים

 .באווירה רומנטית ושמחה, וצבעוניות

ונתבשם  נציאנית המשקיפה על העיר והנמלולמצודה הובאם יוותר זמן נעלה ,

 .מהמראות המרהיבים

 

 נאפליון                                                     תעלת קורינטוס

 



 
 
 
 
 

 

 
 חמישייום 

 
 (מהאיים הסרוניים)יום טיול לפיראוס ולאי איגינה 

לאחר תפילה וארוחת הבוקר נסע אל פיראוס ששימשה כנמל של אתונה כבר בימי 
 משם נפליג בספינה אל האי , דול ביותר ביוון והשער הימי אליהקדם וכיום הנמל הג

 . אחד מאתרי הנופש הגדולים שליד אתונהו אגינה האי הקרוב ביותר לפיראוס
צאו סחורות לכל יכיוון שמאיגינה י, מהאיים החשובים היה , בימי יוון הקלאסית

שמזכיר קצת , לפני הספירה 6-מהמאה ה, מקדש אפולו שרד באי . העולם העתיק
נעימים ולא ממש עמוסים והחופים חוליים : באיגינה. פוליס שבאתונהאת האקרו

מסעדות ה ,י על הטיילתדוכני הפר, מרכבות הסוסים, טיילת היפה, אפילו באוגוסט
בכל  המיוחד  הפיסטוקיםהאי מפורסם בזכות גידול ,היפות  מטאותהס, הטובות

 .יוון 

 

aegina 

 

 

 יום שישי:

נארוז את התיקים ונתארגן לקראת היציאה לשדה התעופה ,לאחר ארוחת הבוקר 
 ולחזרתנו ארצה

 
 

.מלאי חוויות והנאותמרוצים ואנו בטוחים שתחזרו מטיול זה   
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
.מרכז ודרום יווןבאטיקה ובאתונה בשל חוויות ביב א  

Titania במלון    
 

 לילות1/מלאים  ימים 0
 
 

 :כוללת חבילה ה
 

 אתונהישירות הלוך ושוב לסדירות סות טי
 מסי נמל והיטל בטחון

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג
 לילות פנסיון מלא  5

 ימי טיול איכותיים לאתרים מדהימים  5
 ומדריך ישראלי מנוסהלאתרים כולל כניסות 

 
 :מחירון

 
 לאדם בחדר זוגי 2000-0000ביו 

 
 :כוללהמחיר אינו 

 
באחריות  (לאדם 20€) ותשר לנותני השירותים הוצאות אישיות,ביטוחים 

 !הנוסע לדאוג לדרכון בתוקף לפחות לחצי שנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


