ב"ה

טיול חוויתי לסלוניקי ולצפון יוון
לציבור לקוחותינו  ,שלום רב!
אנו שמחים לבשר לכם שחברת אלרום טיולי טבע ושורשים מוציאה מזה  01שנים
טיולים גיאוגרפיים לצפון יוון וסיורי מורשת בסלוניקי על עברה המפואר והמיוחד
ברמה אקדמית עם תוכן רב מעשיר ומעניין.
חברת אלרום טיולי טבע ושורשים פועלת בשוק טיולי המסורת לחו"ל משנת 3002
וידועה בשילוב המיוחד של לוגיסטיקה מדוקדקת,מדריכים אקדמאיים בכירים
ומנוסים השמים דגש רב להיסטוריה של הקהילות היהודיות לאורך  3000שנות
גלות ,בשילוב עם טיולי טבע גיאוגרפיים ברמה אקדמית במקומות מיוחדים.
אנו הראשונים שפתחנו יעד זה לציבור הדתי כבר ב  3003ומאז הוצאנו עשרות
טיולים בהצלחה רבה ויעידו הממליצים הרבים שטיילו עימנו בעבר.
אנו בונים את הטיולים הרגליים שלנו באופן מתחשב ושאינו דורש מאמץ רב,
ומתאים לכל אדם ולכל גיל.
שילוב מיוחד זה מעניק חווית טיול עשירה מאד הכוללת בתוכה את כל המרכיבים
החיוניים להצלחת הטיול.
אנו בטוחים שלאחר שתתנסו באחד מטיולינו תחזרו ממנו עם תחושה שבאמת
קיבלתם משהו מיוחד ותצטרפו למאות הלקוחות שלנ ו שמאד נהנו וממליצים עלינו.
באלרום מורי דרך ישראלים מומחים אקדמאיים מקצועיים המכירים היטב את
יוון ואת צפון יוון וסלוניקי בפרט ,נערוך סיורים מקיפים בעיר וניחשף להיסטוריה
המרתקת של יוון בכלל ושל סלוניקי בפרט ,לצד אלה נפגוש את הקהילה היהודית
המיוחדת של סלוניקי ונתרשם מעברה הייחודי.
נצא לארבעה ימי טיול ליעדים מיוחדים בצפון יוון ובמרכזה וניחשף לנופי טבע
מרהיבים ביופיים.
להרשמה :נא למלא בכתב ברור את טופס הרשמה(בעמוד האחרון ) לחתום ולשלח
אלינו בהקדם

המלונות
(או מדיטרניאן או הולידי אין או אסטוריה)

המלון ממוקם במרכז העניינים של העיר סלוניקי ונמצא קרוב לכל האתרים
התיירותיים .במלון בריכה סאונה וחדר כושר  ,אינטרנט אלחוטי חינם בכל רחבי

המלון מציע אירוח ברמה של  5כוכבים וכולל בין היתר סוויטות יוקרתיות.
וכן חדרים מודרניים עם טלפון ומיני בר .מספר חדרים הינם מרווחים מיוחד והם
עוצבו לאירוח משפחות וקבוצות
המלון ממוקם לנוחותכם ,בסמוך לאתרי התיירות המפורסמים של סלוניקי,
לדוגמא כיכר אריסטו,הטיילת נמצאים במרחק הליכה קצר ממנו.

החדרים

האורחים מוזמנים להתרווח בבר וליהנות מאפריטיף לפני ארוחת הערב במסעדה
של המלון .לחילופין עבור מבקרים שמעדיפים לצאת ולבלות בחוץ ,ממש ממול
המלון נמצא הרובע העתיק של סלוניקי הצבעוני והתוסס.

הארוחות:
את ארוחות הבוקר נאכל במלון(במדיטרניאן ובהולידיי אין)
שלנו על בסיס מוצרים כשרים.
אם נתארח במלון אסטוריה נאכל את כל הארוחות שם
את ארוחות הערב וארוחות השבת נאכל במלון אסטוריה הצמוד למלונינו
אנו נהנה מארוחות עשירות ובשפע  ,מנות מגוונות מהמטבח היווני והים תיכוני
מוצרים טובים וטריים ביותר מגן הירק של הרשת המוכנות עבורנו והמוגשות לנו
סמוך מאוד לארוחה בחדר האוכל האלגנטי שבמלון.

השגחה:
מהדרין בהשגחת הרב יואל קפלן ,הרב של מדינות בבלקן,משגיח צמוד,פת ישראל,
שחיטה מהודרת ע"י הרב ישראל אהרון,רבה של קהילת סלוניקי.

תפילות:
בימי החול:בבית הכנסת הצמוד למלון ,ובשבת נתפלל יחד עם הקהילה היהודית
בבית בכנסת שבבניין הקהילה היהודית( 00דקות הליכה)

להלן תכנית הטיול 5 :ימי טיול בצפון יוון ו  3ימי סיור
בסלוניקי
סלוניקי היפה
עם הגיענו לעיר נצא לסיור היכרות רכוב ונתרשם מהמונומנטים המרכזיים של
העיר נגיע למלון לקבלת חדרים ולמנוחה.למעוניינים ארוחת צהרים
אחר הצהרים נצא לסיור לאורך הטיילת נעצור באנדרטה המנציחה את יהודי
סלוניקי שנספו בשואה ,נשמע על סיפורה של קהילת סלוניקי  ,נמשיך לאורך הטיילת
עד למגדל הלבן ( סמלה של העיר) ,שנבנה במהלך המאה ה 05-ונועד לשמש כחלק
ממערך ההגנה על העיר ,נצפה בפסלו המרשים של אלכסנדר הגדול ושל אביו פיליפוס
השני -מייסדי ממלכת מקדוניה,
לסיום נגיע לביקור בבית הכנסת של הקהילה היהודית בבניין הקהילה היהודית
"יד לזיכרון" המנציח את  20תתי הקהילות שהיו בסלוניקי בעבר ,בסיום נחזור
למלון לארוחת הערב .

מעיינות המרפא החמים בלוטרקי ומפלי אדסה
היום ניסע לכיוון צפון -מערב מקדוניה אל מעיינות המרפא החמים בלוטרה-פוזאר
החבויים בהרים בגבול עם מקדוניה.בפארק :נחל זורם מפלים ,יערות ,פלגי מים
קרים מעיינות חמים,בריכת המפל החמה " ,אמבטיות"חמות טבעיות בהם נשתכשך
ונהנה מהנוף המדהים ממש גן עדן .מכאן נמשיך לאדסה ,בירת מחוז "פלה" ,עיר

ת יירות יפהפייה המפורסמת במפלי המים מרהיבים שבה הנופלים מן המצוק לעמק
המקדוני,מהמפלים המרשימים שבאתרי הטבע ביוון .נסייר באזור המפלים היפים
ונצפה אל העמק היפה ובסיום הטיול נחזור לסלוניקי לארוחת הערב.

פעילות ערב:בילוי שמח בטברנה
ערב מענג מלא שמחה בטברנה אוטנטית עם מוסיקה יוונית עממית
במהלך הערב נחגוג ,נשיר ,נרקוד ונשמח בליווי תזמורת חיה ובליווי נגני בוזוקי
וזמרים ,הכולל כיבוד של פירות ,שתייה קלה ואוזו כשר.
המנזרים התלויים במטאורה
היום נצא לביקור באחת מתופעות הטבע המרשימות ביותר בעולם,
ניסע דרומה אל "המנזרים התלויים",הבנויים בראשי הצוקים התלולים .מטאורה
הוא נס גיאולוגי שחייבים לראות כדי להאמין.
במטאורה נמצא אוסף מנזרים התלויים בקצותיהם של מצוקים מחודדים
המזדקרים לגובה רב
נתחיל בתצפית על המנזרים המזדקרים על סלע תלול ונמשיך בסיור רגלי קצר אל
רגלי מנזר "רוסאנו" משם ניסע ונבקר במנזר "ווארלם" ,נמשיך לתצפיות על מנזרים
נוספים ,נרד לקלמבקה היושבת בעמק היפה לקפה ולרענון קצר ובסיום נשוב
לסלוניקי לארוחת הערב.

טיול טבע יפהפה להר האולימפוס
נסע דרומה לכיוון הר האולימפוס ,לאחר נסיעה של כשעה וחצי נגיע לכפר הציורי
ליטוכורו השוכן לרגלי האולימפוס שם נעצור לקפה של בוקר,ונעפיל עם האוטובוס
להר האולימפוס – ההר הגבוה ביותר ביוון המתנשא לגובה של  71902מטר ,נתפעם
מההר המדהים ונתפעל מהנופים המרהיבים נתרענן בבריכת מים קרים לרגלי מפל
יפהפה ,לאחר מכן נצא למסלול הליכה מרתקת בדרגת קושי קלה במורד הנחל,

יום שבת:
לאחר קפה ועוגה,נצא לתפילת השבת בבית הכנסת "יד לזיכרון" ולקידוש עם חברי
הקהילה,לאחר מכן נלך לבקר בתחנת הרכבת הישנה ממנה נלקחו יהודי סלוניקי
להשמדה .נחזור לסעודת השבת ולאחר מנוחת השבת נצא לסיור בנמל ונשמע את
סיפורם המיוחד של עובדי הנמל והדייגים של סלוניקי היהודית .משם נחזור למלון
לתפילת מנחה ,סעודה שלישית ערבית והבדלה.

בילוי בסלוניקי הלילית:
נצא לכיכר אריסטוטלוס ונשב באחד מבתי הקפה שבכיכר היפה בסיום נהנה משיט
במפרץ היפה.

סלוניקי היפה המשך
הבוקר נ תמקד בעבר ובהווה של העיר בדגש יהודי,נבקר בבית הכנסת "מונוסטרי"
של מגורשי העיר ביטולה שבמקדוניה היחיד ששרד את השואה.
משם נמשיך לביקור חוויתי במוזיאון היהודי ,נשוטט בסמטאות שוק מודיאנו
ונקנה מזכרות,אחר הצהרים נצא לסיור בסלוניקי הרומית ביזנטית ולאחר ארוחת
הערב ,נצא לבילוי בבית הקפה המסתובב במגדל טלקום.

לקאוולה היפה
לאחר ארוחת הבוקר נסע מזרחה לכיוון הגבול עם טורקיה ונבקר בעיר יפה
ומיוחדת בשם קאוולה הבנויה מעל מפרץ יפה נעלה לביקור במצודת העיר העתיקה
ונערוך תצפית מהממת מהמגדל המרשים שבמרומי המצודה,על העיר הנמל המפרץ
ועל האי סאמוס הסמוך.

נחלוף בסמוך לאמת המים העתיקה (האקודוקט) המקיפה את העיר ונתרשם
מגודלה ומיופייה  ,נטייל בעיר העתיקה ונראה את ארמונו ואת פסלו של מוחמד עלי
המשקיף אל המפרץ והים ולסיום נבקר באנדרטה להנצחת קהילת יהודי קאוולה
שנספו בשואה,משם בדרכנו למלון נעצור ב"ג'מבו" לקניות.

טיול של חוויות בסלוניקי ובצפון יוון

 6-2לילות 2-81ימים
החבילה כוללת:
טיסות ישירות הלוך ושוב לסלוניקי
מסי נמל והיטל ביטחון
אוטובוס תיירים נוח וממוזג1
 2לילות במלון  5כוכבים בחצי פנסיון מורחב ארוחות מפנקות
ופנסיון מלא בשבת
טיולים איכותיים לאתרים מדהימים
כולל כניסות לאתרים ומדריך ישראלי בכיר
מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי:
תלוי במלון ובמס הימים  :בין 0811-5611
המחיר אינו כולל:
ביטוחים1הוצאות אישיות ותשר לנותני השירותים ( 01יורו לאדם)
באחריות הנוסע לדאוג לדרכון בתוקף לפחות לחצי שנה!
לקבלת תוכניות טיול עדכניות נא לשלח מייל ותשלח תוכנית מפורטת עם
שם המלון מס הימים ותאריכים.

