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לילות  7ים / ימ  8  
! שלום רב, לציבור לקוחותינו   

זו השנה  מוציאהושורשים  אלרום טיולי טבעחברת אנו שמחים לבשר לכם ש
טיולים גיאוגרפיים לצפון יוון וסיורי מורשת בסלוניקי על עברה   העשירית 

מעשיר ומעניין.  ,ברמה אקדמית עם תוכן רב המפואר והמיוחד  

 2003בשוק טיולי המסורת לחו"ל משנת  לת אלרום טיולי טבע ושורשים פועחברת 
ם אקדמאיים בכירים  ימדריכ וידועה בשילוב המיוחד של לוגיסטיקה מדוקדקת,

נות ש 2000 היסטוריה של הקהילות היהודיות לאורךה לעדגש רב  שמים ומנוסים ה
. במקומות מיוחדים גיאוגרפיים ברמה אקדמית  טיולי טבעבשילוב  גלות,  



 
 

 
 

ומאז הוצאנו  2012 בחג הסוכותיעד זה לציבור הדתי כבר  אנו הראשונים שפתחנו
בעבר.  עשרות טיולים בהצלחה רבה ויעידו הממליצים הרבים שטיילו עמנו  

  ,מץ רבאנו בונים את הטיולים הרגליים שלנו באופן מתחשב שאינו דורש מא
ד  ות טיול עשירה מאישילוב מיוחד זה מעניק חוו יל.אדם ולכל גלכל מתאים ו

 הכוללת בתוכה את כל המרכיבים החיוניים להצלחת הטיול. 

אקדמאיים מקצועיים המכירים היטב את  מומחים  באלרום מורי דרך ישראלים
.סלוניקי בפרטאת יוון ואת צפון יוון ו  

  עניחשף לנופי טב  ,ליעדים מיוחדים בצפון יוון ובמרכזה ימי טיול העארבלנצא 
  מרהיבים ביופיים, להיסטוריה ולגיאוגרפיה  המרתקת  של יוון.

לצד אלה . של סלוניקילהיסטוריה המרתקת בעיר וניחשף סיורים מקיפים   נערוך 
 נפגוש את  הקהילה היהודית המיוחדת של סלוניקי ונתרשם מעברה הייחודי. 

את שמותיכם  הרשמה שבעמוד האחרון,טופס את להרשמה: נא למלא בכתב ברור 
בצירוף צילומי  לחתום  ולשלח בהקדם,באנגלית כפי שמופיעים בדרכון במדויק 

 בווטספ  דרכונים  במייל או 

 

 מלון אסטוריה 
חוויה מרגשת של  וב ובנופש  טיולב בחג הסוכות   להשתתףנו מציעים לכם א

 אירוח מיוחד  

בגודלה  העיר השנייה ו, הקוסמופוליטית   יוון)מקדוניה(  צפון   בירתבסלוניקי היפה 
   .ביוון

ירותית בכל הנוגע לאפשרויות  תי ההפעילה ביותר ביוון מבחינ  היא העיר סלוניקי  
 . מצויים אתרים מהיפים ביוון כולה   היא  בירת הצפון ובה  ,ופש וטיולים נ יבילו

 
של  המיוחד בעל מסורת ארוכת שנים של אירוח במלון אסטוריה   תארח אנו נ

בלב המרכז   ת קם אסטרטגיוממ מלון הבכשרות גלאט מהדרין.  קבוצות דתיות  
צמוד  וב  ,ם שבעיר יירותייובקרבת כל האתרים הת העירשל   המסחרי והעסקי 

הטברניות  בו נמצאים רוב   העתיק  רובע ההיסטורי"לדדיקה" ה  ל וממול   ,לטיילת
. והישנות של העירהאוטנטיות   

הנמצא  במרחק הליכה של מס' דקות מבית הכנסת של הקהילה   נמצאהמלון 
שוק העירוני. ולמוזיאון היהודי  סמוך לוב  היהודיתבניין הקהילה  ב  



 
 

 
 

: שירותי המלון  

  , מקרר, נוחות   ות בעידון בפינת ישיבה יוקרתית, מיטמלון  חדרים מאובזרים ב
   מקלחת ו דר ח , יזוג אווירמ טלפון,  ,טלוויזיה  רדיו,   כספת,

 

 

 

. השטחים הציבוריים של המלוןבכל גישה חינם לאינטרנט אלחוטי בכל החדרים ו  

 

 

: עודות ס  

אנו נתענג על סעודות עשירות ומגוונות  מנות משובחות ואנינות טעם,  
מנות מעודנות, והבינלאומי הישראלי,   , מהמטבח היווני ארוחות טעימות   

והטריים)חלקם מהחווה    טוביםהמוצרים  המאשר מוכנות עבורנו   , עובשפ
יוגשו לנו בחדר האוכל  אשר   מאוד לארוחותסמוך (המלון   האורגנית של רשת 

. האלגנטי שבמלון  

חומרי הגלם מגיעים בהזמנה מיוחדת מהארץ ומצרפת עם כשרות גלאט  
לרמת כשרות מוקפדת דואג אשר  של  הרב למהדרין, בפיקוחו ובהשגחתו 

חשוב    מתן תשומת לב לכל הפרטים והדקויות ע"י משגיח צמוד במטבח המלון,ו
. סלוניקי לציין שיש לרב ניסיון רב עם קבוצות דתיות שנפשו ב  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

גלאט למהדרין כשרות:   

 

  פת  ישראל,, בהשגחת הרב יואל קפלן שליט"א רב בית חב"ד בסלוניקי
ע"י הרב ישראל אהרון  אל לדעת הבית יוסף, שחיטה מהודרתבישול ישר

ע"י הרב   בארץ  כשוחט  שליט"א הרב של קהילת סלוניקי )הרב הוסמך
 מחפוד(

 תפילות: 

נתפלל יחד עם  שבת חג ובוב )ס"ת קבוע( החול בבית הכנסת שבמלון יבימ
דקות   10-7)  ין הקהילה הסמוך למלוןישבבנבבית בכנסת  היהודית הקהילה 

 הליכה( 

הלן תכנית הטיולל  

 היפה  :  סלוניקי ראשון

היכרות רכוב ונתרשם  מהמונומנטים המרכזיים של   נצא לסיורעם הגיענו לעיר 
)היחיד ששרד את  ובבית הכנסת "מונוסטרקי" נבקר במוזיאון היהודי המרגשו העיר

לקבלת חדרים  לארוחת צהריים, למלון  משיךנ .של מגורשי העיר ביטולה השואה(
נעצור באנדרטה המנציחה   ,צא לסיור לאורך הטיילתנ לאחר ארוחת הערב .ולמנוחה

  נמשיךו נשמע על סיפורה של קהילת סלוניקי את יהודי סלוניקי שנספו בשואה,
ונועד   15-שנבנה במהלך המאה ה, סמלה של העיר()  גדל הלבןלמלאורך הטיילת עד 

נצפה בפסלו המרשים של אלכסנדר הגדול   .מערך ההגנה על העירמ לשמש כחלק
נחזור למלון הסיור בסיום  .מייסדי ממלכת מקדוניה -ושל אביו פיליפוס השני

 לארוחת הערב .



 
 

 
 

 
 

 יום שני ערב חג : טיול טבע יפהפה להר האולימפוס

לאחר נסיעה של כשעה וחצי נגיע לכפר הציורי   ,סע דרומה לכיוון הר האולימפוסינ
הר  נצא לטיול  לרגלי  השוכן לרגלי האולימפוס שם נעצור לקפה של בוקר ליטוכורו

מטר, נתפעם   2,917ההר הגבוה ביותר ביוון המתנשא לגובה של  – האולימפוס
.בסיום נשים פעמינו לכיוון סלוניקי להתארגן  מהנופים המרהיביםומההר המדהים 

. החגולקבל את 

 

הקהילה,של  בית הכנסתוהליכה ל הדלקת נרות בחדר האוכל  

 

 

 

 

החג חזרה למלון לארוחת  החגתפילת ל  

 

 



 
 

 
 

הבסוכ   

 

 

 

 

 

 יום שלישי חג הסוכות: 

בית   בבית הכנסת "יד לזיכרון" החג נצא לתפילת  ,עוגהבקפה וב נתכבד בבוקר, 
במרכז העיר מול   בבניין הקהילה היהודיתנמצא של הקהילה היהודית  הכנסת

מהמאה הראשונה  יו בסלוניקיח ש )"קהלים"(הקהילות 30מנציח את  השוק והוא 
נלך   משם  . קידוש עם חברי הקהילהללאחר התפילה נצטרף  .לספירה ועד לשואה

 לבקר בתחנת הרכבת הישנה ממנה נלקחו יהודי סלוניקי להשמדה.

ל עהמיוחד  סיפורהבנמל ונשמע את נצא לסיור  מנוחהולאחר  החגלסעודת נחזור 
                                             . ירושלים של הבלקן -היהודית עובדי הנמל והדייגים של סלוניקי

. ערבית והבדלה ,מנחה לתפילת  משם נחזור למלון  

 

: נצא לבילוי בסלוניקי הלילית: החגמוצאי   

כיכר  של סלוניקי ובדרכנו חזרה המעוניינים יוכלו לשבת ב ִיט במפרץ היפהלש  נצא 
. באחד מבתי הקפה שבכיכר היפה אריסטוטלוס  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 : רביעיום י
 מנזרים התלויים במטאורה ל

 
  אל ניסע דרומה נצא לביקור באחת מתופעות הטבע המרשימות ביותר בעולם,היום 

הוא נס גיאולוגי   מטאורההבנויים בראשי הצוקים התלולים.  ","המנזרים התלויים
 לראות כדי להאמין.שחייבים 

נמצא אוסף מנזרים התלויים בקצותיהם של מצוקים מחודדים   במטאורה
 . המזדקרים לגובה רב

על סלע תלול ונמשיך בסיור רגלי קצר אל  מזדקרים ה נתחיל בתצפית על המנזרים
רגלי מנזר "רוסאנו" משם ניסע ונבקר במנזר "ווארלם", נמשיך לתצפיות על מנזרים 

בסיום  ענון קצר. יק היפה לקפה ולרולאחר מכן נרד לקלמבקה היושבת בעמ נוספים
 סלוניקי לארוחת הערב.נשוב ל

 

 

 



 
 

 
 

: יחמישיום   

המרהיבים בלוטרקי ומפלי אדסה מעיינות המרפא החמיםל   

 פוזאר-בלוטרהמערב מקדוניה אל מעיינות המרפא החמים  -ניסע לכיוון צפון היום
 מים מפלים, יערות, פלגי ,נחל זורם :בפארק .החבויים בהרים בגבול עם מקדוניה

נשתכשך   ןבה חמות טבעיות", "אמבטיותהחמה המפל בריכת מעיינות חמים, קרים
   , ממש גן עדן.נה מהנוף המדהיםהונ

יירות יפהפייה המפורסמת במפלי תבירת מחוז "פלה", עיר , אדסהנמשיך ל שםמ
מהמפלים המרשימים   נופלים מן המצוק לעמק המקדוני,שמרהיבים שבה ההמים 

בסיום  .נסייר באזור המפלים היפים ונצפה אל העמק היפה .יווןבשבאתרי הטבע 
 סלוניקימלון שלנו בהטיול נחזור ל

 
 

 
 
 

 בילוי שמח  בטברנה פעילות ערב:
 

 ערב מענג מלא שמחה בטברנה אוטנטית עם מוסיקה יוונית עממית 
בליווי נגני בוזוקי  וליווי תזמורת חיה ב  נרקוד ונשמח , נשיר ,במהלך הערב נחגוג

 .שתייה קלה ואוזו כשרכשרה דגים עם ארוחת וזמרים, 
 



 
 

 
 

 
 

 . :לקאוולה היפה שישי ום י
 

סע מזרחה לכיוון הגבול עם טורקיה ונבקר בעיר יפה  ינלאחר ארוחת הבוקר 
מצודת העיר העתיקה   נעלה לביקור ב ,הבנויה מעל מפרץ יפה קאוולה ומיוחדת בשם 

   ,הנמל ,על העיר מהמגדל המרשים שבמרומי המצודה מהממת ונערוך תצפית
 .האי סאמוס הסמוךעל המפרץ ו

ונתרשם   ודוקט( המקיפה את העירואמת המים העתיקה )האקנחלוף בסמוך ל
של מוחמד עלי ואת פסלו , נטייל בעיר העתיקה ונראה את ארמונו מגודלה ומיופייה 

קהילת   נבקר באנדרטה להנצחתלסיום  .המשקיף אל המפרץ והים)יליד העיר( 
 יהודי קאוולה שנספו בשואה.

 
 

 
 
 

 למלון נעצור ב"ג'מבו" לקניות חזרה בדרכנו 
 
 

 שבת יום 
 ביזנטית  ה:סלוניקי הרומית 

נצעד .בעלת שילוב ייחודי של תרבות עתיקה ומודרניתהעתיקה סלוניקי בר נצא לסיו
על שרידיה  בעיר הרומית ביזנטיתצפה העתיקה/חדשה. נ "וייה אגנטיה"לאורך 

שער ) -שער גלריוסלהמשולבת באורבניות החדשה של העיר, נמשיך  המרשימים,



 
 

 
 

ונסיים  (לספירה 305 למה בשנתהושבנייתו ש הסאסנים הפרסיים,על  ניצחון
 " )המוזילאום המרשים לזכרו של הקיסר גלריוס בונה ב"רוטנדהבביקור 

 
 

 : ראשון  יום
  תפילה וארוחת בוקרהלאחר 

 .  נו אל שדה התעופהייפרד מצוות המלון האדיב ונשים פעמנ
 

אסטוריה במלון  ובצפון יוון  של חוויות בסלוניקי יץק   
 

 לילות   7    / ימים    8       
 תאריכים: 

  2021 לספטמבר 19-26
 

 עם ישראיר ישירות  טיסות 
 

 : יציאה 
 06:20ה  בשע 19/9יום ראשון ב מבן גוריון   המראה 

 08:50  :שעה נחיתה בסלוניקי 
 

 :  חזרה
   13:55  26/9 ןום  ראשובימסלוניקי  המראה

 
 ן  ראשוביום  :נחיתה בארץ 

 16:15בשעה 
 
 
 

 החבילה כוללת: 
 הלוך ושוב לסלוניקי  טיסות ישירות

 טחוןימסי נמל והיטל ב
   )כריכים לצהרים( בחצי פנסיון מורחב אסטוריה  במלון לילות  7

 ים ביום ההגעה יצהר רוחת, כולל אשבתחג וב ופנסיון מלא ב
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג,

 ערב בטברנה  
 איכותיים לאתרים מדהימים  ים טיול

 בכיר כולל כניסות לאתרים ומדריך ישראלי 
 
 טיול:מחיר ה



 
 

 
 

 ₪  6,000גי  אדם בחדר זול
 ₪  006,6ליחיד בחדר:
 

 :המחיר אינו כולל
 .יורו  60עלות של  מסלוניקי לארץ קורונה תבדיק

 חיסונים לא חייב בבדיקה( 3מי שעשה  מהארץ  )נכון להיום ביציאה  
אות  הוצ (קורונהאת נושא הביטוח ל)מומלץ ביותר להוסיף ביטוחים

 עובדי המלון(לו  ים נהגל לנותני השירותים יורו לאדם 35תשר ) אישיות  
 נוסע לדאוג לדרכון בתוקף לפחות לחצי שנה! כל באחריות 

 למי שחייב.  ליום הטיסה  שעות(  72) נה תקפהווכן לדאוג לבדיקת קור
 

 כפי שמופיעים  בדרכון.  באותיות דפוס, שמותיכם באנגליתנא לכתוב 
 ביחד עם  צילומי הדרכונים  הח את טופס ההרשמ ונא לשל
   @gmail.comelrom.ts או למייל: 0722387000לפקס:

   0503730025ל  או בווטספ 
 0503730015או 

 
 התשלום העברת  רק עם ההרשמה ו

 
 

 ! יובטח מקומכם 
 

 מהטופס הרש
 

 לידה: ____/ ____/ _______  '____________________ת :ת/שם הנוסע
 

 לידה: ____/ ____/ ______  '_____________________ת :ת/שם הנוסע
 

 ________מיקוד:________  _______________________עיר: כתובת:
 

 ____ -_____ נייד______________-בבית____________מס' טלפון 
 

 מייל :_____________________________________________ 
 
 

  יחיד / : זוגיסוג החדר המבוקש
 תשלום: תנאי 

 ה  ימים טרם   3עד 
 בהעברה בנקאית לאדם ₪   6000יציאה 

 
    

 
 141סניף  (04)בנק יהב 79800לחשבון 



 
 

 
 

 במזומן ביורו או בשקלים לא יתקבלו דולרים ניתן לשלם גם 
 במידה ולא תהיה הרשמה מספקת יוחזר ללקוח כספו.

 
 

 
אנו ממליצים לדאוג לביטוח שיכסה אתכם גם  

 או בידוד חלילה.  במקרה של ביטול מצדכם
 

 
 אני מאשר/ת  בזאת כי קראתי את כל התנאים בדף זה, ואני ומקבל/ת אותם. 

הנני מאשר/ת את הרשמתי לטיול  לפי התנאים המופיעים בחתימתי על דף זה 
 . בתכנית זו

 
 

 :________________ תאריךשם הלקוח המזמין: ______________    
 
 
 

 __________________ חתימה:
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