טיול מקיף לפולין
אתם מוזמנים לטיול מקיף בפולין ,אחת מארצות הגדולות ביותר של האיחוד האירופי.
פולין תמיד הייתה בצומת דרכי היסטוריה של אירופה .אירועים פוליטיים רבים התרחשו
על אדמת פולין .מסע נפוליאון לרוסיה ,קרבות מלחמת העולם הראשונה ,אסונות
המלחמה השנייה ושואה ,התקופה הקומוניסטית .על כל זה נלמד משך הטיול שלנו וחוץ
מזה כמובן נהנה מהטבע הנפלא ,מהארכיטקטורה המיוחדת של הארץ הזאת .נכיר את
התרבות העשירה של פולין ונלמד על גדולי העם הפולני וגם על התרומה הגדולה של
.יהודי פולין לתרבות ולכלכלה של פולין
נחצה את פולין מהקצה הצפוני על הים הבלטי ועד זקופנה בדרום .נבקר במוזיאונים
הרבים ,נתרשם מהכנסיון בסגנון גותי ,בארוק ,ורנסנס ,נשוט באגמי מזוריה .נבקר
במערת הזאב ,הבונקר של היטלר ונלמד על גורלם יהודי פולין הטראגיים ,נרד למכרות
המלח ונעלה לתצפית ארמון מדע ותרבות בוורשה .נעקוב אחרי חייהם של ילידי פולין
הגדולים ,ביניהם המשורר אדם מיצקביץ ,אסטרונום ניקולאוס קופרניק ,מלחין פרדריק
שופן ,סופר הנריק סנקביץ ,פיזיקאית מריה סקלודובסקה-קיורי ,האפיפיור יוחנן פאולוס
.השני ,הפסנתרן ארתור רובינשטיין ,פוליטיקאי לך ולנסה ואחרים

Age

Dress code

12– 99

נעליים להליכות ,מיטרייה ,מעיל קל

Details
10 Nights

11 Days

Activity Level 3

צפון פולין
שייט באגמי מזוריה הנפלאים

נבקר במאורת הזאב ,הבונקר בו שהה היטלר
.כ 800-ימים

נתרשם מהטירה של המאה ה 13-הענקית של
המסדר הטאוטוני במלבורק

נהנה מפארק "לזיינקי" וממוסקה של פרדריק
שופן

נלמד על תולדות העם היהודי באזור גיטו ורשה
"ונבקר במוזיאון המודרני "פולין

נלמד על חיי ארתור רובינשטיין הפסנתרן הגאוני,
יליד העיר

נבקר בבית העלמין היהודי המיוחד

סיור בקז'ימייז' ,הפרבר היהודי של קרקוב

נתרשם מהציורים של הצייר יאן מטייקו ונאזין
למוסיקה באחת הכנסיות של העיר

נכיר את עיר גדנסק/דנציג העתיקה ונבקר במקום
ממנו התחילה מלחמת העולם השנייה

ורשה
נסייר בעיר העתיקה של ורשה

לֹודז׳
נטייל ברחוב הראשי האלגנטי

ורוצלב
פסלי הגמדים ברחובות ,מתערובת התרבויות
סלבית וגרמנית

ביקור במחנה המוות אושוויץ-בירקנאו
קרקוב
ביקור בבית חרושת של שינדלר

נסייר בעיר העתיקה ,נעלה לטירת ואוול

זקופנה
נעלה להר גובלובקה ממנו נפתח נוף מדהים של
הרי טטרי ונסייר במדרחוב הראשי מלא עבודות
יד ומזכרות

Itinerary
נוסעים לוורוצלב
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ת"א  -גדנסק

יום 7

daniel@jerulita.lt

+370 655 17 556

יום 1

Daniel Gurevich

ורוצלב – אושוויץ – קרקוב

יום 8

גדנסק – מלבורק – מאורת הזאב  -מיקולאיקי

יום 2

סיורים בקרקוב

יום 9

מיקולאיקי – ורשה

יום 3

קרקוב  -ויליצ'קה – זקופנה

יום 10

סיור בוורשה

יום 4

זקופנה – שדה התעופה קרקוב  -ת"א

יום 11

ורשה  -לודז

יום – 6

Price

1329 €
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daniel@jerulita.lt

+370 655 17 556

Daniel Gurevich

