טיול להולנד :רמברנדט ,צבעונים ומוסיקה
תצטרפו לטיול שלנו להולנד ,ארץ של אלפי תעלות ,בתים צרים נהדרים ואופניים רבים.
במשך הטיול נכיר מקרוב את האמנות של תור הזהב של הולנד הגדולה ונהנה מיצירות
המופת של רמברנדט ,ורמיר ,האלס ,סטן ,רויסדל ואמנים אחרים של המאה ה .17-נלמד
על החיים הקצרים והטרגיים של וינסנט ואן גוך ונתרשם מהציורים שלו המפורסמים כמו
“.אוכלי תפוחי אדמה”“ ,החמניות”“ ,שדה חיטה עם עורבים” ואחרים
נטייל בהולנד ונראה את חצרות ימי הביניים של הארלם ,ונצפה בייצור כלי חרס כחול-לבן
המפורסמים בדלפט .נבקר בפארק הפרחים הידוע בשם “גן אירופה” בו מעל  7מיליון
צבעונים ופרחים אחרים .ללא כל ספק תהנו מהשילוב של טבע ,צבעים רבים ודמיון בני
.אדם
.נאזין לקונצרטים הנפלאים באולם “קונצרטחבאו” המפורסם ביותר בכל העולם
נגלה את אמסטרדם הלילית ונטייל ברחובות וסמטאות הצרים של העיר ,כולל גם את
הרובע החלונות האדומים .נסיים את ביקורנו בבירת הולנד בשייט מרהיב בתעלות
.אמסטרדם

Age

Details

Dress code
8 Nights

12-99

9 Days

Activity Level 3

Temperate

אמסטרדם
נבקר במוזיאון ואן גוך  -מאגר היצירות של האומן
הגדול ביותר בכל העולם

נשמע הרצאה על טכניקות תחריט בבית
רמברנדט

נלמד ונהנה מיצירות המופת של תור הזהב של
הולנד רייקסמוזיאום של אמסטרדם

נטייל לאורך תעלות אמסטרדם ונצפה
בארכיטקטורה המייחדת של העיר

קיקנהוף
נבלה חצי יום במלכות הפרחים ,פארק צבעונים
ענקי בקיקנחוף

הארלם
נבקר במוזיאון פרנס הלס

נבקר בקתדרלה המרשימה ובחצרות המאה
ה 16-של עיר הארלם

האג
נציץ אל בית הדין הבינלאומי בהאג ונתרשם
ממרכז קניות המודרני

נבקר במוזיאון "מאוריצהויס" של האג ונתרשם
ביצירות המופת של ורמיר וביניהם "הנערה עם
"עגיל פנינה

דלפט
נטייל בכיכר העירייה ונציץ אל הבית בו נולד
הצייר יאן ורמיר

נצפה בייצור כלי החרס הכחול-לבן במפעל
המלכותי בדלפט

Tour Highlights
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Personal tour guide

Four cities: Amsterdam/The
Hague/Haarlem/Delft

Great Fine Arts collections

9 days in the Netherlands

First Class Vehicle for all the

Classical music concerts

World-famous flower garden

Centrally located 4 star hotel

daniel@jerulita.lt

+370 655 17 556

Daniel Gurevich

transfers

Two countrysides: Keukenhof and
Zaanse Schans

Cruise along the canals

Itinerary
.יום 6

הגעה – סיור היכרות עם אמסטרדם

.יום 1

סיור באמסטרדם
אמסטרדם  -האג

יום  .7א

אמסטרדם  -רמברנדט ,ורמיר ועוד האמנים ההולנדים הגדולים

יום 2

האג  -דלפט  -אמסטרדם

יום  .7ב

אמסטרדם – טיול לקיקנהוף

.יום 3

אמסטרדם מזווית הסירה בתעלות

.יום 8

אמסטרדם  -מוזיאון ואן-גוך

.יום 4

אמסטרדם – להתראות רמברנדט

.יום 9

טיול להארלם ולטחנות בזאנסה סכאנס

.יום 5

Price

1600 €
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daniel@jerulita.lt

+370 655 17 556

Daniel Gurevich

