טיול-שלושה-ימים-בווילנה
וילניוס )וילנה( ,בירת ליטא תמיד הייתה חשובה לעדות שונות שהתיישבו בה :ליטאים,
פולנים ,רוסים ,בלארוסים ,קראים וטטרים .בעולם היהודי היא ידועה בשם כבוד “ירושלים
ד’ליטא” .נלמד על מפגש התרבויות הרבות בעיר הזאת .למרות שהליטאים היו הפגאנים
האחרונים באירופה יש בווילנה כנסיות גם קתוליות וגם רוסיות פרבוסלביות רבות .נגלה
את עיר הבארוק היפה ,בין היתר את אוניברסיטת וילנה העתיקה ואת כנסיית פטר ופול
המפוארת .נלמד על הענבר ,החומר אותו המקומיים קוראים הזהב של ליטא .נקדיש זמן
ניכר לתולדות העם היהודי ותרומתן הגדולה של הלטתווקים לדת,לחינוך ולתרבות
היהודית העולמית .ביער פונאר ,גיא ההריגה הגדול ביותר בליטא נתייחד עם קורבנות
השאוה .נבקר בעיירת טראקאי ובה נדבר על הקהילה הקראית שהתיישבה פה לפני
.כ 600-שנים
הטיול כולל גם את הביקור בקובנה העיר השנייה של ליטא .נתבונן בנוף הנפלא של העיר
מגבעת נפוליאון .נסייר סמטאות של העיר העתיקה ,כולל רחוב מאפו ורחוב זמנהוף .נבקר
במוזיאון של הצייר והמלחין הליטאי מיקלאויוס צ’ורליוניס .נלמד על הקהילה היהודית
.המקומית ,נספר על ימי הילדות משוררת לאה גוולדברג

Age

Dress code

12

נעליים להליכה ,מייל קל ,מטריה ,וקרם שזוף

Details
3 Nights

4 Days

Activity Level 3

Temperate

וילנה
ביקור באתר הזיכרון של יער פונאר

נכיר את "ירושלים ד'ליטא" ונלמד על החיים
היהודיים בעבר וכיום

נתרשם מאוניברסיטת וילנה העתיקה
ומהאדריכלות כנסיותיה הקתוליות

שיט באגמים היפים

טירה מימי הביינים

מוזיאון של הפורט התשיעי ואתר הזיכרון
המרשים בקובנה

עיר הבירה הזמנית של ליטא בתקופה שבין שתי
המלחמות

סיור בעור העתיקה

מקום מגורים של לאה גולדברג

רחוב על שם של אברהם מגו

נגלה את וילנה בירת ליטא

עיירת טרקאי
מושב הקהילה הקראית במזרח אירופה

ז'ז'מר עיירה בליטא
ביקור בבית הכנסת בנוי עץ בעיירת

קובנה
רחוב על שם של אברהם מגו

Tour Highlights

Two days with a private tour
guide

Centrally located 3-4 star hotels
for your choice

High quality meals and local
delicacies of Lithuanian cuisine

Itinerary
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מוילנה דרך טרקאי לקובנה

יום 3

וילנה – מבוא להיסטוריה ודתות

.יום 1

יום אחרון בווילנה

יום 4

וילנה – ירושלים ד׳ליטא

יום 2

daniel@jerulita.lt

+370 655 17 556

Daniel Gurevich

Price

500 €

Daniel Gurevich

+370 655 17 556

daniel@jerulita.lt
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