פסטיבל מוזיקה בוורוצלב Wratislavia Cantans
חובבי מוסיקה ,אדריכלות ואמנות מוזמנים להשתתף בטיול שלנו לפולין המערבית ולבקר
בעירים ורוצלב ,לודז וסביבתן .הדגש העיקרי של הטיול הוא בפסטיבל הבינלאומי
אחד האירועים החשובים באירופה בתחום מוזיקה קלאסיתWratislavia Cantans .
הפסטיבל הוא החגיגה המוזיקלית ,בה מגלים את עיקר הקול האנושי .ללא קשר למקום,
לזמן ולתרבות שבה נכתבו יצירות מוסיקה ,קול האדם הוא כלי נגינה המרתק שמעורר
השראה ,תמיד היה תופס מקום מיוחד ביצירות כל המלחינים הגדולים .הפסטיבל מציג את
הקול האנושי בצורות ובז’אנרים ובצורות שונים :רסיטלים ,מופעי קונצרט ,ואורטוריות בהן
.משתתפים מאות זמרים
משך הטיול תגלו גם שוורוצלב היא פנינת הארכיטקטורה הגותית והבארוקית .בית
העירייה הוא דוגמה לסגנון הגותי של המאה ה .13-לידו מתנשאות שתי קתדרלות גותיות
בנויות לבנים אדומות .המאפיינים הבולטים של העיר הם מעל  300פסלי הגמדים הקטנים
המפוזרים בכל שתח של העיר העתיקה .נבקר ב”אולה לאופולדינה” האולם הבארוקי
הגדול והייצוגי ביותר בבניין אוניברסיטת ורוצלב .נטייל באי טומסקי המרהיב החלק
הקתולי של העיר ונכיר גם את ורוצלב היהודית :בית הכנסת שנקרא ה”ברבור הלבן” וגם
.בית הקברות היהודי שהוא בעצמו מוזיאון תחת השמיים
יום אחד נקדיש לנסיעה לעיר לודז ,בירת תעשיית טקסטיל בפולין .בה פעם התיישבה
הקהילה היהודית השנייה בגודלה של פולין .נטייל ברחוב הראשי ,מדרחוב פיוטרקובסקה,
נהנה מהאדריכלות בסגנון ארט נובו ,נבקר במוזיאון העירוני ובו נצפה בתערוכה עשירה
לכבוד ארתור רובינשטיין ,הפסנתרן הגדול ,יליד עיר לודז .נבקר גם בבית העלמין
המפורסם של לודז ונתרשם ההמצבות המפוארות של עשירי לודז ,במיוחד קבר של ישראל
פוזננסקי ,מלך טקסטיל של העיר .נסיים בבית החרושת לשעבר של אותו פוזננסקי ,בו היום
.מרכז קניות ובידורים הענקי

Age

Dress code

12-99

נעליים נוחות לסיורים ,מטרייה ,לבוש לקונצרטים

Details
7 Nights

8 Days

Activity Level 3

Temperate

ורוצלב
קונצרטים של מוסיקה מקהלתית
ואינסטרומנטלית

אי טומסקי  -מושב כנסיות קתוליות מפוארות

אוניברסיטת ורוצלב

העיר העתיקה של ורוצלב

ביקור בטירת ימי הביניים בקסיאנז

הצגת המזרקות בוורוצלב הלילית

"בית הכנסת "הברבור הלבן

בית העלמין היהודי של לודז המפורסם

מוזיאון עיר לודז ותערוכה לכבוד הפסנתרן ארתור
רובינשטיין

לודז
בית החרושת לשעבר של ישראל פוזננסקי

סיור פנורמי בעיר לודז

Tour Highlights

First Class Vehicle for all the
transfers

קונצרטים מוזקה קלאסית

מדריכים דוברי עברית

מלונות במרכז העיר

שתי ערים :ורוצלב ולודז

Itinerary
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המשך סיורים בוורוצלב וקונצרט הפסטיבל

.יום 5

הגעה לוורוצלב

.יום 1

טירות בסביבת ורוצלב

.יום 6

סיור היכרות עם עיר ורוצלב

.יום 2

סיור בוורוצלב וקונצרט הפסטיבל

.יום 7

ביקור בעיר לודז

.יום 3

להתראות ורוצלב

.יום 8

סיור בוורוצלב וקונצרט הפסטיבל

.יום 4

daniel@jerulita.lt

+370 655 17 556

Daniel Gurevich

Price

3600 €

Daniel Gurevich

+370 655 17 556

daniel@jerulita.lt
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