
 
 
 

 

 בס"ד

בעקבות יהודי 
 הבלקן

 
מסע חדיש וייחודי בעקבות ההיסטוריה 

ן והבלקן, תורת ישראל והמפוארת של יהודי יו
ון, סיפורם של יהודי סלוניקי ומול תרבות י

בתקופת השואה, תהפוכות תרבותיות בתוך 
 מרהיבהגלוית נוף 
 

 מסע המשלב היסטוריה, יהדות, תרבות וטבע
 

 -מטאורה  -הרי זגוריה  - נינהיא - אקרופוליס -אתונה 
 מפוסיאול -סלוניקי  -אדסה   -ריה ו

 
 ו המיוחדת של בהדרכת

 מאיר שוורץ 
  22-26/3/2020א' בניסן תש"פ ,  –: כ"ו באדר בתאריכים

 לילות 4מים / י 5
 

מסרו ימיקום ושעה י לפני היציאה למסע. מפגש הכנה יתקיים בעז"ה
 לנרשמים 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 מסלול המסע:
 

 22/3יום א' כ"ו באדר 
 

 באנדרטת הכוכב השבור.לפנות בוקר נמריא לאתונה בירת יוון ונפתח את המסע 
 שווקיםצפית מרהיבה על האקרופוליס, נסייר בנסייר באגורה ובפלקה, נעלה לת

טיסה פנימית נמשיך ב ארוחת ערבלאחר ". לוםבית ש"ו "עץ חיים"בבתי הכנסת ו
 .   ליאנינה

 ביאנינה. לינה
 

 23/3יום ב' כ"ז באדר 
 

ול טבע בגשרים גוריה לטילרכס הרי ז נעלה לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר
 ניון ויקוס בחבלק – העמוק באירופהתצפית לעבר הקניון הטורקיים העתיקים ו

להרים בתקופת  כרות עם סיפורם של היהודים שברחויהונעשה  –אפירוס היפיפה 
 . מלחמת העולם השניה

ובבית הכנסת הרומניוטי שבתוך חומת העיר,  ברובע היהודיונסייר ליאנינה נחזור 
הם יהודים פגש עם יהודיה מקומית וסיפורה הייחודי של הקהילה הרומניוטית, שינ

נסיים ו םהייחודיי גיהםהנלתפילותיהם ומ חשףינלא אשכנזים ולא ספרדים... 
 .הראשונה שהוקמה לזכר יהודי יוון התייחדות באנדרטהב

לגדות האגם ילי בין חומות העיר העתיקה ולסיור ל נצא ארוחת ערב במלוןלאחר 
 היפה. 

 לינה ביאנינה.
 

 24/3יום ג' כ"ח באדר 
 

 ,סי בבניית המנזרים על ראשי ההריםלכיוון הרי מטאורה והפלא ההנדיציאה מזרחה 
סיפורם של היהודים  נשמע על כרז כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו.אתר שהו

 .שהוסתרו ע"י כמרים ברחבי יוון וחסידי אומות עולם מקומיים
השוכן על גדות הנהר  ברובע היהודי הקטןונסייר וריה  הציורית לעיירה סעינ

שהוא העתיק ביותר בכל הבלקן( בית הכנסת העתיק )יש האומרים כנס לינ ומי.המק
 בבית הקברות היהודי שהפך ל... הפתעה. ונסיים

 ציוריים. ה נטייל בין המפלים והבתיםו אדסהנמשיך לסיור בעיר המים והמפלים 
 נגיע לסלוניקי לארוחת ערב ולינה.ערב לעת 
 סלוניקי.בלינה 

 
 25/3באדר יום ד' כ"ט 

 
 יתהוהיהודים  60,000-ה כחיו ב, אשר סיור בעיר היהודית סלוניקייום זה יוקדש ל

 .ההשניאחת הקהילות הגדולות בעולם היהודי ערב מלחמת העולם 
, המוזיאון היהודי המחודש, בתי הכנסת ובתצפית המרהיבה נסייר בחומות העיר

ת העלמין החדש בו ביו גור בשבתות וחגי ישראלוהרובע היהודי, הנמל שהיה ס
ארוחת ערב  לאחר .בתקופת השואהסיפורם המרתק של יהודי סלוניקי נלמד על 

 פולקלור מקומי אותנטי. ט בנמל ולערבלשינצא 
 .לינה במלון בסלוניקי

 
 26/3יום ה' א' בניסן 

נעפיל לעבר הר האולימפוס ונצא מהמלון לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר, 
 אלים, אלילות ותרבות הגוף. – ת יווןישראל מול תרבונלמד על תרבות  הגבוה,

מקומית. לסיור  בבית העלמין היהודי שהפך לאוניברסיטהזור לסלוניקי ונבקר נח
טקס סיום  –כבת משם שולחו היהודים לאושוויץ תחנת הר ,במתחם הברון הירש

 . מסע
 נסיים בארוחת ערב וסיכום מסע ומשם לשדה התעופה וחזרה ארצה.

 
 !יתכנו שינויים במסלולי



 
 
 

 

 :מחיר ותנאי תשלום

 

o 4790 – מחיר המסע לנוסע בחדר זוגי ₪  

o 490 – תוספת לאדם לחדר יחיד ₪  

o  הרישום מחייב את חברת "בעקבות" לאחר שליחת טופס

 רישום ותשלום מקדמה.

 

 המחיר כולל:

 .הדרכה מעמיקה וחווייתית ע"י מאיר שוורץ 

  מדריך המסע מאיר שוורץ ונציג מפגש הכנה מעמיק שיועבר ע"י

 בעקבות.

 כולל מיסי מסע בהתאם למסלול ה ,ע"י חברת התעופה איג'יאן טיסות(

 נמל ודלק(.

 אתונה.-, ת"א22/3/2020ם ראשון הלוך: יוטיסת 

 .7:40, נחיתה 5:40המראה  

 נינה.יא-, אתונה22/3/2020טיסת המשך: יום ראשון     

 .20:35, נחיתה 19:30המראה         

 ת"א.-אתונה-, סלוניקי26/3/2020חמישי חזור: יום טיסת 

  .00:50, נחיתה 22:50; המראה 21:45, נחיתה 20:55 המראה    

 מדריך מקומי מקצועי. 

 באופן אישי , הדואג מנהל מסע מטעם חברת "ּבִעקבֹות" צמוד לקבוצה

 לכל משתתף.

 4 טובה.ימים, לינה בבתי מלון ברמת תיירות  5 / לילות 

  ארוחות משובח כשר למהדרין כמפורטמפרט: 

o  הכוללות מזנון עשיר, אומלטים חמים, גבינות ארוחות בוקר ישראליות

מסוגים שונים, דגני בוקר, סלטים מגוונים, לחמים, לחמניות, שתיה 

 חמה ומיצים.

o ארוחות צהרים מותאמות לאופי המסע. 

o  במלון או באולם סמוך עשירותארוחות ערב. 

o ם, רגישות לגלוטן, סוכרתיים, רגישים מענה לצמחונים, טבעוני יינתן

 דו',ללקטוז וכ

  צמוד לקבוצה לכל אורך המסע. –אוטובוס תיירים חדיש 

 ם וכיבוד מטעם "ּבִעקבֹות" לכל אורך המסע.יבקבוקי מים מינרלי 

 .כניסות לאתרים המופיעים במפרט המסלול 

 ושאר שירותים מקומיים. לנותני שירות מקומיים טיפים 



 
 
 

 

 המחיר אינו כולל:

 ביטוח נסיעות. 

 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון: משקאות, טלפונים, מוניות וכד‘. 

 מסעכל שירות או תוספת שאינה מוזכרת במסלול ה. 

 יינתן עפ"י שיקול  - םישראלי המחיר אינו כולל תשר )טיפ( לנותני שרות

דעת הנוסעים.

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 9551141-03 או @ollowing.co.ilFsalesלמידע נוסף: 
 

 ללא הודעה מוקדמת.לנרשמים חדשים, יתכנו שינויים במחירים ** 
 מזג האוויר, שעות הטיסה ושינויים טכניים אחרים. ל בהתאםייתכנו שינויים ** 
 ולימי השבוע. מסעההאתרים ותוכן  לשינויים בכל הנוגע לסדרנתונה התוכנית ** 
 חודשים החל מתאריך היציאה מהארץ. 6-יש לוודא שברשותכם דרכון בתוקף ל** 
 ת.משתתפים מינימליכמות קיום המסע ויציאת המשלחת מותנים ב** 
 .ט.ל.ח** 

 
  בכבוד רב,

 ""ּבִעקבֹות 
 

    

   להרשמה 
 לחץ כאן

    לתשלום 
 לחץ כאן

mailto:sales@Following.co.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScblRAdY7TRWwvnqmM57_Z4b28MSFZZdIt-tzD_wvxO3RIjTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScblRAdY7TRWwvnqmM57_Z4b28MSFZZdIt-tzD_wvxO3RIjTA/viewform
https://secure.cardcom.solutions/e/xmlY
https://secure.cardcom.solutions/e/xmlY

