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מסע 
אורות  

ברלין

טל' 8044*

המחיר כולל:
  טיסה ת"א - ברלין - ת"א

  מיסי נמל ותוספת דלק  נכון לתאריך 09.09.14 
    )במידה ותחול התייקרות, המחיר ייתעדכן בהתאם(

  7 לילות בבית המלון *HILTON BERLIN 5   )או דומה בדרגתו( 
    על בסיס חצי פנסיון

  סיורים מודרכים וביקורים, כולל דמי כניסה, כמפורט בתוכנית
  אוטובוס ממוזג

  תשר )טיפים( לנותני השרותים בחו"ל
  מלווה קבוצה / מדריך מקומי דובר עברית

  ליווי ע"י ההיסטוריון ואיש הרדיו ד"ר יצחק נוי, כולל 3 הרצאות

המחיר אינו כולל:
  ביטוחים למיניהם

  הוצאות אישיות כגון: טלפונים, כביסות וכדומה.
  כל שאינו מופיע תחת הכותרת "המחיר כולל"

הערות:
  מחיר הטיול עלול להשתנות עקב שינויים בכמות המטיילים ושערי 

המטבע. וכן עקב שינויים במיסי הנמל והדלק

  יש להצטייד בביטוח  נסיעות/רפואי  ובדרכון בתוקף,  לפחות 6 
חודשים מיום הכניסה

  "כנס גלובל תור" בע"מ שומרת לעצמה את  הזכות לשנות את 
התוכנית  עקב ארועים בלתי צפויים

רח' אריאל שרון 3ב', אור יהודהכנס גלובל תור

עם ההיסטוריון
ואיש הרדיו, ד"ר יצחק נוי



ברלין
"כנס גלובל תור" מתכבדת להזמינך לטיול נפלא בברלין, בירתה המאוחדת של הרפובליקה 

הפדרלית של גרמניה ואחת הערים המרתקות והחשובות באירופה. 
ברלין המדהימה משלבת בתוכה רבדים של הסטוריה, אומנות, תרבות עשירה, מוזיאונים, מבנים 

מרשימים ואנדרטאות זכר לימים אפלים.

יום 1.  יום רביעי 17.12.14 | ת"א - ברלין
מפגש בנמל התעופה בן גוריון וטיסה לברלין, בירת גרמניה. לאחר התארגנות קצרה, נצא לסיור פנוראמי 

לילי בברלין המתקשטת לחג. העברה לבית המלון.

יום 2.  יום חמישי 18.12.14 | ברלין
לאחר ארוחת הבוקר, נצא לטיול הכרות עם ברלין, ניסע באוטובוס לאורך רחוב אונטר דר לינדן, למן 
שער ברנדנבורג ועד לאי המוזיאונים וכל אשר בתווך: בניין הרייכסטאג, בניני הפרלמנט השקופים, 
אוניברסיטת הומבולדט, אנדרטת המדפים המשוקעת של אולמן, אנדרטת ביסמארק ואתרים נוספים.

אחר הצהרים: נערוך קוקטייל חגיגי בבית המלון, המלווה במתאבנים חמים וקרים. לאחריו, נסיעה לעבר 
בית האופרה בברלין. בערב: יצירת המופת "הספר מסביליה" מאת ג'ואקינו רוסיני.

יום 3.  יום שישי 19.12.14 | ברלין - וואנזה - ברלין
לאחר ארוחת הבוקר, נבקר במוזיאון היהודי של ברלין. בגמר הביקור ניסע לתחנת הרכבת שממנה 
הוסעו יהודי ברלין אל מחנות ההשמדה, נעבור דרך האנדרטה בגומחת הדרך, במקום שבו נרצח ואלטר 
רתנאו, שר החוץ היהודי של גרמניה, בחודש יוני 1922. משם ניסע לעבר ווילה ואנזה, בה התכנסו 
ב- 20.1.42 נציגי המשטר הנאצי לקבלת ההחלטה על אופן ביצוע הפתרון הסופי - התוכנית הנאצית 

להשמדת יהדות אירופה.  
לאחר ארוחת הערב: תינתן הרצאה  ע"י ההיסטוריון ד"ר יצחק נוי.  

יום 4.  יום שבת  20.12.14 | ברלין 
ארוחת הבוקר בבית המלון, בסיומה נצא לאנדרטת הניצחון הסובייטי על הנאצים בפארק טרפטוואר. 
משם לצ'ק פוינט צ'ארלי - מעבר הגבול המפורסם בין ברלין המזרחית והמערבית. נמשיך לבית הכנסת 
ברחוב אורניינבורג ובהליכה רגלית אל הגמנסיה היהודית וקברו הריק של משה מנדלסון, שנחשב 

כמנהיגה הרוחני של תנועת ההשכלה היהודית. 
לאחר ארוחת הערב: הרצאתו של ההיסטוריון, ד"ר יצחק נוי.

יום 5.  יום ראשון 21.12.14 | ברלין - פוטסדאם - ברלין
לאחר ארוחת הבוקר, ניסע לפוטסדאם, בירתה של מדינת ברנדנבורג. העיר נחשבת לאחד היעדים 
המבוקשים לטיול מחוץ לברלין. נבקר בארמונות הסביבה ובגני סיסילנהוף, מקום מושבם של בני המלוכה 
המקומית. אחר הצהרים - נבקר במוזיאון המרשים, מוזיאון פרגמון, הנמצא ב"אי המוזיאונים". המוזיאון 

נחשב לאחד החשובים בגרמניה והוכרז לאתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו.

יום 6.  יום שני 22.12.14 | ברלין - לייפציג - דרזדן - ברלין
בסיום ארוחת הבוקר, נצא למדינת סכסוניה, ונבקר בשתי הערים החשובות, לייפציג ודרזדן.

לייפציג הינה העיר הגדולה ביותר במדינת סכסוניה. העיר מפורסמת במלחינים המפורסמים שנולדו 
וגדלו בה. ביניהם יוהאן סבסטיאן באך והמלחין פליכס מנדלסון ברתלודי.

נמשיך לדרזדן, עיר הבירה של מחוז סכסוניה. דרזדן נחשבת לאחת מהחשובות שבערי גרמניה. 
העיר היפה הוותה מוקד תרבותי מהמעלה הראשונה.

נחזור למלון בשעות הערב.

יום 7.  יום שלישי 23.12.14 | ברלין 
לאחר ארוחת הבוקר, נצא לסיור  ברייכסטאג - מקום מושבו של הפרלמנט הגרמני. לאחר הביקור נערוך 
טיול רגלי לאורך אחד מהסממנים הבולטים בעיר, חומת ברלין - שער ברנדנבורג וסביבתו. נמשיך בסיור 
הרגלי ונבקר באנדרטת השואה ומרכז ההנצחה שמתחתיה. נבקר באזור שבו היה הבונקר של הצורר 
הנאצי - היטלר ומשם  המשך נסיעה באוטובוס לאנדרטה הקטנה לזכר חללי ברית המועצות )אנדרטת 

הטנק( הסמוכה לשער ברנדנבורג וממנה לאנדרטת ביסמארק, בהמשך השדרה.
לאחר ארוחת הערב: הרצאה מסכמת של ההסטוריון ד"ר יצחק נוי.

יום 8.  יום רביעי 24.12.14 | ברלין - ת"א   
10:00 - עזיבת החדרים.

נבקר במרכז הקניות המפורסם KDW ומשם ניסע למרכז  סוני - מתחם בידור וקולנוע, הממוקם בככר 
פוטסדאם במקומית. במקום מרכזי קניות רבים  ומרכז חברת האלקטרוניקה העולמית - סוני.

בתום הסיור חזרה לבית המלון להתרעננות קצרה והעברה לנמל התעופה המקומי, טיסה חזרה ארצה.

מסלול הטיול

€             2,095

תרבות והיסטוריה, 
עם ההיסטוריון ואיש הרדיו 

ד"ר יצחק נוי

מחיר לנוסע בחדר זוגי
במלון *5 על בסיס חצי פנסיון

לידיעתכם!
כל נוסע יקבל מערכת שמע אלחוטית אישית ללא תוספת תשלום!

המערכת מאפשרת קבלת אינפורמציה והדרכה ממלווה הקבוצה 

במרחק עד 50 מ' ממנו. המערכת מאפשרת לכל נוסע להסתובב 

חופשי במהלך סיורים ולשמור על קשר עם המדריך.


