 - GPARHארמונות וגשרים  5ימים חנוכה פריז
כולל יום טיול בעמק הלואר ,מונמרט רובע לה דפנס ושווקי חג המולד

יום  1ת"א – פריז – )סיור פנורמי בעיר האורות(
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס אל עיר האורות והאופנה – פריז .בתקופה זו מתקשטת העיר לקראת חג המולד והשנה החדשה.
חלונות הראווה משנות תפאורה לסיפורי סנטה קלאוס,שרשרות צבעוניות ופתיתי שלג .חנויות המזכרות מוסיפות למרכולתן את קישוטי החג,
פנסי הרחוב מקושטים ועגלות מוכרי הערמונים בפינות הרחובות מדיפות עשן וריחות נעימים .אוירה קסומה ומיוחדת .נצא לסיור היכרות עם
העיר הקסומה ואתריה .נראה את בית האופרה הישנה של פריז ,פאר יצירתו של גרנייה ,את כיכר ונדום המפוארת ובה מלון ריץ' ובתי
האופנה ,נמשיך לרחוב ריבולי המפורסם ,כיכר קונקורד מקום בו הוצבה הגיליוטינה בתקופת המהפכה הצרפתית וכיום עומד בה
האובליסק מימי נפוליאון וממנה אל השדרה המפורסמת בעולם  -שדרת האליזה .ניסע לארכה אל שער הניצחון וכיכר האטואל ונסיים
בתצפית מרשימה מארמון שאיו לעבר מגדל אייפל ,שדרות מארס והאקדמיה הצבאית.
בתום הסיור העברה לבית המלון.

יום  2פריז )מרכז פומפידו הפלעצל ,כיכר ווז' ובתי הכולבו ברחוב ריבולי(
המשך היכרות עם העיר המדהימה ואתריה .ניסע אל כיכר הבסטיל ,שם ב 14-ביולי  1789החלה המהפכה הצרפתית .נמשיך אל "פלאס דה
ווז" – הכיכר העתיקה ביותר בפריז ,ואחת היפות בעיר ,בה התגורר ויקטור הוגו ,ממנה נלך אל הרובע היהודי "הפלעצל" ,שם נמצא מבנה
זיכרון ליהודים שנרצחו בשואה ,אלפי מסמכים ותמונות וגם אפר של הנרצחים שהובא ממחנות ההשמדה .נראה את בתי הכנסת המיוחדים
הנמצאים ברובע המארה ,את האנדרטה לקורבן היהודי האלמוני .נמשיך אל מרכז פומפידו הידוע בארכיטקטורה המיוחדת שלו ואל
החנויות הרבות ובתי הכולבו ברחוב ריבולי.
בערב נוכל )בתשלום( לצאת לסיור ערב באתריה המוארים של העיר ,כיכרותיה ושדרותיה הרחבות הכולל גם שיט על נהר הסן.

יום  3פריז )עמק הלואר(
יום של הנאה בעמק הלואר ,הנקרא "הגן של צרפת" .עצירה ראשונה לתצפית על הטירה הגדולה והמיוחדת שמבורד ,שבה השאיר את
חותמו לאונרדו דה וינצ'י בעיצובה ובגרמי המדרגות שבה .משם נמשיך בנסיעה כפרית בין בתי אבן ,נחלים ,שדות מעובדים ויערות לכיוון
טירת שנונסו – "טירת הנשים" .נבקר בחדרי הטירה ,מטבחיה וגניה ונזכר בגבירה מדיצ'י שעלילותיה נרשמו בחדרי הטירה ובגניה .חזרה
מאוחרת לבית המלון.

יום  4פריז )הגיבן מנוטרה דאם ,הרובע הלטיני ושוק חג המולד(
יום נוסף בעיר האורות המקושטת לקראת השנה החדשה  -ניסע ברחוב ריבולי ונראה את מוזיאון הלובר ,את בית העיריה המפואר ,נראה
את כנסיית נוטרה דאם ונשמע על קוואזימודו – הגיבן ,שגר במגדליה .נטייל ברובע הלטיני ובו דוכני ספרים ,תמונות ישנות דוכני מזון מהיר
ולהקות רחוב .נראה את החנויות המקושטות וכמובן נבקר בשוק חג המולד אשר ברחבת בית העיריה  .עצי חג המולד מקושטים ,עשרות
דוכנים צבעוניים שמוכרים את קישוטי החג ,ירקות ,פירות ,מאפים ,דברי אמנות וביגוד באווירת חג שמחה ותוססת
בערב ,ארוחה חגיגית לסיום טיולנו.

יום  5פריז – ת"א )רובע לה דפנס וגם ...תצפית מגבעת המונמרט ורובע האומנים(
יום אחרון לטיולנו ,אך לא פחות מהנה .נבקר ברובע העסקים המודרני של העיר – לה דה פאנס שנקרא על שם קרב הגנה שניהלו
הצרפתים נגד הצבא הפרוסי .נראה את "השער הגדול" שער הניצחון החדש שנחנך ב 1989 -ונתרשם מעבודתו של הפסל היהודי יעקוב
אגם – "מזרקת מים ואש" הממוקמת במרכז הרחבה הענקית .נערוך קניות בקניון "ארבע העונות" .נמשיך אל גבעת המונמרט ובה כנסיית
הלב הקדוש .נעלה לראש הגבעה בפוניקולר ,נערוך תצפית על העיר היפה ממדרגות הכנסייה הקדושה ונטייל בכיכר טרטר שבה ציירי
פורטרטים וגוזרי צלליות ,נגנים ואמני רחוב.
בתום הביקור מלאי חוויות ועם טעם של עוד ניסע לשדה התעופה בפריז ונטוס ארצה.

כל סיורי בחירה במסלול זה
הזמינו דרך מלווה הקבוצה של מגה תיירות
סיור ערב בפריז
סיור ערב באתריה המוארים של העיר ,כיכרותיה ושדרותיה הרחבות וכן שייט של כשעה על נהר הסיין ,במהלכו נראה את גשריה המרהיבים
ואתריה של העיר מנקודת מבט אחרת .המחיר כולל כניסה לפריז )ׂ.(PERMIT
מחיר למבוגר€35 :
מחיר לילד€30 :
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כלול בטיול
✓ טיסות סדירות ת"א – פריז– ת"א
✓ לינה בבתי מלון בדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
✓ ארוחת בוקר בסגנון "מזנון חופשי" מדי יום
✓ דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול אלא אם צוין אחרת )בתשלום(
✓ אוטובוס תיירים ממוזג ע"פ תכנית הטיול
✓ סיור היכרות בכל עיר עם מלווה הקבוצה.
✓ מלווה קבוצה ישראלי
✓ טיפים לנותני השירותים השונים )למעט סבלות(.
✓ מסי נמל ,הטל ביטחון ודלק
✓ ארוחת ערב חגיגית אחת
הערה :הטיול יתנהל ע"פ הנחיות הרשויות בצרפת בכל הקשור לנגיף הקורונה.
הערה :ייתכנו שינויים בביקורים המתוכננים עקב נגיף הקורונה או הנחיות הרשויות.
הערה :פגישת קבוצה מהבית – אנחנו שולחים לינק לפגישת  Zoomואתם מתחברים מהסלון! מועדי המפגשים יעודכנו באתר האינטרנט
כחודש לפני מועד היציאה.
לא כלול בטיול
✗ הוצאות אישיות מכל סוג שהוא לרבות הנפקת דרכון ,אשרות כניסה ,ביטוח רפואי ומטען ,ביטוח קורונה ובדיקות קורונה עפ"י דרישת
הרשויות המוסמכות.
✗ טיפ למלווה הקבוצה
✗ סיורים/בילויים/אתרים אשר לא פורטו במסלול הטיול או צויין כי נוכל לבקרם ,לראותם או צויינו כ"אפשרות" או צויין לידם ב"תשלום" אינם
כוללים במחיר הטיול.
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