
בס"ד 

 

 27.10.2022-23טיול אומנות למדריד 

 בהדרכת יעל מאלי   -   מלאים ימים  5

 בעקבות אמני "תור הזהב בספרד"   – סיור במדריד וטולדו 

נטייל בין הרחובות העתיקים, הכיכרות, הפסלים, הארמונות והשווקים.  .  סיור להכרת העירנפתח ב :  יום א'

נחשוף את העבר היהודי של ספרד   הפיכתה לבירת ספרד המאוחדת.נלמד על תולדות העיר ועל נסיבות  

 המסתתר מאחורי הסמלים הבולטים של העיר. 

ות המפורסמות יציראחת ה של פיקסו,    "גרניקה"ונתבונן ב  במוזיאון ריינה סופיהנסיים את היום בביקור  

 בעולם, שהפכה לסמל לזוועות המלחמה המודרנית.

 ומפגש חברתי ארוחת ערב 

האוסף הגדול והמשובח של    .היסמנמוזיאון טיסן בור באת החלק הראשון של היום נקדיש לסיור    :יום ב'

ותו. נתחיל באמנים  מופת המעטרות אהתולדות האמנות המערבית דרך יצירות  את  ספר  המוזיאון מאפשר ל 

 מראשית הרנסנס ונסיים באמנים בני זמננו.

ונבקר    טיילהיפים בגני אירופה. נ, מבפארק רטירור  י סיבחלק השני של היום נ  סביב האגם, בשבילי הגן 

  בארמון הבדולח.

 ויציאה לסיור ערב קצר ארוחת ערב

לטולדו  ':גיום   יהודי מפואר  יפיפייה  ועתיקה  בירה  עיר  בירת ממלכת קסטיליה.    ,נסיעה  עבר  נושאת  זו 

בבית הכנסת  בקר  נ  ואחרים.  ן עזראר' יהודה הלוי, ר' אברהם אב  וכונתה "ירושלים של ספרד". בה חיו ופעלו

ווסדו ועד ימינו אלה. נבקר במוזיאון י . נספר על גלגוליו המרתקים של בית הכנסת מההמפואר  "אל טרנסיטו"

בית הכנסת שהפך לכנסיה  לגם    נכנסהיהודי המעיד עד כמה עשירים ומלאים היו החיים היהודיים בספרד.  

ביאנקה""סנטה מריה   לעברו היהודי  לה  עדויות  מרתפים ל  רדנ  -  עקבות האנוסים  . נתחקה אחרונחפש 

שחי ויצר בטולדו, נחשוף   ,גרקו  -בביתו של האמן הנודע אלר גם  סיי מקווה נסתר שהתגלה לאחרונה. נלו

 ת.האמן ושל הבי  גם את הקשר היהודי של

 ארוחת ערב 

, אחד מעשרת המוזיאונים לאמנות הטובים בעולם. במוזיאון הפראדונקדיש חלק ניכר מהיום לביקור    יום ד':

נתמקד באמני תור הזהב של ספרד: וולסקז, מורילו, סורבראן וחבריהם. נצפה בתיאורים עוצרי נשימה של 

 בני משפחת המלוכה, ובתיאורים לא פחות מרשימים של כלבים, גמדים ואפילו כדים.  

 האיש ותקופתו נשקפים ביצירותיו. נראה כיצד , האחד והיחיד, ר ארוחת צוהריים קלה נקדיש זמן לגויהלאח

 ) אופציה בתשלום(  מופע פלמנקוב צפותלבערב נצא 

שוב    ':יום ה של    מוזיאון הפראדו,בנבקר  מופת  ביצירות  נצפה  דירר, והפעם  גדולי האמנות המערבית: 

  בוש, רפאל, קראווג'יו, טיציאן, רובנס, רמברדנט ואחרים. הירונימוס

 )הרשמה מראש בתשלום נוסף(. . במוזיאון המלךביקור בחלק השני של היום נמליץ על  



 . או לשוטטות בעיר היפה זמן לקניותלהקדיש  מי שיוותר על הביקור יוכל 

 

 

 

 
 

 

 ₪   7950 עלות לאדם בחדר זוגי:

 

 ש"ח  1400 תוספת לחדר יחיד:

 ימים מלאים.  -טיסות ישירות. יציאה בוקר וחזור ערב

 מיסי נמל ובטחון.  ✓

 לינה במלון ברמה טובה.  ✓

 חצי פנסיון +סנדוויצים לצהריים.  ✓

 העברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג.  ✓

 כניסה לאתרים במסלול  ✓

 מדריך ישראלי מנוסה.   ✓

 כפרשנות".מחברת הספר "אומנות  – הדרכה  –יעל מאלי  ✓

 

 

 המדריך אינו כולל:

 

 ביטוח בריאות ומטען.   ✓

 יורו ליום לנותני שירות.  4טיפ  ✓

 טיפ למדריך כמקובל   ✓

 

 לפרטים והרשמה:

09-7711711 

 09-7742508פקס :

Etzion68@gmail.com 
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