"הכלה היהודיה"
טיול אמנותרבות באמסטרדם ובהאג
 5ימים 19-23.3.23 :
טיול ייחודי חדש מבית "מגלים עולם"

בהדרכת :יעל מאלי ומדריך/ה מקומיים

יעל מאלי מחברת סדרת הספרים "אומנות כפרשנות" ומרצה לאומנות.

סיור בעקבות רמברנדט ובני חוגו ,כולל שני סיורים ייחודיים :בתערוכת
הפרחים בגני קוקנהוף ובתערוכה של יצירות ורמר .בנוסף נסייר רגלית
בעיר היפיפייה ,במוזיאונים ,בשווקים ונשוט בתעלות החוצות את העיר.

יום א' –
נצא לאמסטרדם בטיסת בוקר ,בשעה .6:00
ניסע הישר לגני קוקנהוף לתערוכת הפרחים הגדולה בעולם.
לאחר התמקמות והתרעננות במלון
נצא לשייט תעלות מודרך (בעברית)
נסיים את היום בארוחת ערב בבית חב"ד
יום ב' -
נפתח בסיור רגלי להיכרות העיר נחצה תעלות ,נעבור
על גבי גשרים .נעבור דרך כיכר רמברנדט ונראה את
הפסלים שהוקמו לזכרו .בסמוך לשם נראה את
האנדרטה לזכר שפינוזה ונספר את סיפורו .נתהה האם
שפינוזה ורמברנדט נפגשו גם בחייהם?
נגיע אל מוזיאון הרמיטאז' אמסטרדם .נבקר בתערוכת
דיוקנאות מרשימה ,דרכה נעמוד על המרכיבים
הייחודיים שהפכו במאה ה 17-את הולנד למעצמה כלכלית ותרבותית.
ארוחת צהריים קלה וסיור בשוק הפשפשים המקסים ,ולאחריו
סיור במוזיאון בית רמברנדט השוכן ביודנבריסטראט (רח' היהודים) .נספר את סיפור חייו של האמן.
נראה את הסדנה שלו ואת אוסף החפצים ששימשו לו מקורות השראה .נתבונן ביצירות המתארות
סצנות תנכיות ודמויות יהודיות נתחקה דרכן אחר הקשרים בין רמברנדט ליהודים.
ארוחת ערב בבית חב"ד .לאחריה הרצאה עם שקופיות ,או מפגש חברתי.
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יום ג' -
נסיעה להאג
בדרך נבקר בכפר הולנדי משוחזר משובץ בטחנות רוח ובמתקני תעשייה ומלאכות אופייניים.
נערוך סיור במוזיאון מאוריצהויס ,נצפה ביצירות אמנות מפורסמות ואהובות ,כמו ,נערה עם עגיל
פנינה ,השיעור באנטומיה של ד"ר טולפ ועוד .נעמוד על הקשר שבין ספרות לאמנות.
לאחר ארוחת צהריים קלה נערוך סיור בעיר העתיקה.
נסיעה חזרה לאמסטרדם
ארוחת ערב בבית חב"ד.
המשך ערב חופשי.
יום ד' –
סיור ברייקסמוזיאון .במוזיאון נפלא זה נפגש עם יצירות המופת של רמברנדט ,ורמר ,פרנץ האלס
ואחרים .ביניהן ,הכלה היהודייה ,משמר הלילה ,מוזגת החלב ועוד .במהלך הסיור נקדיש זמן לפענוח
עולם הסמלים של הציור ההולנדי.
לאחר ארוחת צהריים וסיור קצר סיור בוונדלפארק (על פי שיקולי מזג אוויר) נחזור למוזיאון לצפות
בתערוכה חדפעמית המציגה את מרבית יצירותיו של וורמר.
ארוחת ערב בבית חב"ד.
סיור ערב חווייתי בעקבות הספר "בית על מים רבים"
של אמונה אלון
יום ה' –
סיור במוזיאון ון גוך .את עיקרו של היום האחרון נקדיש
ליצירת ואן גוך .נבקר במוזיאון המרגש ביותר
באמסטרדם .נתבונן באוסף הענק של יצירותיו מתוך
התייחסות לתולדות חייו ,לאמונותיו ולמקורות ההשראה של האמן.
לאחר ארוחת צהריים קלה נסייר בבית הכנסת הפורטוגזי ובמוזיאון היהודי .נצפה באוצרות הקהילה.
נספר את סיפורה המופלא של הקהילה הפורטוגזית ונדבר על אחדות מהדמויות הצבעוניות שהיו בין
חבריה.
המעוניינים יוכלו לשלב ביקור בבית אנה פרנק ,ישנה הדרכה בעברית (בתשלום נוסף ובתיאום
מראש בעת הרישום לטיול) או לנצל את הזמן לסיור חופשי בעיר היפה ולקניות.
נעלה לטיסת לילה חזרה לארץ בשעה .21:30
*ייתכנו שינויים במסלול לפי שיקולי הדרכה.
יש להצטייד בנעלי הליכה .הטיול כרוך בהליכה עירונית מתונה ,שניתן להמיר אותה בנסיעה
בתחבורה ציבורית ,או במוניות.
מומלץ להביא מהארץ כיסא מוזיאונים
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עלות לאדם בחדר זוגי₪ 7700 :
תוספת לחדר יחיד :

 1350ש"ח

המחיר כולל:
✓ טיסות ישירות.
✓ מיסי נמל ובטחון.
✓ לינה במלון ברמה טובה.
✓ חצי פנסיון  +הכנת כריכים לצהריים
✓ העברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג.
✓ כניסות לאתרים במסלול.
✓ מדריך/ה מקומיים.
✓ יעל מאלי-הדרכה-מחברת סדרת הספרים "אומנות כפרשנות".
המחיר אינו כולל:
✓ ביטוח בריאות ומטען.
✓ טיפ  4יורו ליום לנותני שירות.
✓ טיפ למדריך כמקובל.

ספרות -
לקראת הטיול מומלץ לקרוא את הספרים הבאים:
אמונה אלון ,בית על מים רבים
השמיים שבתוכי ,יומנה של אתי הילסום
דונה טארט ,החוחית
דומיניק סמית ,הציור האחרון של שרה דה ווס
ליאונרדו פדורה ,כופרים
סימונה ואן דר פלוכט ,כחול הירח
טרייסי שבלייה ,נערה עם עגיל פנינה

ט.ל.ח

סיור מוצלח ומהנה!
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