בס"ד

 8ימים טיול לפורטוגל – בעקבות האנוסים
8.8-15.8-

.11.7-18.7 4.7-11.7
תאריכים20.6-27.6 :
בהדרכת :מאיר שוורץ-אלי ברנע-אריה שגב
מלון בפורטו – טיול כוכב – מלון ברמה גבוהה מאוד Boeira Garden
by Hilton porto
הקדמה
פורטוגל ,המדינה המערבית ביותר ביבשת אירופה ,אשר נזנחה ונעלמה מתודעת הציבור במשך שנים רבות ,חוזרת
ובגדול .מי שהייתה "נסיכת הימים" וחלקה עם ספרד את העולם החדש ,הולכת והופכת ליעד תיירות מאתגר ומרתק
שבו ישן בצד חדש ,מסורת בצד קידמה .לנו ,כישראלים" ,גילוי" פורטוגל מוסיף נדבך נוסף להכרתנו את עברו המרתק
של העם היהודי – האנוסים בפורטוגל אשר במשך למעלה מחמש מאות שנה שמרו על הגחלת וחלקם חזר לאחרונה
ליהדות .נפגוש בעבר המרתק ,נבקר בארמונות ומבצרים בני מאות שנים ונטייל באתרים מודרניים בני זמננו
המרתקים לא פחות.

המסלול
יום 1

יום ב' – תל אביב >ליסבון > טיסה לליסבון.
הגעה לליסבון – סיור פנורמי בעיר .נסיעה לאווידוש העיירה הציורית המשמרת
את אווירת ימי הביניים ומשם לפורטו ללינה במלון בואירה גרדן מרשת הילטון.
יום 2

יום ג' porto - braga – gui maraes
הבוקר ניסע לעיירות הציוריות המספרות את סיפור יהודי פורטוגל במאה ה 16-מחיי אושר לימי האינקווזיציה.
ברגה הינה אחת הערים העתיקות והיפות במחוז בראגה  .משם ניסע ל  gui maraesונספר את סיפורם של
האנוסים בפורטוגל  .חזרה לפורטו לארוחת ערב ולינה.
יום  3יום ד' פורטו,עמק דואורו
נצא לסיור בעמק הדואורו  ,נחווה  2000שנות יצור יין הפורט שיצא מאזור זה .נבקר בכפרים ציוריים בדרך היין
ונחווה נופים מיוחדים פאסו דה רגוע על גשריו היפים.
נצא לשייט בנהר העצום ונחווה נופים ירוקים ויפים  .חזרה לפורטו .
יום  4יום ה' בוסקו >אביירו >קוימברה
הבוקר נפרד מפורטו וניסע דרומה לעיר אביירו הידועה גם כ"ונציה של פורטוגל" .נתרשם מיופייה של העיר,
מגשריה הנמוכים ,מתעלותיה ומהסירות הצרות להן חרטום גבוה המעוטר בציורים צבעוניים .נמשיך ליער החלומי
בוסקו .יער השופע צמחיה ומפלי מים ובו ארמון מדהים ביופיו .,משם נדרים לעיר קוימברה ,אשר שימשה זמן מה
גם כבירתה של פורטוגל .נסייר בעיר ונבקר באוניברסיטה העתיקה  .לינה וארוחת ערב.

יום  5יום ו' porto -viana di castello - tui
יציאה מפורטו לעיירה  .viana di castelloנעצור לביקור בעיר אתר מורשת עולמית שהוא יצירת מופת גותית .אחר
כך נמשיך  ,tuiעיירה ציורית ומקסימה המשמרת את אווירת ימי הביניים .נהלך ברחוב הראשי ונציץ לסמטאות
היפות שבתיהן צבועים בצבע לבן .בשעות אחר הצהרים חזרה לפורטו .
יום  6שבת לאחר התפילה וסעודת השבת נצא יחד עם מלווה הקבוצה לסיור רגלי באזור המלון .לאחר צאת השבת
אפשרות למופע פאדו במלון.
יום . 7יום א'  porto –cityהעיר פורטו  .נסייר ברובעים העתיקים של העיר בואכה הנהר .נכנס לארמון הבולסה
המדהים ביופיו  .נמשיך לתחנת הרכבת ונצפה באריחי קיר היפים המספרים את סיפורה של העיר  .נמשיך לשפך
נהר הדוארו הנשפך לאוקיינוס האטלנטי .
נבקר בבית הכנסת כדורי ונספר את סיפורו של הקצין ברוש בסטו וחזרתו ליהדות.

יום  8יום ב' national park geres
נסיעה לפארק הלאומי פנדה גרש' המדהים ביופיו  .פארק המלא באגמים ,נחלים ומפלי מים ,נוף ייחודי למטיילים
בצפון פורטוגל  .כפרים עתיקים  .חוויה מיוחדת לסיום הסיור בפורטוגל  .חזרה ללינה וארוחת סיום בפורטו
ליסבון >או פורטו תל אביב טיולנו הגיע לסיומו .ניסע לשדה התעופה של ליסבון וממנו נטוס חזרה ארצה
(*) הערה:
ייתכנו שינויים בסדר הביקורים

מחיר הטיול :

מחיר למטייל בחדר זוגי 7750 :ש"ח
תוספת לחדר ליחיד₪ 1450 :

המחיר כולל
 טיסות ישירות מת"א וחזרה .לליסבון .
 מסי נמל והיטלי דלק (נכון ליום פרסום ההצעה .מחיר הטיול יעודכן בהתאם לשינויים)
 7 לינות בבתי מלון ברמת תיירות טובה מאוד  .מלון boeira garden hotel porto by hilton
 כלכלה – על בסיס חצי פנסיון מהדרין– שבת פנסיון מלא – סנדויצים לצהריים.שף צמוד לקבוצה
 מטבח נפרד – חדר אוכל נפרד .
 מופע פאדו –שייט בנהר הדוארו
 אוטובוס תיירים ממוזג
 כניסות לאתרים כמפורט במסלול
ט.ל.ח
 מדריך מנוסה מצוות מגלים עולם ומדריכים מקומיים כנדרש
המחיר אינו כולל
 ביטוח בריאות ומטען
 ארוחות שאינן כלולות
 שתיה בארוחות המוזמנות
 תשר  4יורו ליום לאדם.

הרשמה עד לתאריך 15.6.2022

בברכה
עציון – מגלים עולם
09-7711711
09-7742508-פקס
Etzion68@gmail.com
www.megalim-olam.com

