טיול אמנותתרבות ברומא הקיסרית
יציאה  5( 15-19/03/2020:ימים 4/לילות)
סיור חדש מבית "סיורי אמנותרבות" ,בהדרכת חגי סער ,מדריך מומחה המתגורר ברומא למעלה מעשרים
שנה ויעל מאלי .הסיור יתמקד בתולדות רומא הקיסרית והביזנטית הארוגים בתולדות עמנו בתקופת המשנה
והתלמוד ,עולמם של חז"ל יוצג מזווית מבט חדשה .נשלב בסיור גם את תולדות קהילת יהודי רומא ,אחת
הקהילות העתיקות והמעניינות בתפוצות.
יום א':
נפתח בהיכרות עם הגטו וסביבתו .נספר על תולדות הקהילה היהודית העתיקה באירופה .נבקר בבית הכנסת
הגדול ובמוזיאון הצמוד לו .נסייר בשוק של קמפו דה פיורי ונשמע את הסיפור המצמרר שמסתתר מתחת
לאבני המרצפות .נשקיף על נהר הטיבר ועל האי שבליבו ,ונספר את סיפורו.
סיור אחה"צ-ערב :כיכרות ומזרקות .נסייר בין הכיכרות המרהיבות של רומא ,ונבין סוף סוף מדוע יש בעיר
למעלה מאלף מזרקות! בין הכיכרות שנבקר בהן :המדרגות הספרדיות ,מזרקת המשאלות (טרבי) ופיאצה
נאבונה המדהימה .בדרך נעבור גם במקדש אדריאנוס ובפנתאון.
ארוחת ערב.
יום ב':
"כל הדרכים מובילות לרומא  -ויה אפיה":
נצא בבוקר לויה אפיה ,הדרך הקדומה שקישרה את
רומא עם המזרח .נבקר בקטקומבות היהודיות של
וינייה רנדניני ,בוילה של מקטנסיוס ובמאוזולאום של
צ'יציליה מטלה .נשמע על מנהגי הקבורה בתקופה
הרומית ובעיקר על החיים בתוך עיר הקברים .נצפה
בציורי קיר ובכתובות המעידים על אורחות החיים של
היהודים וגם של בני דתות אחרות.
בחזרה מויה אפיה נעצור לצפות בפסל משה של
מיכלאנג'לו שהוא חלק ממערך פיסולי מונומנטלי .בכך נדבוק במנהג יהודי רומא שנהגו לבקר את הפסל מדי
שבת בשבתו.
ארוחת ערב ולאחריה מפגש חברתי.
יום ג':
נקדיש את החלק המרכזי של היום לסיור במוזיאון הוותיקן .בסיור המרתק נשמע את תולדות האוסף
המדהים ,נפגוש את המוצגים המרשימים ביותר ,נגיע כמובן לקאפלה הסיסטינית ולציורי התקרה של
מיכאלאנג'לו .נסיים ברחבת הכנסייה הענקית שבה מתאספים מאות אלפי מאמינים קתולים.
אחה"צ :סיור רגלי בין ארמונות וכיכרות.
ארוחת ערב.
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יום ד':
נבקר בקולוסיאום ובפורום הרומי .נעבור ליד שער טיטוס ,נספר על התגליות החדשות השופכות אור על
כמה מהחידות הקשורות בו .ונתייחס למקומו בתודעה היהודית והישראלית .נצפה בשרידים המרשימים של
מקדש אנטונינוס ופאוסטינה ושל מקדש יוליוס קיסר.
לאחר ארוחת צהריים קלה נצא לסיור בפלאצו מסימו ,האוצר בתוכו יצירות אמנות מרהיבות המעידות על
עברה המפואר של רומי.
ארוחת ערב.
יום ה':
נפתח את הבוקר בסיור קצר במוזיאונים הקפיטוליניים
ובתצפית על הפורום.
גני טיבולי  -וילה אדריאנה וילה ד'אסטה:
ניסע לגבעות המזרחיות לעיר ,לאזור גני טיבולי בין טבע עטור כרמים ועצי זית ,נמצאים שרידי הוילה
המפורסמת של הקיסר אדריאנוס שכונה על ידי חז"ל "שחיק עצמות" .לאחר שנתרשם מוילה אדריאנה
העתיקה והמפנקת ,נמשיך לוילה ד'אסטה ששימשה מקום נופש נחשק לבכירי הכנסייה והאצולה האיטלקית.
הגנים הנפלאים המשובצים במזרקות ובבריכות מבהירים היטב מדוע הילך האתר קסם על כולם.
עלות לאדם בחדר זוגי 1510 :יורו
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תוספת לחדר יחיד :

יורו

המחיר כולל:
 טיסות
 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 הספר "אמנות כפרשנות"
המחיר אינו כולל:
 ביטוח בריאות ומטען
 טיפ  4יורו ליום לנותני שירות
 טיפ למדריך כמקובל
*ט.ל.ח.
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