6 לינות
פולין המוקדש לפרדריק שופן
פסטיבל המוסיקה בוורשה

עשרה ימים של מוסיקה וטיולים במסגרת הפסטיבל הבינאלומי פסטיבל שופן ואירופה שלו בוורשה
14.8.2017 - 23.8.2017
מדריך גיאוגרפי :יוליק גורביץ

מדריכת המוסיקה :אסנת גולדפרב-ארזואן

הטיול כולל:
 8 לילות במלון  5כוכבים ***** בוורשה על בסיס לינה וארוחת בוקר.
 לילה אחד במלון  5כוכבים ***** בקרקוב על בסיס לינה וארוחת בוקר.
 3 ארוחות ערב לאורך הטיול
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית
 טיסות ישירות לוורשה
 שני מדריכים  :גיאוגרפי ומוסיקלית
 כרטיסים ל 6 :אירועים מוסיקליים
 אוטובוס תיירים ממוזג על פי התכנית
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 14.8.2017יום שני  -תל-אביב -ורשה
המראה מתל אביב לוורשה עם חברת התעופה הפולנית לוט ,מספר טיסה  LO152הממריאה בשעה  05:20בבוקר ונוחתת
בוורשה בשעה  09:20בבוקר.
לאחר הנחיתה בשדה התעופה על שם פרדריק שופן נצא לסיור פנורמי בוורשה הבירה.
נתרשם מהעיר העתיקה ששוחזרה באופן מושלם לאחר מלחמת העולם השנייה ,ניסע בשדרות המרכזיות מרשלקובסקה
וירושלים ,נבקר בקבר החייל האלמוני ,אתר הזיכרון הלאומי של פולין,
נראה את הרחוב האלגנטי " האזור החדש" ,ארמון התרבות והמדע הענק מתנת ברה"מ לעם הפולני ועוד.
נגיע למלוננו למנוחה ולארוחת ערב משותפת.
בערב נצא לשמוע רסיטל לפסנתר באולם הרדיו ע"ש לוטוסלאבסקי Witold Lutosławski Studio of the Polish Radio -
בביצוע הפסנתרן ואדים חולדנקו  ,Vadym Kholodenkoזוכה התחרות הבינלאומית ואן קלייבורן לפסנתר לשנת .2013
בתכנית:
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata a-moll no. 8 KV 310
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata no. 2 op. 2
Fryderyk Chopin: Nocturnes op. 37 no. 1 & 2
Aleksander Skriabin: 5 preludes op. 16
8 Etude op. 42
Sonata no. 5 op. 53
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 15.8.2017יום שלישי  -ורשה
הבוקר נצא לסיור היכרות עם ההיסטוריה ,הארכיטקטורה ותרבות העיר .נראה את ארמון המלך ,עמוד זיגמונד הענקי,
כיכר השוק המשוחזר ,נטייל ליד חומות העיר העתיקה משם נוף יפה לנהר הוויסלה והאנדרטה של "סירנה"
סמל ו ורשה .נמשיך וניסע ב"דרך המלך" הציר המרכזי של העיר .נראה את ארמון רדזיוויל ,בו ניגן שופן הצעיר
בקונצרט הראשון ,נראה את האנדרטה של אדם מיצקביץ' ,אוניברסיטת ורשה.
בערב נצא לשמוע רסיטל לפסנתר באולם הפילהרמונית של ורשה Warsaw Philharmonic Concert Hall -
בביצוע הפסנתרן  ,Seong-Jin Choזוכה במקום הראשון בתחרות הפסנתר ע"ש שופן בשנת .2015
בתכנית:
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata c-moll “Pathétique” op. 13 no. 8

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata E-dur op. 109 no. 30
Claude Debussy: La plus que Lente
Claude Debussy - L’Isle Joyeuse
Fryderyk Chopin: 4 Ballades
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 16.8.2017יום רביעי  -ורשה
בבוקר נבקר בבית הקברות ההיסטורי העתיק פובונזקי .נעצור ליד קבריהם של המלחינים הפולניים ווניבסקי ,מוניושקו ,לוטוסלבסקי,
אוגינסקי ,פטרבורגסקי ,ניקולה שופן ,אביו של פרדריק שופן ,זמר יאן קפורה ,חסידת אומות העולם ירנה סנדלרובה ואחרים.
נמשיך לארמון אוסטרוגסקי בו שוכן היום מוזיאון שופן ,אחד המוזיאונים הביוגרפיים המודרניים ביותר בכל העולם.
נסיים את היום בביקור בכנסיית הצלב הקדוש בוורשה שבה נטמן ליבו של פרדריק שופן.
בערב נאזין לקונצרט במסגרת הפסטיבל באולם הפילהרמונית של ורשה
בביצוע ההרכב המפורסם  Il Giardino Armonicoבניצוחו של :Giovanni Antonini
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concertos

 17.8.2017יום חמישי  -ורשה
הבוקר נבקר באתרים הקשורים לגטו וורשה .תחילת הסיור ברחוב סינה בו נשאר קטע מהחומה שהקיפה את גטו וורשה בזמן
הכיבוש הנאצי .נמשיך לכיכר "אומשלאגפלאץ" ממנה נשלחו רבבות אסירי הגטו לטרבלינקה ולמחנות האחרים.
נעבור ב"דרך הגבורה" ונדבר על גיבורי הגטו ,נעצור באתר הבונקר ברחוב מילא  18ונכבד את זכרו של מרדכי אנילביץ' ,
מפקד מרד גטו וורשה .נסיים את המסע באנדרטת רפפורט המוכרת לכל המבקר ב"יד ושם" .נראה גם אנדרטה של וילי בראנדט,
קנצלר גרמניה שכרע על ברכיים בפני זכרם של מיליוני קורבנות השואה .נסיים את היום בביקור במוזיאון לתולדות יהודי
פולין החדש .המוזיאון המעניין והמרגש שוכן במבנה שהוא יצירת פאר ארכיטקטונית בפני עצמה .בערב קונצרט במסגרת הפסטיבל.
בערב נצא לשמוע רסיטל לפסנתר באולם הפילהרמונית של ורשה בביצוע הפסנתרן Nelson Freire
בתכנית:
Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme Chr. W. Gluck „Unser Dummer Pöbel Meint” K.V. 455
Robert Schumann: Fantasia op. 17
(Hector Villa Lobos: La Prole do Bebé nr. 1 (Branquinha, Pobrezinha, Moreninha
Zygmunt Stojowski: Vers L’azur
Fryderyk Chopin: Sonata h-moll op. 58 no. 3
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 18.8.2017יום שישי  -ורשה וקרקוב
הבוקר ניסע ברכבת לבירה העתיקה של פולין קרקוב .סיורנו יחל בכיכר מתייקו בה האנדרטה המרשימה של קרב גרינוואלד.
ניכנס לעיר העתיקה דרך שער פלוריאן ונגיע לכיכר השוק ,ל"סוקיניצה"  ,בה שורות של חנויות רבות.
מלכי פולין העתיק.
משרדואוול
לארמון ו
לחצוצרה -המנגנת
הזכותונאזין
נבקר בכנסיית מרי המפורסמת
מושב261
התיירות מספר
נמשיך רישיון
שעה.אופקים -
כלמקבו ת
"שרטורס"
לשינויים שמורה
נבקר במוזיאונים וכנסיית הארמון .אחרי התארגנות במלון וארוחת הערב נצא לסיור רגלי בקרקוב הלילית .לינה בקרקוב.

 19.8.2017יום שבת  -קרקוב  -ורשה
הבוקר נסייר ברובע היהודי של קרקוב  -קאז'ימייז' בו נשמרו שמונה בתי כנסת .נבקר בבית הכנסת העתיק ה"אלטנוישול",
נצא לרחוב "שירוקה" ונבקר בבית הכנסת הרמ"א ובבית הקברות העתיק של קרקוב ,בו נקברו גדולי ישראל ביניהם ר' משה
איסרליש ואחרים .נטייל ברחובות הצרים ונתרשם מהעבר היהודי העשיר של העיר.
נראה את קטע חומת הגטו ונבקר במפעל שינדלר .נחזור לוורשה לפנות ערב .לינה בוורשה.
 20.8.2017יום ראשון  -ורשה  -ז'לאזבה וולה  -ורשה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיירה ז'לאזבה וולה הנמצאת כ 55-ק"מ ממערב לוורשה ,מקום הולדתו של פרדריק שופן.
נבקר באחוזה ובבית בו נולד שופן ,נראה את הרהיטים האוטנטיים של התקופה ,נטייל בפארק היפיפה המקיף את הבית.
נצטלם ליד הפסל הישן של שופן שהוקם בשנות העשרים של המאה ה 20-וגם ליד הפסל החדש.
נאזין לקונצרט מיצירות שופן שנערך כל יום ראשון בסביבה האותנטית של משפחת שופן .נחזור לוורשה למנוחה ולהתארגנות.
בערב נצא לשמוע קונצרט באולם הפילהרמונית של ורשה בניצוחו של הכנר והמנצח  Fabio Biondiבביצוע ההרכב המפורסם
Europa Galante
בתכנית:
)Giuseppe Verdi: Makbet (first version of the opera in concert performance

 21.8.2017יום שני  -ורשה
נקדיש את היום לסיור בוורשה היהודית .נבקר בבית הכנסת נוז'יק היחיד שנותר בוורשה והפעיל היום.
נמשיך לכיכר גז'יבובסקה  ,בה נמצא התיאטרון היהודי על שם השחקנית אסתר רחל קמינסקה.
נראה את רחוב פרוז'נה אחד המעטים שנשארו מוורשה היהודית מלפני המלחמה .נציץ אל בית היתומים של יאנוש קורצ'אק.
בשעות הצהריים נבקר בבית הקברות היהודי המפורסם של וורשה ונתרשם מהמצוות ונלמד על חייהם של היהודים הידועים
וביניהם הרבנים ,הסופרים ,השחקנים ,הלמדנים ,אנשי רוח ,אנשי ציבור וכו'.
 22.8.2017יום שלישי  -ורשה
הבוקר נבקר במוזיאון ארמון המלך בו אוסף מרשים של תמונות ,פסלים ותכשיטים ,כולל שתי יצירות מופת של רמברנדט.
מכאן ניסע לגני לאזינקי המפורסמים בזכות הארמון על המים .נתרשם מפסל שופן הרומנטי בסגנון "אר-נובו",
לידו מתקיימים רסיטלים לפסנתר בקיץ ונטייל בפארק היפיפה המקיף את הארמון .ארוחת ערב משותפת.
בערב נצא לשמוע קונצרט באולם הפילהרמונית של ורשה בניצוחו של  Fabio Biondiבביצוע
ההרכב  Europa Galanteבתכנית:
( Fryderyk Chopin: Piano Concert f-moll op. 21שם הפסנתרנ/ית יפורסם בהמשך)

 23.8.2017יום רביעי  -ורשה  -תל אביב
הבוקר נבקר במוזיאון הלאומי של פולין ובו מוצגים יצירות אמנות מערב-אירופאיות וגם פולניות ,ביניהם התמונות
ההיסטוריות של הצייר הפולני המפורסם יאן מטייקו .לאחר מכן נעלה לתצפית של "פאלאס" (ארמון) תרבות ומדע,
מתנת סטאלין לתושבי ורשה והדוגמה הקלאסית של האדריכלות של התקופה הקומוניסטית.
נתרשם מהעיר ורשה מגובה של  130מטר .יינתן זמן חופשי לפעילות עצמאית.
לקראת הערב נצא לשדה התעופה של ורשה לטיסת חזרה הביתה.
נצא בטיסה עם חברת התעופה הפולנית לוט ,טיסה מספר  LO151היוצאת בשעה  22:55בלילה ונוחתת למחרת בשעה  03:45לפנות בו
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(בתאריך ה  )24.8.2017 -הזכות
בנתב"ג.

מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי (כולל כרטיס טיסה( €2,799 -
תוספת ליחיד בחדר €417 -
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**המחיר כולל :את המפורט בחזית הדף הראשי
**המחיר אינו כולל :התייקרויות דלק ומיסים לאחר תאריך .1.12.16
**המחיר אינו כולל :את כל מה שאינו כתוב בחזית הדף הראשי.
** נוסעים שאינם רוכשים כרטיס טיסה במשרדנו ישלמו תוספת של  € 50על סידורי הקרקע.

************************************************************************************************************************************************************

דמי ביטול:
 עד  150ימי עבודה לפני הטיול דמי הביטול יהיו  €70בלבד.
 מ 150 -ימי עבודה עד  20ימי עבודה לפני הטיול  20%מסידורי הקרקע
 €100+עבור ביטול הטיסה.
 מ 20 -ימי עבודה עד  7ימי עבודה לפני הטיול  40%מסידורי
הקרקע  €100+עבור ביטול הטיסה.
 מ 7-ימי עבודה לפני צאת הטיול או אי הגעה לטיסה  100%מסידורי הקרקע
 €100+עבור ביטול הטיסה.

דגשים לפני הטיול:
 חלוקת החדרים במלון באחריות המלון .שרטורס ומדריך הטיול
אינם אחראים למיקום החדר.
 הדרכון חייב להיות בתוקף  6חודשים ממועד היציאה.
 המארגנים רשאים לבטל השתתפותו של נוסע במידה
והשתתפותו מפריעה למהלכו התקין של הטיול.
 אנו ממליצים לנוסעינו לערוך ביטוח בריאות  90יום לפני צאת
הטיול .כדי למנוע הפסד כספים.

כדאי
להירשם
בהקדם

לפרטים והרשמה:
טלפונים:

ישיר  09-8623358משרד  09-8621343נוסף  09-8666993אתר האינטרנטwww.shartours.co.il :
דואר אלקטרוני מיכלm.s@shartours.co.il :

דואר אלקטרוני רינתrinats@shartours.co.il :

רח' שמואל הנציב  ,6ת.ד  2143נתניה 42121

