צלילי כרמל  -חוויה מוסיקלית
ניהול מוסיקלי  -רוני צפריר

מ

חיר הטיול לווינה

$ 2995

תוספת לי
חד בחדר $450
המ
חיר כולל כרטי
סי טיסה ,כניסות
לאתרים ו
כרטיסים למופעי
ם המוסיקליים.

מוסיקה ואמנות בווינה הקסומה
מדריכת האמנות :שולמית גורצקי-פדרמן
מדריכת המוסיקה :אסנת גולדפרב-ארזואן

29.5.2018-4.6.2018
וינה ,אחת הערים המעניינות באירופה ,הייתה מקום מושבם של קיסרים ושל מושלים והינה מרכז
תרבותי של מוסיקה ,אמנות וארכיטקטורה .במהלך הטיול נבקר במיטב מוזיאוני האמנות הווינאים,
במוזיאונים המוקדשים למלחינים ונהנה מהבלט ג'יזל ומשתי האופרות המפורסמות לה טרוויטה
וריגולטו בביצועם של זמרי הטנור הנודעים פלאסידו דומינגו וחואן דייגו פלורס.
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יום שלישי  - 29.5.2018תל אביב  -וינה
ניפגש בשדה התעופה לטיסת אל על ישירה לווינה .מן השדה נמשיך לסיור
במבנה הסצסיון ,שהוקם בשנת  1898בתכנונו של האדריכל יוזף מריה
אולבריך בסגנון האר-נובו .מרשימה במיוחד היא כיפת הזהב שצופתה
מחדש בשנים  .1985-6בתוכו נתוודע לבטהובן ולקלימט גם יחד ,כשנחזה
ביצירת המופת" ,האפריז של בטהובן" ,פרי מכחולו של גוסטב קלימט.
נושא האפריז:התשוקה לאושר בעולם שכולו פיתויים וסבל מתגשמת תוך
התמסרות לאקט האמנותי ,לערכי החברות והאהבה .משם נמשיך לשוק
הנשנושים של וינה ,הנשמרקט ונצפה בכמה ממבני האר-נובו היפים בעיר.
נגיע למלוננו להתארגנות ולמנוחה .בערב ניפגש לארוחת ערב משותפת.

יום רביעי  - 30.5.2018וינה
הבוקר נצא לסיור במוזיאון אלברטינה ( ,)Albertinaהממוקם בארמון מן
המאה ה 18-ונחשב לאחד מן המוזיאונים החשובים בעולם .נסייר יחד באוסף
הקבוע של המוזיאון ,מן המשובחים באוספי האמנות המודרנית ונצפה

בתערוכות המתחלפות שתוצגנה במהלך סיורנו בעיר .נחזור למלוננו למנוחה.
אחר הצהריים נאזין להרצאה מקדימה לקראת מופע הערב :הבלט ג'יזל /
אדולף אדם.
בערב נצפה במופע בבית האופרה של וינה.

יום חמישי  - 31.5.2018וינה
היום נקדיש את סיורנו לסמליה של וינה :המוזיאון לאמנויות יפות ,קתדרלת
סנט סטפן ומוצרט .לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור במוזיאון לאמנויות
יפות ( .)Kunsthistorisches Museumהמוזיאון נבנה בשנת  1891על מנת
לאחסן את אוסף אוצרות האמנות המפואר של בית האבסבורג .האוסף
כולל מיצירות מצריים העתיקה ואמנות המזרח הקרוב ,יצירות מופת מן
העולם העתיק וגלריית תמונות .מעניינים במיוחד הם האוספים האיטלקי,
הגרמני והפלמי ,בהם מוצגות יצירות של פיטר ברויגל האב ,ארצ'ימבולדו,
ורמיר ,רמברנדט ,רובנס ,דירר ורפאל .גולת הכותרת שבאוסף המוזיאון הם
האולמות שנפתחו לתצוגה מחודשת במרץ אשתקד ,בהם שוחזרו חדרים
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ברוח "חדרי הפלאות"  -אוספים של הדברים המוזרים ,יוצאי הדופן והייחודיים
שנהגו השליטים לאסוף בארמונותיהם החל מתקופת הרנסנס .ולקינוח...
יצירה של גדול צורפי המנייריזם האיטלקי-צ'ליני :המלחייה שיצר בשנת 1537
עבור מלך צרפת ,פרנסואה הראשון.
לאחר הפסקת הצהריים נמשיך לקתדרלת סנט סטפן (,)Stephansdom
המהווה את אחד מסמליה של העיר ,ואשר בה התרחשו אירועים חשובים בחיי
האומה האוסטרית .נחתום את סיורנו במוזיאון מוצרט ( ,)Mozarthausהנמצא
בסמוך לקתדרלה .מוצרט ידוע בנדודיו הרבים על פני אירופה ,אך כשהחליט
להתיישב בבית קבע הוא בחר בווינה ,המרכז המוסיקלי של המאות ה.18-19-
מוצרט גר בבית זה בין השנים  1784-1787והלחין בו יצירות חשובות .הבית הוסב
למוזיאון מרתק ,המשקף את תקופתו האחרונה והפורייה של המלחין.

יום שישי  - 1.6.2018וינה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בארמון הקיץ של הנסיך אויגן מסאבוי,
הבלוודר ( ,)Belvedereאחד הארמונות היפים בעולם שנבנה ב .1716-נסייר
במבנה תוך דיון בנפלאות העיצוב והאדריכלות בסגנון הבארוק .הארמון שוכן
בשני מבנים ,שגנים מפרידים ביניהם .נערוך סיור מקיף באוסף האמנות
המרתק הכולל יצירות מופת של האמנות האירופית בכלל והאוסטרית
בפרט ,ביניהן "נפוליון בחציית האלפים" של דוד ,תמונות נוף של קספאר דוד
פרידריך ,יצירות של האימפרסיוניסטים הצרפתים (מונה ,פיסארו) וכמובן...
 24יצירות של קלימט ,האוסף הגדול בעולם של יצירות האמן ובראשו יצירת
המופת "הנשיקה" .משם נחזור למלוננו למנוחה.
אחר הצהריים נאזין להרצאה מקדימה לקראת מופע הערב :האופרה לה
טרוויטה ( )La Traviataמאת המלחין ג'וזפה ורדי (.)Giuseppe Verdi
בערב ,נצפה באופרה בבית האופרה של וינה .נזכה להאזין לטנור המפורסם
פלאסידו דומינגו ,שיגלם את ז'רמון.

שבת  - 2.6.2018וינה

הבוקר נצא לארמון שונברון ( ,)Schönbrunn Palaceשהיה מעון הקיץ של
שושלת האבסבורג ,ביניהם הקיסרית מריה תרזה ,מארי אנטואנט ,נפוליאון

וסיסי .נסייר בחדרי הארמון המפוארים ובגנים המטופחים .לאחר הפסקת
הצהריים נבקר בבית משפחת שטראוס ,משפחת שטראוס הענפה הייתה
משפחת מוסיקאים מפורסמת שאבי השושלת נחשב ל"מלך הוואלס" .בבית
שנבקר נכתב הוואלס המפורסם ,הדנובה הכחולה .במוזיאון ,שנפתח בשנת
 ,2015מוצג סיפורה המרתק של המשפחה ,בין היתר מסמכים ותמונות.
נחזור למלוננו לפנות ערב.

יום ראשון  - 3.6.2018וינה

הבוקר נערוך סיור במוזיאון הונדרטוואסר ()Hundertwasser museum
הונדרטוואסר היה צייר ,פסל ואדריכל אוסטרי-יהודי .הוא נחשב לגדול אמני
אוסטריה של שלהי המאה ה .20-נבקר בביתו ,במוזיאון המציג את יצירותיו
וב"כפר" הקטן שבנה בווינה .נחזור למלוננו למנוחה.
אחר הצהריים נאזין להרצאה מקדימה לקראת מופע הערב :האופרה ריגולטו
( )Rigolettoמאת המלחין ג'וזפה ורדי (.)Giuseppe Verdi
בערב נאזין לאופרה בבית האופרה של ווינה בביצועו של זמר הטנור
המעולה חואן דייגו פלורס.

יום שני  - 4.6.2018וינה  -תל-אביב
הבוקר נעזוב את מלוננו בדרכנו לשדה התעופה לטיסת אל על לתל-אביב.

חברת כרמל תיירות תעשה כל שביכולתה להבטיח את הצלחת הטיול וביקור
בכל האתרים המפורטים בתוכנית.
ימי הטיול יכולים להשתנות בעקבות:
 .1מועדים  -חגים ואירועים מקומיים במסלול הטיול.
 .2מזג האוויר.
 .3שיקול דעת המדריכות.
 .4שינויים בלו"ז הטיסות.
בשל הביקוש הרב לטיול זה ,למעוניינים אנו ממליצים לפנות בהקדם.

הנחה לרישום מוקדם בסך  $ 80לנרשמים עד 15.02.2018
המחיר כולל :שישה לילות במלון ארבעה כוכבים בוינה ו כרטיסים לשתי אופרות ולמופע הבלט על פי הפירוט בתכנית ו כלכלה :ארוחות בוקר וארוחת ערב אחת ו אוטובוס
על פי התכנית ו כניסות לאתרים המפורטים בתכנית ו **כולל מיסי נמל ותוספת דלק מסי הנמל ,היטלי הדלק והביטחון מעודכנים נכון לתאריך  .1.10.2017ייתכנו שינויים.
המחיר הסופי ייקבע ע"י חברות התעופה וייגבו ע"י נציג כרמל במועד קבלת כרטיס הטיסה ובסמוך למועדי יציאת הטיול** .סכומים אלה מועברים בהתאמה לחברות
התעופה ולכרמל אין רווח מגביה זו ו מיסי נמל ותשר לנותני שירותים בחו"ל
המחיר אינו כולל :תוספת לאדם יחיד בחדר ו ביטוח רפואי  -כבודה והוצאות אישיות ו הוצאות בעלות אופי אישי :משקאות המוגשים במהלך הארוחות ,כביסה ,סרטים
בתשלום בחדרים ושרותי חדרים ו דמי סבלות או הוצאות אישיות ו כל מה שלא צויין בתוכנית ו"במחיר כולל" ו תשר למדריכות הקבוצה :נהוג לתת  4יורו ליום לנוסע/ת.
הדרכת האמנות :שולמית גורצקי -פדרמן ו הדרכת המוסיקה :אסנת גולדפרב -ארזואן.
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