צלילי כרמל  -חוויה מוסיקלית
ניהול מוסיקלי  -רוני צפריר
מחיר ה
ה טיול לפסטיבל
מוסיקה בוורשה

$ 2795

תוספת לי
חד בחדר $450
המחיר כו
וכרטיסים ל לל כרטיס טיסה,
ק
ונ
צר
טים בפסטיבל.

פסטיבל שופן בוורשה ,פולין
תשעה ימים של מוסיקה וטיולים בשתי הערים ורשה וקרקוב
הדרכת המוסיקה :אסנת גולדפרב-ארזואן

מדריך :יוליק גורביץ

פסטיבל המוסיקה הבינלאומי לשנת " 2018שופן ואירופה שלו :משופן ועד ָּפ ֵד ֶר ְבסקי"
מחווה לשני ענקי המוסיקה הפולניים :פרדריק שופן ואיגנצי יאן ָּפ ֵד ֶר ְבסקי
(מלחין ,פסנתרן ופוליטיקאי ,מחותמי הסכם ורסאי)

20.8.2018-28.8.2018
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 20.8.2018יום שני  -טיסת אל על בקו תל-אביב -ורשה
טיסת אל על מספר  .563המראה בשעה  .05:45נחיתה בשעה  .08:45לאחר
הנחיתה נצא לסיור פנורמי בוורשה ,בירת פולין .נתרשם מהעיר העתיקה
ששוחזרה לאחר מלחמת העולם ,ניסע בשדרות המרכזיות מרשלקובסקה
וירושלים ,נראה את בניין בית המשפט העליון המרשים ולידו את האנדרטה לזכר
מרד ורשה הפולני ועוד .נגיע למלוננו למנוחה ולארוחת ערב משותפת.

 21.8.2018יום שלישי  -ורשה
הבוקר נצא לסיור היכרות עם ההיסטוריה ,עם הארכיטקטורה ועם תרבות העיר.
נראה את ארמון המלך ,את כיכר השוק המשוחזרת ,נטייל ליד חומות העיר
העתיקה ,נבקר בארמון המלך ,בו אוסף מרשים של תמונות ,של פסלים ושל
תכשיטים .נראה את האנדרטה של אדם מיצקביץ' ואת אוניברסיטת ורשה.
נחזור למלוננו למנוחה.
בערב נאזין לקונצרט סימפוני בפסטיבל שופן בנגינת התזמורת הקאמרית
הפולנית ושלושה פסנתרנים .מנצח ,José Maria Florêncio :הפסנתרן
האנגלי  ,Peter Donohoeוהפסנתרן הפיני  ,Olli Mustonenבעל הקריירה
הבינלאומית והפסנתרנית הבולגריה  ,PLAMENA MANGOVAזוכת הפרס
השני בתחרות ע"ש המלכה אליזבת .התזמורת הקאמרית הפולנית ,תזמורת
.SINFONIA VARSOVIA

בתכנית המוסיקלית:
 :Witold Maliszewskiקונצ'רטו לפסנתר ,איגנצי יאן ָּפ ֵד ֶר ְבסקי :פולונז
פנטסיה אופ'  ,19פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לפסנתר מספר  1אופ' .23

 22.8.2018יום רביעי  -ורשה
הבוקר נבקר באתרים הקשורים לגטו ורשה .תחילת הסיור ברחוב סיינה בו
נשאר קטע מהחומה שהקיפה את גטו ורשה בזמן הכיבוש הנאצי .נמשיך לכיכר
"אומשלאגפלאץ" ממנה נשלחו רבבות אסירי הגטו לטרבלינקה ולמחנות האחרים.
נעבור ב"דרך הגבורה" ונדבר על גיבורי הגטו ,נבקר באתר הבונקר ברחוב מילא
 18ונכבד את זכרו של מרדכי אנילביץ .נבקר במוזיאון החדש לתולדות יהודי פולין
ונערוך טקס ליד אנדרטת רפפורט ,המוכרת לכל המבקר ב"יד ושם״.
בערב נאזין לקונצרט נוסף בפסטיבל בנגינת תזמורת Orpheus
( Chamber Orchestraהתזמורת הניו יורקית זוכת פרס הגרמי),
והפסנתרן האמריקאי .Jan Lisiecki
בתכנית המוסיקלית:
פליקס מנדלסון :קונצ'רטו לפסנתר מספר  1אופ'  ,25קונצ'רטו לפסנתר ברה
מינור אופ'  40והסימפוניה הרביעית "האיטלקית".

לפרטים ולהזמנות :ישיר לרוני צפריר ,09-8858838 :ניידronizafrir@barak.net.il 052-8635310 :
 www.carmel-tourism.co.ilו טלפון נוסף לכרמל03-5498144 :
״צלילי כרמל״ ישיר למרינה 03-6453333
אסנת asnat@musicasnat.co.il 050-5650983

CARMEL

צלילי כרמל  -חוויה מוסיקלית
ניהול מוסיקלי  -רוני צפריר

 23.8.2018חמישי  -ורשה  -קרקוב
הבוקר ניסע ברכבת לבירה העתיקה של פולין ,קרקוב .סיורנו יחל בכיכר מתייקו,
בה האנדרטה המרשימה של קרב גרונוואלד .נגיע לכיכר השוק ,ל"סוקניצי",
נבקר בכנסיית מרי המפורסמת ונאזין לחצוצרה המנגנת כל שעה .נמשיך
לארמון וואוול ,מושב מלכי פולין העתיק .אחרי התארגנות במלון וארוחת ערב
נצא לסיור רגלי בקרקוב הלילית .ארוחת ערב ולינה בקרקוב.

 24.8.2018יום שישי  -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 ,נראה את קטע חומת הגטו
ונבקר במפעל שינדלר .נחזור לוורשה לפנות ערב .לינה בוורשה.

 25.8.2018שבת  -ורשה
הבוקר ניסע לעיירה ז'לאזובה וולה ,הנמצאת כ 55-ק"מ ממערב לוורשה ,מקום
הולדתו של פרדריק שופן .נבקר בבית בו נולד המלחין ,נראה את הרהיטים
האותנטיים של התקופה ונטייל בפארק המקיף את הבית.
קונצרט בביצוע תזמורת  SINFONIA VARSOVIAבניצוחו של Jacek Kaspszyk
והסולנים הפסנתרנים Vadym Kholodenko :ו Ludmil Angelov-עטורי
הפרסים.
בתכנית המוסיקלית:
פרנץ ליסט ,Salve Polonia :אלכסנדר סקיריאבין,Maurycy Moszkowski :
קונצ'רטו לפסנתר אופ'  .20קונצ'רטו לפסנתר בסי מינור.

 26.8.2018יום ראשון
היום יוקדש לגיבור טיולנו פרדריק שופן .נטייל במרכז העיר ונשמע קטעי מוסיקה
מאת שופן שיבקעו מ"הספסלים המוסיקליים" ,נבקר בארמון אוסטרוגסקי,
שהיום הינו מוזיאון שופן ,ונחשב לאחד המוזיאונים הביוגרפים המודרניים בעולם.
נסיים את סיור היום בגני לאז'ינקי המפורסמים ונראה את פסלו של שופן.
אחר הצהריים נאזין לקונצרט קאמרי בנגינת הצ'לן Antonin Musset
והפסנתרן .Radosław Kurek

בתכנית המוסיקלית:
פרדריק שופן :סונטה לפסנתר ולצ'לו אופ' .65
יוהנס ברהמס :סונטה לפסנתר ולצ'לו אופ'  99מספר .2

 27.8.2018יום שני  -ורשה
נקדיש את היום לסיור בוורשה היהודית .נבקר בבית הכנסת נוז'יק ,היחיד שנותר
בוורשה והפעיל היום .נמשיך לכיכר גז'יבובסקה ,שהיה מרכז חיי יהודי ורשה לפני
המלחמה ,נראה את בית היתומים של יאנוש קורצ'אק ונבקר בבית הקברות
היהודי .נחזור למלוננו למנוחה.
בערב נאזין לקונצרט בנגינת התזמורת הלאומית הרוסית בניצוחו של
מיכאל פלטנב ,והפסנתרן  ,Dmitry Shishkinזוכה הפרס השישי בתחרות
הפסנתר הבינלאומית לשנת .2015
בתכנית המוסיקלית:
איגור סטרווינסקי :סקרצו רוסי בגרסה לתזמורת סימפונית ,פרדריק שופן:
נוקטורנו אופ'  32מספר  ,2איגנצי יאן ָּפ ֵד ֶר ְבסקי :פולונז פנטסיה אופ' ,19
דמיטרי שוסטקוביץ :סימפוניה מספר  9אופ' .70

 28.8.2018יום שלישי  -ורשה
בבוקר האחרון לטיולנו בוורשה נבקר במוזיאון הלאומי של פולין ,בו מוצגות
יצירות אמנות מערב-אירופית ופולנית .נעלה לתצפית על העיר בגובה של 130
מטר בארמון "פאלאס" התרבות והמדע ,מתנת סטאלין לתושבי ורשה .יינתן זמן
חופשי .לאחר הארוחה המשותפת לסיום טיולנו נצא לשדה התעופה לטיסת
ערב של אל על .טיסת אל על בקו ורשה-תל-אביב טיסה מספר  .562המראה
בשעה  .21:15נחיתה בתאריך  29.8.2018בשעה .02.15
חברת כרמל תיירות תעשה כל שביכולתה להבטיח את הצלחת הטיול וביקור
בכל האתרים המפורטים בתוכנית .ימי הטיול יכולים להשתנות בעקבות:
•מועדים  -חגים ואירועים מקומיים במסלול הטיול.
•מזג האוויר.
•שיקול דעת המדריך.
•שינויים בלו"ז הטיסות.

למעוניינים אנו ממליצים לפנות בהקדם ו הנחה לרישום מוקדם לנרשמים עד 10.5.2018
המחיר כולל :טיסות אל על סדירות בקו תל אביב-ורשה** .מחיר הכרטיס כולל מיסי נמל ותוספת דלק ,מיסי הנמל ,היטלי הדלק והביטחון מעודכנים לתאריך  .ייתכנו שינויים
והמחיר הסופי ייקבע ע"י חברות התעופה וייגבה ע"י נציג כרמל במועד קבלת כרטיס הטיסה סמוך למועד הטיול** .סכומים אלה מועברים בהתאמה לחברות התעופה
ולכרמל אין רווח מגביה זו ו  6לילות במלון  ,Intercontinentalמלון ארבעה כוכבים בוורשה ו לילה אחד במלון  ,Holiday Inn Krakow City Centerמלון ארבעה כוכבים בקרקוב
ו כלכלה :ארוחות בוקר ושלש ארוחות ערב ו סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתכנית הטיול ו כרטיסים לחמישה קונצרטים בפסטיבל ו אוטובוס צמוד מפואר
וממוזג ו טיפים לנותני השירותים בחו"ל ו מדריכים מצוות מדריכי כרמל.
הדרכה :יוליק גורביץ ו הדרכת המוסיקה :אסנת גולדפרב-ארזואן
המחיר אינו כולל :ביטוח רפואי  -כבודה והוצאות אישיות ו תוספת לאדם בחדר ליחיד 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 למדריכים (נהוג לתת  EURO 5ליום טיול לנוסע/ת).

לפרטים ולהזמנות :ישיר לרוני צפריר ,09-8858838 :ניידronizafrir@barak.net.il 052-8635310 :
 www.carmel-tourism.co.ilו טלפון נוסף לכרמל03-5498144 :
״צלילי כרמל״ ישיר למרינה 03-6453333
אסנת asnat@musicasnat.co.il 050-5650983
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