
 שווקי חג המולדברלין 
 

 

  – 1יום 

  -ובמהלכו נבקר בשוק חג מולד  טיסת בוקר לברלין. לאחר הנחיתה יציאה לסיור פנורמי בעיר  

כיכר ג'נדרמנמרקט היא אחת הכיכרות  )Gendarmenmarkt (ג'נדרמנמרקב WeihnachtsZauber השוק

הסימפונית של ברלין. בתקופת החג הכיכר היפות ביותר בברלין ובה נמצא משכנה של בניין התזמורת 

אוהלים לבנים נפרשים על פני הכיכר ועץ אשוח  -מארחת את השוק הקלאסי והמזוהה ביותר עם העיר 

 באלכסנדר פלאטץ. LEONARDO ROYAL  הגעה למלון  .גדול ומואר מקדם את פני המבקרים

 

 

  – 2יום 

ר ברנדנבורג, האתר המפורסם ביותר של העיר ואחד שעל, יציאה לסיור בעיר ברליןבמלון ו ארוחת בוקר

משם נמשיך לשער ברנדנבורג  מציוני הדרך החשובים ביותר בתולדותיה של ברלין למעלה ממאתיים שנים.

שדרת עצי  –אונטר דן לינדן  ונמשיך לכיכר פריז ולשדרת  –בו גם נראה שוק חג מולד מרשים ביותר  –

את המבנים החשובים ביותר.  דיהילצאותה הפך פרידריך הגדול לציר המרכזי של העיר ובנה  –התרזה 

, םהמוזיאוניעל שם הומבולדט. נחצה את נהר השפריי ואת אי  ההאוניברסיטנראה את פסלו ואת בניין 

"קו כאתר מורשת תרבות עולמי. נראה את האוצר בתחומו שכיות חמדה נדירות. האי הוכר על ידי אונס

 .המרשימה של ברלין הקתדרהברלינר דום, 

 ., סמלה המסחרי של מזרח ברליןההטלוויזינגיע לאלכסנדר פלאץ, מעליה ניצב רם ונישא מגדל 

 .שם ניתן לנוסעים זמן חופשי לקניות וחזרה עצמאית למלון

 

 .יום בילויים בשווקי חג מולד – 3יום 

 

  – 4יום 

. ( המהווה את ליבה של ברליןMITTEה"מיטה" )סיור באיזור לארוחת בוקר במלון . פינוי חדרים ויציאה 

ביזנטי, בעל כיפת זהב. זהו אחד -נראה את בית הכנסת החדש ברחוב אורניינבורגר, הבנוי בסגנון מורי

 ומשגשגת.  ענפה עדות חיה לקהילה יהודית –המבנים המרשימים של ברלין השולט בקו הרקיע של העיר 

מקום יפהפה לטייל בו כמו "נווה צדק" הרבה חנויות  –נטייל באזור האקשה הופ, האקשה מרקט , החצרות 

 .קטנות ומדליקות ובתי קפה נסתרים

 

 ) Schlossארמון שרלוטנבורג שוק חג מולד פופולארי הוא  –ומשם נסיעה לארמון שרלוטנבורג 

). Charlottenburg   והגנים הסובבים אותו הופכים במשך שלושים ימים לשוק מואר שבו חצר הארמון

ניצבים כמאתיים אוהלים, המוכרים את מיטב המוצרים הקשורים בחג, כאשר ברקע ניצב הארמון הנאה, 

מואר באור יקרות. המיקום ההסטורי בא לידי ביטוי גם בפעילויות מיוחדות שמתקיימות בשטח השוק, בהן 

 .יקות ותערוכות בתחומי הארמון עצמורכיבה על כרכרות עת

 

 .לשדה התעופה וטיסה חזרה ארצה משם נסיעה

 


