
 .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים והימים *

 

 ברלין

 תל אביב, ברלין  - 1יום 

  .1בטרמינל   של אל על. םצהריישעות לפני הטיסה( טיסת  3הגעה לשדה התעופה בן גוריון )

 .קבלת חדרים, יציאה מהשדה ונסיעה למלון ,לאחר הנחיתה

 

 ברלין – 2יום 

 ארוחת בוקר במלון.

חלק  תר של חומת ברלין, בצד המזרחי.החלק השמור ביו - East Side Gallery -את הבוקר נתחיל בביקור ב 

 וירים ציורי גראפיטי צבעוניים.ימהחומה המכונה "גלריה" עליו מצ

ואוכלסו  20 -ות החצרות האקשה הופה שנבנו בתחילת שנול Rosenstrasse protestמשם נמשיך לפסל 
 בעיקר ביהודים.

וכן  מספר מוזיאונים קטנים כאשר אחד  חצרות פנימיות , בהן בתי קפה וחנויות מיוחדות 8 -המקום מורכב מ
  לייצור מברשות ומטאטאים ,אוטו ויידט חסיד אומות העולםשל  ,הוא מוזיאון בו היה קיים בית החרושתמהם 

בית . נעבור ליד אבני הנגףפרויקט נראה גם את  .אנה פרנק כמו כן קיים במקום מוזיאון לזכר. על ידי עיוורים
 י הישן. בית הקברות היהודו בעל כיפת הזהב ברחוב אורניינבורגרהכנסת הגדול 

נלך לראות את אונסקו כאתר מורשת תרבות עולמי,  ל ידיאי המוזיאונים, שהוכר עבמשם נמשיך לביקור 
אותה הפך פרידריך  –שדרת עצי התרזה  –אונטר דן לינדן בנעבור , של ברלין היפה הקתדרלה –ברלינר דום ה

נראה את פסלו ואת בניין  הגדול לציר המרכזי של העיר ובנה בצדדיה את המבנים החשובים ביותר.
 .רבים נוספיםומבנים  האוניברסיטה על שם הומבולדט,

 .זמן חופשי לקניות ובילויים עצמאיים
 
 

  ברלין – 3יום 

 .ארוחת בוקר במלון 
אהוב על  (, אזור מגורים שהיהBayerisches Viertelנתחיל בשכונת  בוואריה )אותו  - יציאה לסיור  –09:30

הבורגנות היהודית, ובו פזורים עשרות שלטים של אמנים  המציינים את האיסורים שהוטלו על יהודים לפי חוקי 
 נירנברג .

 נערוך ביקור במקום. – 17רציף  –לגרונוולד  משם נמשיך
 –רחוב המרכזי של ברלין המערבית ה- KU DAMM בכינויו הידוע Kurfürstendamm בסיום  ניסע לרחוב

היוקרתי השווה  KA DE VEהעמוס במגוון עצום של חנויות מהזולות ועד היוקרתיות, וכמובן הכולבו המפורסם 
 במקום יינתן זמן חופשי לקניות. ביקור בשל יופיו.

 

 ברלין   - 4יום 

 ארוחת בוקר במלון. 

( וכיכר פריז, ננוע נסיעה לראות את הרייכסטאג, ולאחריו שער ברנדנבורג )המהווה את סמלה של העיר ברלין

קוביות בטון המסודרות בתבנית משבצות. את הסיור  2,711לכיוון אנדרטת השואה של יהודי אירופה הכוללת 

 נסיים במרכז "סוני סנטר" )פוצדמר פלאץ(. 

היום כיכר האופרה, ונודעה בשל אירוע שריפת  נקראתבבל שנמשיך ונראה את הספריה השרופה, בכיכר 
 .1933למאי  10 -מקום בהספרים שהתרחש ב

כנסיות צרפתית וגרמנית  2הידועה ביופייה, במקום נבנו  Gendarmenmarktמשם נמשיך רגלית לכיכר 
 ובאמצע הכיכר ממוקמם אחד מאולמות הקונצרטים של ברלין.

, שנודעה בשל Rausch Schokoladenhausבמקום יינתן זמן חופשי לביקור בחנות השוקולדים המפורסמת 
 השוקולד של אתרים מפורסמים במקום.פסלי 

ביותר בין  מעבר הגבול המפורסם ,(Check Point Charlie) צ'ק פויינט צ'ארלילאחר ההפסקה ננוע לאתר 
וחזרה עצמאית   MALL OF BERLINהמשך זמן חופשי לקניות ב   מזרח למערב ברלין. נערוך סיור במקום. 

 למלון.

 

 טיסה חזרה ארצה –ברלין   - 5יום 

 .ויציאה לשדה התעופה ארוחת בוקר במלון. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%93%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%93%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%92%D7%A3

