
                                                                        

          

  

 

 פראג

 

 ברוכים הבאים לפראג  -יום א 

כז העיר, שם ינתן זמן חופשי של הנסיעה תלווה בהסברים עד הגעתינו למר, לסיור פנורמי נצא עם הנחיתה בשדה התעופה של פראג , 

ספים. לאחר מכן נמשיך רגלית בסמטאות וברחובות החשובים, וניתן כלים שעה, לטובת התרעננות, משהו קל לאכול, והמרת ככ

 .לקבוצה על מנת שיוכלו להתמצא בעיר בכוחות עצמם. סיום הסיור במלון, לקבלת חדרים

 

 

 פראג במיטבה  –יום ב 
כיום, נכיר את סגנונות  ", בה שוכן הנשיא המכהןפראג שעות מדהימות. את הסיור המקיף נתחיל "במצודת 5-יור רגלי מודרך בן כס

מהמרפסת המפורסמת של המצודה, משם נמשיך דרך המדרגות העתיקות וחומות  פראג הבניה המרובים הקיימים, נשקיף על העיר

ונשמע את סיפור פסל  14-המקום למאלה סטרנה המיסתורית, נמשיך לאי קמפה הרומנטי, נבקר בגשר קארל המפורסם מהמאה ה

, ולאחריו נמשיך לכיוון מתחם העיר העתיקה, נבקר בסמטאות הרובע היהודי ונשמע את כל סיפורי בתי הצלב עם הכיתוב העברי

בצמוד לשעון האסטרונומי יוצא הדופן של  נסיים בכיכר העיר העתיקה , ובית הקברות המפורסם. את הסיורפראג הכנסת של

 .פראג העיר

 

 

 יום טיול לדרזדן   –יום ג 

ק"מ בדרך יפיפייה של יערות אירופה בתקופת מרהיבה זו, חבל ארץ "הסודטים וסקסוניה" בה שוכנת  150-סיעה צפונה כננצא ב

נסיעה תינתן הדרכה לכל אורך הדרך, בנושאים אקטואליה, גיאוגרפים, היסטוריה, בחיי העם הצ'כי. נרחיב ההעיר "דרזדן". במהלך 

כמובן גם על תקופת מלחמת העולם השנייה, ותקופת השואה. עם ההגעה ליעד נערוך סיור מקיף של העיר העתיקה המשוחזרת, 

ו, נסביר על פשרו של קיר הסוסים, ונזכה לתצפת על העיר במהלכו נבקר בצוינגר, נתרשם מכנסיית החצר וכנסיית גבירתינ

"מהמרפסת של אירופה". העיר דרזדן נודעה בתחילה בזכות היותה בירת התרבות של גרמניה, ולאחר מכן, בתום סיום מלחמת העולם 

י חג המולד היפים השניה, העיר שוחזרה בפרויקט השחזור הגדול והמרשים ביותר באירופה. כיום העיר מפורסמת באחד משווק

בעולם, אליו מגיעים תיירים מכל העולם להינות מהאווירה, מיין חם, ואוכל מהיר ומנחם. בסיום הסיור יינתן זמן חופשי לביקור 

 במרכזי הקניות השופעים של העיר, ולהתרשמות מהגלריות הנחשבות של אירופה
 

 

 סיור שווקים  – 4יום 

 .לאחר מכן ינתן זמן חופשי לקניות . םרוחת הבוקר ניצא לסיור שווקילאחר א

 

 חוזרים הביתה עם חיוך  -יום ה

 זמן חופשי והקפצה לשדה התעופה בפראג חזרה לישראללאחר ארוחת הבוקר , יתבצע צ'ק האוט באופן עצמאי על ידי הלקוחות , 
 

 


