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 גיברלטר כולל אנדלוסיה קיסמי
 ל המורשת היהודיתעבדגש  

 לילות 9 ,ימים 10  20-29/10/15
  שוקי ברנדויין מדריך:

 ספרדגיאוגרף ומומחה למורשת יהודי 
 

 אנדלוסיה מחזירים אותנו לימי תור הזהב של התרבות הנוצרית, המוסלמית והיהודית.י נופ
 בזכרון כואב למראה בתי הכנסת שהפכו לכנסיות. עוצמת הארכיטקטורה הנהדרת משתלבת

נטייל בנופים קסומים, ערים יפות, כפרים לבנים, נתפעל מהיופי של "קוסטה דל סול" 
 והעיירות בקו החוף הדרומי לגדות ים התיכון ולא נפסח גם על גיברלטר.

 נהנה מתרבות עשירה לצד היסטוריה מרתקת!
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסלול הטיול
 
 

 Tel Aviv-Madridמדריד  -אביב תל 20/10/15שלישי ם יו
 

 נטוס אחה"צ בטיסה ישירה למדריד בירת
 דות נעבורוספרד.לאחר הנחיתה וקבלת המזו

 .בשדה התעופה בארחסלמלון  בנסיעה קצרה 
 לינה במדריד.
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    Madrid/Toledoטולדו  –מדריד 21/10/15יום רביעי 
נתחיל  בסיור פנוראמי בשדרות המרכזיות של התעופה לכיוון העיר ולאחר ארוחת הבוקר נצא משדה 

 . בכיכר סיבלס וכיכר נפטוןוהכיכרות החוצות אותה, בעיקר  פסאו דה לה קסטליאנהמדריד, 
, זה מיוראבפלאזה אספניה ובכיכר המרכזית של מדריד פל הפרדו,-במוזיאון לאמנות קלסיתנבקר 

 יזיציה.ושם בוצעו משפטי האינקו
בהגיענו לעיר נערוך סיור  ירושלים שהייתה בספרד".אשר מכונה " טולדואחר הסיור ניסע לעיר ל

 ונשווה בין הנופים של ירושלים וטולדו.  נהר התחופנורמי ראשוני, תצפית על העיר ועל 
 , כיכר השוק המרכזית של העיר.בסוקודוברנבקר 

 ארוחת ערב ולינה במלון בטולדו
 

  Toledo/Granadaגרנדה-טולדו 22/10/15יום חמישי 
 ,בבית הכנסת אבן שושן  :ובעיקר בבתי הכנסת המפוארים של העיר ברובע היהודינבקר 

ובמוזיאון   "אל טרנזיטו" אבולעפיה-שמואל הלוי ע"שסנטה מריה לה בלנקה, בבית הכנסת 
יהודי לשעבר  ,נקיים מפגש עם הכומר אברהם שמואל לוי היה שר האוצר של המלך. היהודי הספרדי.

ה"רימון של ספרד", העיר  גרנדה,לכוון   נמשיך .אשר הקים אחווה לקירוב ביו יהודים לנוצרים,
 .האחרונה שנכבשה מידי המוסלמים ע"י הנוצרים

טחנות הרוח  ,"דון קישוט, אתרים הקשורים לדמות "בקונסואגרה ובפוארטו לפיסהבדרך נעבור 
 רסם.ווהפונדק שהיוו השראה לספר המפ

 לינה וארוחת ערב בגרנדה
 

 Granada/Malaga/Costa Del Sol/מיחאס-סול דל קוסטה-מאלגה-גרנדה23/10/15שישי יום
Mijas 

נחתם  המקום שבו,אלהמברההחנרליפה ובארמון הבגני הבוקר נבקר 

 .צו הגירוש של היהודים מספרד ע"י המלכים הנוצרים פרדיננד ואיזבלה

,עיר הולדתו של פיקסו ושל שלמה  מאלגהבתום הסיור נמשיך לכיוון 

, חבל ארץ באנדלוסיה לקוסטה דל סולאבן גבירול.בהמשך ניסע  

כטות א, נמל היבפוארטו באנוסהמשתרע לאורך קו החוף ונבקר 

, פנינה אנדלוסית טיפוסית, למיחאס. נמשיך המפורסם של קו החוף

ו נגיע למלוננ בסביבה הררית, עם הלובן הבוהק של בנייני האזור.

 El Meson del Marco  במסעדה ונתארגן לקראת ארוחת שבת

 לינה  במיחאס

 

 /Jerez/Gibraltar  Malagaחרס -גיברלטר -מיחאס 24/10/15יום שבת 
 ,נעזוב את ספרד ליום אחד ונבקר במובלעת הבריטית באזור

הפטורה ממכס והשוכנת על מיצר גיברלטר ומהווה צוואר 

נקודת התצפית נראה את   הים התיכון. מערבהבקבוק של 

במאורת ו  נמשיך לסיור בצוק המפורסם  .אירופה פוינט

 .ובמערת סנט מייקל. , קופי המקוק הייחודיים למקוםהקופים

מבתי הכנסת של האזור. הקהילה מו כן נבקר באחד כ

הקהילה היהודית העתיקה ביותר  היהודית בגיברלטר היא 

חרז וון העיר הקיימת באזור. לאחר הביקור פנינו לכי

"העריסה של הזמר   העיר הידועה בתור ,שבמחוז קדיס

 המפורסם.)חרז(  העמוק", ומקורו של יין השרי 

 לינה וארוחת ערב בחרס
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 Jerez/Sevillaסביליה -חרס 25/10/15יום ראשון 
 לאחר ארוחת בוקר נצא לביקור בעיר באתריה הידועים ובהמשך נעבור בין כמה מיקבי האזור הידועים

 ונטעם מהתוצרת המקומית.
 היושבת על גדות נהר הגואדלקיויר. סביליה בירת אנדלוסיהלאחר מכן נצא לכיוון 

 לאחר הגעה למלוננו ומנוחה נצא לארוחת ערב במסעדה מקומית.
 לינה וארחת ערב בסביליה

 

 
 

  Cordoba  /Sevillaקורדובה -סביליה 26/10/15 שני יום  
 נבקר בירת אנדלוסיה, סביליה,לביקור בעיר  הבוקר נקדיש

נוצרי המרשים, פאר האדריכלות –הארמון המוסלמי  ,אלקזרב
 .המודח'ארית, הידוע גם בשל גניו

אשר נבנתה  ,זה אספניהאפלבבפארק מריה לואיזה ונבקר 
 כבוד לכל מחוזות ספרד. כדי לחלוק 1929  אקספולקראת 

, מקום קבורתו של רסמתובקתדראלה המפאחה"צ נבקר 
, מגלה כריסטופר קולומבוס שהלא הוא , קריסטובל קולון

 .אמריקה
רוז, השכונה היהודית לשעבר של כבשכונת סנטה נבקר  בהמשך
נערה יהודיה  -נתוודע לסיפור הטרגי של "לה סוסונה" סביליה.

 ר אנדלוסי.שמתאהבת באבי
 ., בירת תור הזהבלכיוון קורדובהנצא אחר הצהריים, 

 ערב נצא לצפות במופע פלמנקו מרהיב ומקורי.ב
 לינה וארוחת ערב במלון בקורדובה

 
 Cordoba/Hervas הרבאס -קורדובה 27/10/15 שלישייום 

 , קתדראלה –במסגדלאחר ארוחת בוקר נתחיל את ביקורינו בקורדובה 
נמשיך אל הרובע היהודי  ארכיטקטורה מוסלמית. יצירה שלהפאר 

כיכר טבריה, פסל הרמב"ם ובבית הכנסת , לכיכר יהודה הלוי
של   ןבית הזיכרו, בקסה ספרד. בהמשך נבקר העתיק של קורדובה

מחווה לתרבות האנדלוסית, אתר המציג את הסיפור של  קורדובה,
 יהודי קורדובה ואת הפזורה הספרדית.

, מנהל סבסטיאן דה אוברסונפגוש את מר  -"דקסה ספרנבקר ב"
 המוזיאון המיוחד המהווה היום גם מרכז תרבות. 

 הרבאסרה ילפנות ערב נגיע לעי אקסטרמדורה,למחוז נמשיך  
 משמרת את עברה היהודי זו עיירה.נהר האמברוזהיושבת על גדות 

 הם צאצאים של אנוסים.של תושביה לפחות מחציתם ו
לי בכפר עם להקה ששרה ומנגנת מוסיקה סיור מוסיקאנקיים 

 .יהודית ספרדית
 לינה וארוחת ערב בהרבאס
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 Hervas/Avila/Segovia  סגוביה-אוילה-הרבאס 28/10/15  רביעייום 

 אווילה.נצא אל העיר  ארוחת הבוקרלאחר 
אווילה הוכרזה כעיר נכס לאנושות ע"י אונסקו ומתאפיינת בחומה העוטפת את העיר ובאווירה 

 ילה,וסנטה טרסה דה אויסטית של המקום. נבקר בכנסיית סן ויסנטה, במנזר של קדושת העיר המ
סינגוגה, כמו כן נבקר  -נראה את מיקום בית הכנסת ואת מלון בלפורד.אשר מוצאה ממשפחת אנוסים

 מפרש את ספר הזוהר. ו , יוצרבגן של משה דה לאון
 .יור, עירו של אברהם סנסגוביהאחר הצהריים נצא אל 

 בסגוביה.ארוחת ערב ולינה 
 

  Segovia/Madrid/Tel Aviv תל אביב  -מדריד-סגוביה 29/10/15  חמישייום 
  לרובע היהודי,של העיר,נמשיך  באקואדוקט הרומי העתיקהבוקר, נתחיל את הסיור 
 הוא בית הכנסת הגדול של סגוביה וטיילת השלום. -לכנסיית קורפוס קריסטי

ונכיר את  טי היהודי, מיזם ייחודי של העיר סגוביה לשימור המורשת היהודית בעירנבקר במרכז הדידק 
 שהנהיגו את עם ישראל עם פרסום צו הגירוש. לאאברהם סניור ויצחק אברבנהדמויות של 

 ארמונם של פרדיננד ואיזבלה.,באלקזרנסיים 
 חזרה ארצה.לשדה התעופה לטיסתנו להגעה אחה"צ נמשיך למדריד לזמן חופשי שינתן עד 
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 מחירים

 משתתפים 25מינימום €   1850-עלות לאדם בחדר זוגי

 325€תוספת לחדר יחיד: 
 

 :תנאי תשלום
 .16/8/15עבור הבטחת המקום והטיסה יש להעביר עד ה € 300מקדמה על סכום של 

יותר בשני תשלומים ללא ריבית או ב 21/9/15את יתרת הסכום ניתן לשלם לא יאוחר מהתאריך 
 .2%עם ריבית של 

 הסיור כולל:

  לילות 8ימים/ 9סיור מלא 

 על. -ת"א עם חברת אל-מדריד-טיסות: טיסות סדירות במסלול ת"א 

 המתמחה בספרד. ייןושוקי ברנדו הדרכה:  מדריך ישראלי 

  מורי דרך מקומיים כנדרש בחוק.ע"י הדרכה מקומית 

 .כניסות: לכל האתרים המצוינים בתכנית 

  מלון בדרגת תיירות טובה מאד.לינה: בתי 

 יה חמה לאחר ארוחות הערב.יכלכלה : חצי פנסיון כולל יין ושתייה קלה ושת 

 ( 2מתוכן )ארוחות ערב במסעדות מיוחדות 

 תחבורה: אוטובוס צמוד ממוזג 

  .בקבוק מים לנוסע כל יום 

 ערכות שמע לכל נוסע 

 סיור מוסיקלי בכפר 

 ערב פלמנקו 

 ל.לנותני שירותים בחו" תשר 

  חנה הייזלר "רוח הפקות" - אירגוניליווי 

 
 

 ,נשמח לענות על כל שאלה
 ם לראות אתכם בחווייה המיוחדת הזו!ימחכ         

 שוקי ברנדווייןחנה הייזלר                     
 

  077-4380393פקס ל טופס הרשמה יש לשלוח לחנה הייזלר 
 hannale94@gmail.comאו במייל 

 www.tarbuti.co.il  08-9473253  050-4323838לפרטים נוספים: 
 .הזכות לשינויים שמורה

 
 נא ליצור קשר עם  גב' לאה נצר, מחלקת שורשים בחב' אפיקים -נוספיםכספיים לפרטים 

  052-3595950 נייד:  03-7610685  משרד:

 


