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 סיור אמנות ומוסיקה בברלין
 מירי קרימולובסקיאוצרת ומבקרת האמנות, הבהדרכת 

 
 

כניסה לשני  גם כוללהסיור גלריות ייחודי 
למוסיקה ב"פסטיבל הבינלאומי קונצרטים 

 בשקירובהילנה  ה שלבניהול בברלין "קאמרית
 המוסיקאית והפסנתרנית המפורסמת,

הבינלאומי "אחיו הברלינאי" של הפסטיבל )
 .(בירושלים בקיץ המתקיים מידי שנה

 
מוסיקאים מן השורה שני הקונצרטים בביצוע 

שנה  011הראשונה בפסטיבל המציין 
שנה להולדת  051-למלחמת העולם הראשונה ו

כנית מפורטת תחולק ות) ריכרד שטראוס
 .(בברלין יורסמהלך הלמשתתפים ב

 
 

 פרטי הטיסות:
 

 14/05/07 -יציאה
 

 

 14/05/14 -חזרה

 נחיתה
61:10 

 המראה
66:05 

 
 תל אביב - ברלין

 
 

 נחיתה
09:50 

 המראה
06:20 

 
 ברלין -תל אביב 
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 :מחיר הטיול כולל
  תל אביב. - ברלין -בנתיב: תל אביב  לופטנזהטיסות סדירות בחברת 
 7  בבית מלון לילותMercure Chateau  בסמוך ל"קו דאם", על בסיס לינה  כוכבים 4מדרגת

 וארוחת בוקר.
 טיפים לנותני השירותים השונים. 
 מירי קרימולובסקי. –האוצרת ומבקרת האומנות  הדרכה מקצועית בהנחיית 
 .סיור לילה בהדרכת מדריך מקומי דובר עברית 
 .עשויים להשתנות עד ליציאה(. מיסי נמל ודלק( 
  כניסה לקונצרטים כמפורט במסלול.כרטיסי 
 .אוטובוס תיירים נוח וממוזג לסיורים והעברות על פי התוכנית 
 .ערכות שמע אישיות 
 .כניסה לאתרים כמפורט במסלול 
 .ליווי ארגוני חנה הייזלר 

 
 
  :טיולה מחיר

 €. 310תוספת ליחיד בחדר: €.  1,680י לאדם בחדר זוג
 
 
 

 הערות:
 .הסיור בחלקו מודרך ובחלקו חופשי 
  מטיילים משלמים. 55המחיר מחושב למינימום 
 חיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות, מסי הנמל והדלק.המ 
 
 
 
 

 151-5979090, 10-3529759לפרטים והרשמה יש לפנות אל חנה הייזלר בטל: 
 

 122-5901939פקס: טופס הרשמה יש לשלוח ל
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 מסלול הטיול
 

 המוזיאון היהודי - "הגלריה הברלינאית" – ברלין -תל אביב  :2.5.05רביעי   - 0יום 
 ב"גלריה עם ההגעה נתחיל בביקורברלין, בירת הרפובליקה הגרמנית. אל  בשעות הבוקר נצא בטיסה

עם עבודות משל האקספרסיוניזם  גלריה מעניינת לאמנות עכשווית –( Berlinische Galerie) הברלינאית"
. משם נמשיך רגלית מרחק קצרצר הגרמני, תנועת הדאדא ויצירות מרגשות של פליקס נוסבאום שנרצח בשואה

, בו נצפה בתצוגת הקבע ובתצוגה מתחלפת וגם נתרשם מהמבנה המיוחד שבנה האדריכל למוזיאון היהודי
 בברלין.לינה . בברלין הילבערב נצא לסיור לוהתארגנות.  דניאל ליבסקינד. לאחר מכן ניסע אל מלוננו למנוחה

 

 בונקר האמנות -המתחם היהודי :  0.5.05חמישי  - 7יום 
 למתחם החצרותשהוא גם מוזיאון ומרכז יהודי. משם נמשיך  בסיור בבית הכנסת הגדולהבוקר נתחיל 

(Hackeschen Hofeשם נראה מבנים יפהפיים מסוף המאה ה )-הכל  –עם בתי קפה, גלריות ובוטיקים  61
ור בבונקר מיוחד ובו אוסף פרטי של יצירות אמנות בתוך מתחם חצרות בין הבתים. לאחר מכן, ניסע לביק

 בברלין.לינה . ועד היום 6111עכשוויות משנת 
 

 גרופיוס באו מוזיאון מרטין -: סיור גרפיטי 3.5.05שישי  - 9יום 
משם נמשיך . בו נצפה ביצירות שונות של אמנות רחוב לסיור גרפיטי מודרך באזור פרידריכסהייןנצא הבוקר 
  .(, השוכן בלב ליבו של מטה הגסטפוMartin Gropius Bau) במוזיאון גרופיוס באולביקור 

 בברלין.לינה . משותפתבערב נצא לארוחת שישי 
 

 קונצרט - מתחם בית הכולבו -רחוב פאסנן  -הוילה של קתה קולביץ : 01.5.05שבת  - 5יום 
 -(Kate Kollwitzקתה קולביץ ) -היום יוקדש למערב העיר, נבקר בוילה של האמנית האקספרסיוניסטית

אמנית שפעלה במלחמה ונחשבת למי שהראתה את סבלם של ההמונים. נסייר בוילות ובחצרות רחוב פאסנן 
(Fasanenst)- של ה"קה דה וה". 1היפה ביותר בברלין. נמשיך למתחם בתי הכולבו ונבקר בקומה  הרחוב 

השנה ועומד ילנה בשקירובה  לתשמנהבמסגרת פסטיבל המוסיקה  לקונצרט במוזיאון היהודילאחר מכן, נצא 
 . שנים להולדת ריכרד שטראוס 051 –שנים למלחמת העולם הראשונה ו  011בסימן 

 וזמרת הסופרן , נגן הכינור גיא בראונשטיין. כמו כןהפסנתרן הנודע אנדראס שיףהסולן האורח הוא 
  בברלין.לינה . מוג'קה ארדמן ביצירות של מנדלסון ווברן 
 

 סיום חגיגי קונצרט –מתחם האמנות העכשווית  :00.5.05ראשון  - 5יום 
 המוסד לאמנות עכשווית – kunst werke נצא לסיור במתחם האמנות העכשווית של המזרח

 נצא לקונצרט חגיגי ערבב. גלריה הממוקמת בתחנת רכבת לשעבר – hamburger bahnhofe -וב 
 בברלין.לינה  .וווברןשטראוס  רוול יצירות משל הבינלאומי למוסיקה קאמרית. בתוכנית לסיום הפסטיבל 
 

 וואנזה -ברלין  :07.5.05שני  - 6יום 
, ליד (Grunewald) לתחנת הרכבת בשכונת גרינוולדניכנס בדרך לשם  .(Wannsee)אל וואנזה היום ניסע 

על גבי לוחות פרטי המשלוחים,  ,, ממנו נשלחו יהודי ברלין למחנות ריכוז. לאורך המסילה מתועדים02רציף 
נבקר בוילה בה נערכה הועידה שבמסגרתה הוחלט על "הפתרון הסופי". כשנגיע לוואנזה  כמויות ותאריכים.

ביתו של מנהל האקדמיה של האמנויות בברלין והאמן היהודי המפורסם  -נבקר בוילה "ליברמן"לאחר מכן, 
 . וואנזה אגםשל הווילה המשקיף אל  קפההבבית  נסייר בוילה ובגן המרהיב ונקנח .מקס ליברמן
 לינה בברלין.

 

 Potsdamer Platzמתחם  - מוזיאון פרגמון –אי המוזיאונים  -: אונטר דן לינדן 09.5.05שלישי  - 2יום 
 , נבקר בחצר האופרה בעבודה המכוננת של Unter Den Lindenנצא לסיור ברחוב הראשי של ברלין 

 ,פייטאלרי לאג – דקו של פרידריך שטרסה-במתחם האר". נבקר גם "הספרייה החסרה -מיכה אולמן
ובו שחזור של מבנים שלמים  במוזיאון הפרגמוןהחרוט ההפוך. לאחר מכן, נמשיך לאי המוזיאונים, לביקור 

  מטורקיה, יוון ובבל.

 .לינה בברליןמתחם סוני יפהפה שכולו בנוי מזכוכית.  – (Potsdamer Platzפלאץ )למתחם פוטסדם בערב נצא 
 

 אביבתל  -: ברלין 05.5.05רביעי  - 0יום 
 בטיסה חזרה אל תל אביב. לאחר ארוחת הבוקר, מלאי חוויות, נעזוב את ברלין ונצא

 
 *הזכות לשינויים שמורה!

 


