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יום 1 
תל אביב – אתונה

 ניפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסה ישירה לאתונה, עיר הבירה
של יוון. לאחר הנחיתה וסידורים פורמליים בשדה התעופה, נצא 

לסיור פנורמי ומקיף בו נתוודע לראשונה לעיר אשר שורשיה 
נטועים בעידן הקלאסי וההווה שלה מעיד על עיר ים-תיכונית 

תוססת ופורחת. נתחיל בכיכר סינטגמה, הלב של אתונה 
המודרנית, ונראה את בניין הפרלמנט וטקס חילופי משמר הנשיא. 

נבקר בתחנת המטרו המפוארת אשר חושפת את השרידים 
הארכיאולוגיים של העיר העתיקה ונמשיך לסיור בגנים הבוטניים 

וארמון המלך לשעבר. נראה גם את אצטדיון השיש, בו נערכו 
המשחקים האולימפיים הראשונים בעת המודרנית וכן נראה את 
שרידיו של מקדש נפטון ושער אדריאנוס המעידים על תפארתה 

של אתונה בעת העתיקה. נסיים בסיור פנורמי בו נראה את 
האוניברסיטה והספריה הבנויים בסגנון ניאו-קלאסי מרשים. בתום 

 הסיור ניסע למלוננו למנוחה והתארגנות.
בשעות הערב, נצא לטברנה יוונית לארוחת ערב מסורתית בליווי 

 להקת נגנים וזמר ונרקוד לצלילי בוזוקי.

יום 2
אתונה ומוזיאון האקרופוליס

בוקר של סיור רגלי, במהלכו ילווה המדריך את הקבוצה לסיור מיוחד 
בין שווקיה הצבעוניים של העיר. נראה את שוק הבשר ושוק הזיתים 
הסמוך לו. נגיע אל שוק הפשפשים המפורסם של אתונה, השוכן 
בכיכר מונסטיראקי. נלך בטיילת למרגלות האקרופוליס ונראה את 
אתרי העתיקות המסקרנים: הספריה של אדריאנוס ומקדש הפייסטוס, 
האגורה הרומאית ועמוד הרוחות ונטפס על גבעת האקרופוליס 
לתצפית מרהיבה על העיר. נמשיך לסיור מודרך במוזיאון האקרופוליס 
החדשני, המספר את סיפורו של אחד האתרים המוכרים והחשובים 
בהיסטוריה האנושית. בתום הסיור, נותיר זמן פנוי במדרחוב השוקק 

וברובע הפלאקה לקניות ובילויים עצמאיים.

יום 3
פיראוס – כף סוניו – טיסה לתל אביב

לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, ניסע לכיוון עיר הנמל פיראוס. 
נסתובב ב"נמל הטורקי", נצפה במרינה הגדולה ונטייל בין בתי 
העיר העתיקה שנמצאת על גבעה המשקיפה אל הים. לאחר 
מכן נמשיך בנסיעה פנורמית לאורך המפרצים הקסומים של 
חוף הים האגאי. נשמע את סיפורו של אגאוס מלך אתונה, אשר 
 העניק את שמו לים ונגיע לנקודה הדרומית ביותר של חצי האי - 
כף סוניו, שם שוכן מקדשו היפהפה של פוסידון, אל הים. בתום 
הסיור, ניסע לאחד ממרכזי הקניות באזור לקניות אחרונות לפני 
הטיסה. לאחר מכן, ניסע לשדה התעופה הבינלאומי של אתונה, 

לטיסה ישירה חזרה לתל אביב.

תוכנית הטיול מתארת את האתרים שבהם נבקר, אך לא את סדר 
הביקורים או את כיוון הנסיעה.

ויציאה באתונה  מלון  בבית  לינה  על  מבוסס  הטיול   מסלול 
לטיולי יום בסביבה )"טיול כוכב"(.

המחיר כולל
⋅ טיסות הלוך ושוב תל אביב - אתונה

⋅ אוטובוס תיירים נוח וממוזג
⋅ לינה בבית מלון 4* באתונה 

⋅ מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת טורס" 
⋅ כלכלה: 2 ארוחות בוקר בבית המלון וארוחת ערב בטברנה

⋅ כניסה למוזיאון האקרופוליס
⋅ טיפים לנותני שירותים מקומיים: נהג ומדריך מקומי

המחיר אינו כולל
⋅ ביטוחים

⋅ הוצאות אישיות
⋅ מס לינה )אם קיים - תשלום ישירות בבית המלון(

⋅ טיפ למדריך הישראלי )מקובל לתת 3 € לאדם ליום(

טלפון להזמנות  03-7771030
מהרו להזמין!

קופ״ח מאוחדת  ו- מזמינים אותך 
להתחבר לתרבות, למוזיקה, לאוכל ולנשמה של יוון

יום האישה 2018
אתונה אהובתי

596 px x 985 px

3 ימים מלאים
מועד יציאה 27.02.18

לאדם בחדר זוגיב-1,690 ₪

טיסת הלוך : 8:00-10:00
טיסת חזור: 23:00-01:00

שעות הטיסה עלולות להשתנות בכפוף לתקנות טיסות שכר ולמוביל התעופתי   


