
 

  
 

 

 

 
 היער השחור וחבל אלזס - נופים וערים

 לעובדי 

 טיול כוכב

 ימים 8
  

 
 

 

, הקטן בחבלי צרפת, שוכן במזרח המדינה, חבל אלזס ,מהאזורים היפים ביותר במערב אירופה

המערבית של הריין, וגובל בגרמניה ובשווייץ. הוא עשיר בנופים ירוקים ופסטורליים,  על הגדה

יפהפיים. המסלול שלנו מוביל אותנו ליעדים מרתקים בגרמניה בשוויץ  עיירות עתיקות וכפרים

נסת העתיק של פרייבורג. נגיע ליער כמו אנדרטה לבית הכ ובצרפת, ולאתרי היסטוריה יהודית,

. קפיצה קטנה לצרפת, ולדרך היין הקסומה, כרמים וקפותהשחור, לאגם הררי, לעיירות ציוריות מ

ובתים עתיקים תביא אותנו לשטרסבורג היפהפייה ולחוויות  בין טירות וכרמים, עיירות ציוריות

 .נוספות

 

 

 

 
 
 

 

 :" מבקרים במקומות הבאים"טיולי גשרעם 
באדן  ,500כביש  ,מומלזה ,גנגנבאך, חבל אלזס, דרך היין, קולמאר, שטרסבורגוורמס, שפייר, 

 , אגם טיטי, שאואינסלנד ,פרייבורג ,בזל, מפלי הריין, באדן



 

  
 

 

 

 מסלול הטיול
 

 שפייר -וורמס קהילות שו"מ:  –פרנקפורט  –יום ב', תל אביב  .1
ניסע לבקר בשתיים משלוש קהילות שו"מ:  ,. לאחר הנחיתהנפגש בנתב"ג ונטוס לפרנקפורט

וורמייזא ושפירא. תחילה  ניסע לוורמס, הלוא היא וורמייזא, בה התקיימה הקהילה היהודית 
הקדומה ביותר בגרמניה. נבקר ברובע היהודי, נראה את בית הכנסת העתיק שנהרס בידי הנאצים 

ן יהודי. נמשיך ונבקר, באם , ונצפה בבית רש"י המשמש היום כמוזיאו1961-ונבנה מחדש ב
יתאפשר, בבית הקברות היהודי העתיק ביותר באירופה. לאחר מכן ניסע לשפייר,  "שפירא" 
במקורותינו, בה פרחה קהילת יהודי אשכנז בימי הביניים. האתר היהודי המפורסם ששרד בשפייר 

והיה פעיל  1084.  המקווה נבנה בשנת JUDENBADGASSEהוא המקווה, השוכן כמובן ברחוב 
. מקור המים הוא נהר הריין הסמוך. במידת האפשר נערוך ביקור במקום. ליד 1415עד שנת 

. בסוף היום ניסע 12-המקווה נשאר קיר אחד משרידי בית הכנסת אשר נבנה  במקור במאה ה
 לבית המלון שלנו בלב היער השחור.

 

 

 שטרסבורג , דרך היין, קולמר, חבל אלזס )צרפת( ,ג'יום  .2

הנחשבת  –הבוקר נצא ליום טיול בחבל אלזס המפורסם. נחצה את הגבול לצרפת, ניסע לקולמר 

לאחת הערים היפות בחבל אלזס,  עיר עתיקה שחלקה הגדול הינו מדרחוב המהווה מעין מוזיאון 

פתוח. נראה בין היתר את העתק פסל החירות המוצב בעיר לכבודו של הפסל יליד קולמר, פרדריק 

רתולדי, אשר עיצב אותו. נצפה בבית הכנסת, נמשיך ונסייר בעיר תוך שילוב נסיעה אוגוסט ב

ב"רכבת הקטנה" שתיקח אותנו לאזורים מיוחדים של העיר. אחר כך ניסע בדרך היין המרהיבה 

 בעיירה הציורית ריקיוויר נבקרבמידה והזמן יאפשר, העוברת בעיירות ובנופים מיוחדים לאזור. 

נמשיך לשטרסבורג, עיר הבירה של האיחוד האירופי. נסייר . המוקפת כרמים ובה בתים עתיקים

עמד מלכת. נצפה באחת בעיר העתיקה שהיא פנינה של שימור וטיפוח ובה הזמן כאילו 

הקתדראלות המפורסמות באירופה ונבקר ברובע הידוע בשם "צרפת הקטנה" בו  כיכרות קסומות 

לשייט על הנהר ולחוות את העיר  המעוניינים יכולים להצטרף )בתשלום( ובתים מימי הרנסנס.

 היפה מזווית אחרת. 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 באדן באדן ,500כביש  ,מומלזה ,גנגנבאך ,ד'יום  .3

הבוקר נצא לביקור בעיירה הציורית והקטנטנה גנגנבאך. נטייל בין בתי העץ עטורי הפרחים 

אגם הררי קטן, נסייר רגלית סביב האגם ובסיום הסיור  -והסמטאות הקטנות. משם נמשיך למומלזה

באדן, אתר התיירות המפורסם והפופולארי -לעיירת המרפא באדן 500ניסע בדרך נופית כביש 

נטייל רגלית ברחובות המרשימים,  .ביותר ביער השחור. נצעד לאורך הטיילת על נהר האוסבך

 בות היוקרתי. תרוהקזינו המשמשים כמרכז ה פרהנראה את בית האו

 

 , בזל, מפלי הרייןטעימה שוויצרית לאורך הריין ,ה'יום  .4

צרי. תחילה ניסע דרומה במקביל לנהר הריין אל יהבוקר נצא לגיחה קלה אל מעבר לגבול השוו

העיר באזל, נבקר בכיכר השוק )מרקטפלאץ(, נצפה במלון שלושת המלכים ובמרפסת המפורסמת 

מזרחה ונגיע ן נמשיך עם עיקולו של נהר הריין על הנהר. מכא של בנימין זאב הרצל, החולשת

ונוכל לחוש  המפלים לחד במינו, אשר יקרב אותנו קרוב אלמפלי הריין הגועשים. נערוך שייט מיו

 בעוצמתם האדירה. 



 

  
 

 

 

 

 

 אגם טיטי , שאואינסלנד ,היער השחור: פרייבורג ,'ויום  .5

נטייל במרקט פלאץ  .בירת היער השחור -הבוקר נצא לביקור בעיר פרייבורגלאחר ארוחת 

המשמרת את אווירת ימי הביניים, נראה את בית הכנסת החדש ואת לבני ההנצחה המוטבעות 

במדרכות העיר לזכרם של יהודי העיר שנספו בשואה. המעוניינים יוכלו להעפיל )בתשלום( לפסגת 

בה רב ובנוף מרהיב. מכאן ניסע הר שאואינסלנד. זוהי נסיעת הרכבל הארוכה ביותר בגרמניה, בגו

הכנות לשבת, תפילה  לאגם טיטי ונערוך שייט קצר על האגם בסיומו של יום נשוב לבית המלון.

 וסעודת ליל שבת.

 שבת היער השחור .6

 .לווה הקבוצהלאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי יחד עם מ

 



 

  
 

 

 בעולם(ונאך )שעון הקוקייה הגדול ש ,מפלי טריברג ,א'יום  .7

 -היום אנו מטיילים "בלב" היער השחור. דרך השעונים נתחיל את הסיור בעיירה טריברג

, ונבקר במוזיאון היער השחור יה, נבקר במפלי טריברג הגבוהיםיבירת שעוני הקוק

, יוצר שעונים שהקים כאן את נמשיך בדרך יפה לשונבאך, כפר זעיר שהתפרסם בזכות יורגן דולד

שעון הקוקייה הגדול ביותר בעולם. בקצה רחוב קטן, לצד בית המשפחה, ניצבת בקתה שגרתית 

למראה שכולה שעון. לוח השעות והמחוגים נטועים בחזית הבקתה, בין כמה אדניות פורחות. נבקר 

 בבקתה ונמצא את עצמנו בלב קרביו של שעון גדול. 

 

 

 

 תל אביב - פרנקפורט - רגהיידלב ,ב'יום  .8

היושבת על גדות נהר  להיידלברג, אחת הערים היפות בגרמניה פרד מבית המלון וניסעהבוקר ני

אם יותיר הזמן נגיע . בעיר ונעלה לתצפית ממרומי הגבעה עליה ניצבת טירה עתיקה נסייר .הנקר

דרכנו לעבר שדה התעופה למרכז העיר פרנקפורט לקניות אחרונות, מלאי חוויות ורשמים נעשה 

 של פרנקפורט ממנו נמריא חזרה ארצה.

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 מחיר משך הטיול תאריך נחיתה תאריך יציאה טיול
תוספת 

 חדר בליחיד 

מחיר לעובדי 

 מאוחדת
 

GBLF0208 02/08/2021 09/08/2021 8 1600€ 450€ €1680 ימים  

GBLF0908 09/08/2021 16/08/2021 8 1600€ 450€ €1680 ימים  

GBLF1608 16/08/2021 23/08/2021 8 1600€ 450€ €1680 ימים  

 

 

 מחיר הטיול כולל

 1.3.2021 יסי הנמל והיטל הדלק נכון לתאריךבינלאומית כולל מ הטיס •

 בדרגת תיירות טובה בחדרים לשניים עם שירותים צמודים.   בית מלון •

 כריכים(לאורך כל הטיול )בצהריים הכנת כשר פנסיון מלא  •

 אוטובוס ממוזג בהתאם לתוכנית הטיול •

 סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית -ביקורים  •

  "טיולי גשר"מדריך ישראלי מצוות  •

 למעט סבלות טיפים לנותני השירותים בחו"ל •
 

 המחיר אינו כולל

 סבלות •

 ביטוח נסיעות, בריאות ומטען  •

שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות  •

היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה 

  1.3.2021לאחר תאריך 

ליום  $5טיפ למדריך הישראלי )נהוג לתת  •

 (לנוסע

  ‘הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון: משקאות בארוחות, טלפונים וכד •

 כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל •
 

 



 

  
 

 

  הערות
נפשות המבקשת חדר אחד, תתאכסן בחדר זוגי בו תוכנסנה מיטות  4-3משפחה בת  *

 נוספות או 
 בחדר לשלושה בו תוכנס עוד מיטה.  

 ים בחו"ל אינם נחשבים למניין וחג‘ * ימי שישי ושבת, ימי חג וחול המועד בארץ, ימי א
 עבודה.  ימי   

 יתווספו מחיריהן לדמי ‘, נוספים כגון אשרה וכד * במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים
 הביטול הנקובים לעיל.    

 נוסעים משלמים.  25* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של 
 * בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבורה תחול האחריות על 

 חברת התעופה או התעבורה.    
 הטיול עקב שינוי בזמני טיסות וסיבות אובייקטיביות אחרות.  יתכנו שינויים במסלול *

 www.geshertours.co.il* תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט 
 חודשים לפחות. 6-* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל

 ת סדר הביקורים לאורך הימים. * התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח א
 מתאריך מתן ההצעה  ועד לתשלום   2%שינויים בשער המטבעות המקומיים  לעומת הדולר מעל *

 בפועל יחולו על הנוסע  

 
 תנאי תשלום

 לאדם. 300€–בעת הרשמה  •

 גמר תשלום. –יום לפני היציאה  35עד  •
 

 תנאי ביטול

 לאדם בלבד. 100€דמי הביטול  –ימי עבודה לפני היציאה  30עד מרגע ההרשמה ו •

 עלות כרטיס הטיסה לאדם בלבד. –ימי עבודה לפני היציאה  11 – 30 -מ •

 לאדם. 100€עלות כרטיס הטיסה ובתוספת  –ימי עבודה עד מועד היציאה  10 -מ •
 

 : הערת קורונה
בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף קורונה, החזר מלא על התשלומים במקרה של ביטול 

 עקבות התפרצות קורונה במדינת היעד המלווה באזהרה של משרד הבריאות.ב
 

http://www.geshertours.co.il/

