
לפרטים והזמנות: 

ירושלים של זהב
50 שנה לאיחוד ירושלים ובסימן סליחות...

במלון קראון פלאזה ירושלים
מלון קראון פלאזה ירושלים ממוקם על פסגת רם במבואות העיר, במרחק 
של  הקסום  נופה  נשקף  בפסגה,  מיקומו  בשל  התיירות.  ממוקדי  הליכה 

העיר העתיקה והחדשה מחדרי המלון. 

במלון 397 חדרים יפים עם נוף מרהיב של העיר. בכל החדרים ערכת קפה 
ותה. מועדון בריאות כולל סאונה יבשה ורטובה וחדר כושר בתשלום. בריכת 
גולף, מגרשי  מיני  עם מדשאות,  שיזוף  ומחוממת מרפסת  שחיה מקורה 
)פתוח  לילדים  “נמשים”  מועדון  לילדים,  משחקים  עם  מדשאות  טניס, 

בסופי שבוע בלבד ללא מדריך(, מבחר מסעדות.

 כולל מופע מוזיקלי 
 מרגש וסוחף עם  הזמר והיוצר 

אביהו מדינה ולהקתו
נבקר ונטייל ב:

גבעת התחמושת || סיור סליחות לילי || שוק מחנה יהודה ושכונת נחלאות || 
השכונות מחוץ לחומות: משכנות שאננים ונחלת השבעה || “אהבות ברחוב 

הנביאים” ||  עין-כרם הציורית

 מחיר לאדם בחדר זוגי תאריכי האירוח:
לכל התכנית לעיל

המחיר כולל:
• אירוח•ע”ב•חצי•פנסיון••)2•לילות,•3•ימים(•	
• אוטובוס•צמוד•ל-3•ימים•לטיולים•)מותנה•במינימום•45•איש(	
• מדריך•מוסמך•צמוד•לטיולים•-•סיורים•כמפורט•בתכנית	
• מופע•מוזיקלי•מרגש•וסוחף•עם•הזמר•והיוצר•אביהו•מדינה•	

ולהקתו•••)בערב•השני(
• סיור•סליחות•מודרך•לילי•	
• קפה•ועוגה•פעם•אחת•במהלך•השהייה	

3-5/9/17
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תוכנית•ולו”ז•כפופים•לשינויים.•ט.ל.ח.•לפרטים והזמנות: 

יום ראשון 3/9 
יציאה מנקודת מפגש באוטובוס תיירותי, הפסקה לארוחת בוקר )ע”ח המטייל(.07:30  

מלחמת 09:30 למורשת  לאומי  מורשת  אתר  שהינו  התחמושת  גבעת  באתר  מודרך  סיור  התחמושת:   גבעת 
ששת הימים בגזרת ירושלים. סיפורו של האתר התחיל כשהבריטים קבעו בגבעת התחמושת את מחסן 
הנשק והתחמושת שלהם במלחמת העולם ה-1. במלחמת ששת הימים פרצו לאתר כוחות צנחנים בדרכם 
להר הצופים. לאחר קרב גבורה של 4 שעות נכבש היעד המבוצר ובסיום הלחימה הוא נקבע כאתר הנצחה 

לחללי כל הכוחות שלחמו בירושלים במלחמת ששת הימים.  

מגוון  10:30-13:30 השוק,  מהמולת  חושית.  ורב  מענגת  חוויה   - נחלאות  ושכונת  יהודה  מחנה  בשוק  מודרך  סיור   
הטעמים והסיפורים שמרכיבים את השוק שנחשב הטוב בישראל ועד לבתי נחלאות והאגדות סביב השכונה 
המסורות  ההווי,  את  המשמרות  הוותיקות  השכונות  בין  פעם,  של  הציוריות  בסמטאות  סיור  המרתקת. 
והסיפורים המרכיבים פסיפס ירושלמי תוסס: משכנות ישראל, בתי גורל, אוהל משה, זכרון משה, הבוסתן 

הספרדי ועוד...  

הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים.14:30

ארוחת ערב במלון.  19:00 

 מפגש עם המדריך בלובי המלון ויציאה לטיול סליחות. 21:30

ושכונת  ישראל  בית  פינה,  גאולה,  שערי  כפיים,  יגיע  זכרון משה,  ברוך,  נבקר בשכונות החרדיות: מקור 
הבוכרים. נספר על הסיפור החרדי על כל גווניו, החלוקה לספרדים, אשכנזים, ליטאים וחסידים. מנהגיהם 
השונים וקוד הלבוש, סיפורים על האתרים והמבנים בשכונות בדרכינו לכיוון ישיבת “אור החיים הקדוש”, 
שם נקשיב ונשמע את פיוטי הסליחות הנאמרות על ידי הרב ראובן אלבז שליט”א ראש ישיבת “אור החיים 
נבקר  הסליחות  פיוטי  משמיעת  חזרה  בדרכינו  הספרדי.  הציבור  של  התשובה  מחזירי  גדול   הקדוש”, 
במאפיות השונות העוסקות באפיית חלות, לחמים ועוגות לכבוד שבת קודש. חזרה למלון בשעה 01:00 

לערך.

יום שני 4/9
ארוחת בוקר במלון. 07:00-09:00 

סיור מודרך אל שכונות החצר הראשונות מחוץ לחומות העיר העתיקה - ממשכנות שאננים לנחלת 09:30 
העתיקה.  העיר  חומות  בתוך  מחרידה  בצפיפות  ירושלים  יהודי  חיו  שנים  מאלף  יותר  במשך    - שבעה 
במאה ה-19 בצפיפות בירושלים מגיעה לשיאים חדשים. העוני הכבד, המחלות והתלות בכספי הקהילות 
באירופה הביאו את יהודי ירושלים למעשה נועז של יציאה מחומות העיר ובנייתה של עיר חדשה. מהשכונה 
הראשונה שהוקמה ב-1860 החלו לצוץ שכונות חדשות כמו פטריות אחרי הגשם וירושלים גדלה והפכה 
לעיר מודרנית. את הסיור נתחיל בטחנת ה’רוח במשכנות שאננים ונטייל לאורך השכונה המיוחדת, משם 
נבקר בשכונה השנייה מחנה ישראל, שכונה של מרוקאים שכיום פועל בה המרכז המדהים למורשת יהודי 
ונסיים  יואל משה סלומון  צפון אפריקה )ללא כניסה(. משם נמשיך לשכונת השלישית נחלת שבעה של 

בבית דוד שבה התגורר הרב קוק. הפסקה לארוחת צהרים )ע”ח המטייל(.

קפה ועוגה במרוכז.17:00

ארוחת ערב במלון.19:00

מופע מוזיקלי מרגש וסוחף עם הזמר אביהו מדינה ולהקתו.21:00
אביהו מדינה מחשובי היוצרים בזמר הישראלי הים-תיכוני מבצע ממיטב הרפרטואר של שיריו.

יום שלישי 5/9 
ארוחת בוקר במלון + פינוי חדרים .07:00-09:00 

- נטייל בחצר סרג’י, בית טיכו, בית הד”ר כגן, צריף רחל 10:00 “סיפורי בתים” ברחוב הנביאים  סיור מודרך 
המשוררת, בית הד”ר פיינגנבאום, הכנסייה האתיופית, בית בן יהודה, מלון קמיניץ   ועוד. נשמע על סיפור 
אהבתם של:  לאה ואיתמר, על בתו היפה של הרופא, על שלמה המלך ומלכת שבא, על איטה ודוד ילין, על 

הנסיכה יליזבטה, על אנה טיכו, רחל המשוררת ועוד.

זיתים 12:30   כרמי  וקסום החבוי בתוך  וחווייתי בכפר עתיק  סיור מרתק   - עין כרם  סיור מודרך בכפר הציורי   
ובוסתני שקדים, מן הכפרים הציוריים, אשר שמרו על אופיים המיוחד.  הייחוד מקורו בשילוב ארכיטקטורה 

נוצרית ומבנים ערביים בנוף הכפרי של הרי יהודה.

יציאה משוערת חזרה לנקודת המפגש.16:00 

ירושלים של זהב
במלון קראון פלאזה ירושלים
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