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      ויוון אל מחנות המוות  קיייהודי סלונ גרוששנה ל 08בעקבות  מסע

 . 3491באושוויץ במרץ 

צעד החיים "לעולם לא עוד"                      מאת יקירינו בטקסים וב נזכור ונזכיר

          הרכבות שהובילו  ל"תחנת הרכבת" אלעד ו מ"ככר החירות"נצעד 
 ושוויץ.אלמסלוניקי 

 31-22/1/2821כים יבתאר המסע לסלוניקי ייערך

 שורדי השואה מיוון ויהודי יוון לדורותיהם –משתתפים  כולנובשנה זו  -

 מצורפת תוכנית המסע. -
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 סלוניקי סיור  –: תל אביב  ום שישיי 31.1.2821

נצא בטיסה לסלוניקי, בירתה הבלתי רשמית של דרום הבלקן, שבמשך מאות בשנים היוותה 
צומת דרכים תוסס ונקודת מפגש תרבותית של קהילות רבות ומגוונות והקהילה היהודית 

ת שהייתה בין הקהילות הגדולות והמשמעותיות של העיר. עם הנחיתה, נצא לתצפית פנורמי
מרהיבה ממרומי "הרובע הטורקי" ממנו נפרשת סלוניקי מלוא העין. נמשיך אל בתי המידות 

   המפוארים ששימשו את הקהילה היהודית המבוססת והעשירה של טרום מלה"ע השנייה, 
לזכר יהודי יוון שנספו בשואה. נותיר מעט זמן חופשי בטיילת העיר ולאחר מכן  טקסנקיים 

 שהה בלילות הקרובים.העברה למלוננו, בו נ

 

 יום חופשי-סלוניקי : יום שבת 30.1.2821
במדריך הקבוצה  רלהיעזלאחר ארוחת הבוקר יום חופשי בסלוניקי שופינג אוכל ועוד , ניתן יהיה 

 .במהלך היום
 )בתשלום(.עם מוזיקה, ריקודים וארוחת ערב מלאה..  כאופציהבערב טברנה 

 

 

 מצעד החיים-סלוניקי : ראשון יום  34.1.2821
למצעד לאחר ארוחת הבוקר והתארגנות נצא לפנינו יום גדוש השייך כולו ליהודי סלוניקי ויוון. 

שנה ליציאת המשלוח הראשון של יהודי סלוניקי למחנות  02לציון שיוקדש השנה  החיים
ההשמדה ולזכרה של קהילת  יוון, בתום המצעד נמשיך את סיורנו בעיר כולל ביקור במוזיאון 

הסמל הבלתי מעורער של העיר  -מגדל הלבן, בבית הכנסת , אנדרטאות ליהודי העיר, ההיהודי 
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שקיף אל הנמל שהיה אחד ממקומות התעסוקה של שמתנוסס מעל לטיילת הים התיכונית ומ
 .יהודי העיר עד הגירוש הגדול במלחמת העולם השנייה

 
 

 

  המנזרים התלויים של מטאורה -יום טיול: 9 יוםשני  יום 28/1/2822
לאחד מהאתרים מאתרים היפים והמפורסמים ביותר ביוון:  ליום טיוללאחר ארוחת הבוקר נצא 

אוסף של עשרות מנזרים, המקננים בקצות מצוקים מחודדים,  –המנזרים התלויים של מטאורה
, לגבהים של מאות מטרים. השילוב המופלא של אשר מזדקרים מליבו של עמק פורה

ארכיטקטורה נזירית, במיקום גאוגרפי בלתי נתפס ביופיו, מייצר נופים מפעימים ועוצרי נשימה. 
נבקר באחד המנזרים, אליהם נטפס באמצעות מדרגות אבן החצובות בסלע, נצפה ממנו אל 

ונשמע את הסיפור המרתק על הנופים היפהפיים של עמק תסליה על רקע רכס הרי הפינדוס, 
 .  בניית המנזרים

  
 קוואלה -יום טיול : 5שלישי יום  יום 23/1/2821

   והערים הסמוכות לה אל נופים לא מוכרים קוואלהלכיוון  טיולליום לאחר ארוחת הבוקר נצא 
 ואל קהילות יהודיות שהיו ואינם. 

 יום רביעי: סלוניקי תל אביב 22/1/2821
 ובהתאם לשעת הטיסה העברה לשדה התעופה לטיסה חזרה לארץ. לאחר ארוחת הבוקר
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 ן סלוניקי.מלון הולידי אי
thessaloniki.he.html-inn-https://www.booking.com/hotel/gr/holiday 

 לאדם בחדר זוגי.  015$
 תוספת ליחיד בחדר. 308$

 
 

 המחיר כולל

  כפוף לזמינות בעת ההזמנה. יסלוניקל הלוך ושוב ישירותסאן דור  טיסות 

 5  המוצעלילות לינה במלון. 

  כלכלה: לינה וארוחת בוקר 

 לצורכי הטיולים אוטובוס תיירים נוח וממוזג. 

 .העברות 

  "מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת טורס 

 .יום טיול מודרך למטאורה כולל ביקור באחד המנזרים 

 .יום טיול בתאום מדריך הקבוצה 

  במוזיאון היהודי בסלוניקי.כניסה וביקור 

 .אוזניות שמע לכל נוסע 

 לנהג ולמדריך המקומי טיפ. 
 

 המחיר אינו כולל

 ביטוחים 

 סיורי בחירה 

 סבלות 

  יורו לאדם ליום( 5)מקובל לתת טיפ למדריך הישראלי 

 .מס לינה במידה וקיים ישולם ישירות במלון 

 .בדיקות קורונה מכל סוג שהוא במידה וידרשו 
 
 
 

 צ"ב קישור דיגיטלי(הרשמה )מ 
  ואו

  30-8664886עדנה בארגון  "לטופס ההרשמהבשליחת "
   nitsoleyavan@gmail.comמייל:  30-8661803פקס: 

                         370-0871028ל"אשת טורס" פקס:      או

 אנא הרשמו בהקדם -מס' המקומות מוגבל 
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 טופס רישום 0202מצעד החיים סלוניקי 
א קרא מסמך זה בעיון והחזירו חתום ומלא + צילום דרכון בתוקף חצי שנה מיום אנ

 ההמראה
 NITSOLEYAVAN@gmail.com למייל:

 20-0001402טלפון לבירור 
 

 שם לפי הדרכון )באנגלית(:
 שם הנוסע

 בקשות מיוחדותו מייל טלפון נייד /מס' דרכוןת.ז מין שם משפחה שם פרטי

    ז/נ  

 שם בן/בת הזוג

 בקשות מיוחדותו מייל טלפון נייד /מס' דרכוןת.ז מין שם משפחה שם פרטי

    ז/נ  

 .הדרכון חייב להיות לפחות שישה חודשים מיום החזרה מהארץ תוקף

או תעודת מעבר חלה האחריות לבדוק את תנאי הכניסה  שאינו ישראליעל הנוסעים שברשותם דרכון 
 .במדינת היעד

 .בחדרתוספת ליחיד  308$לאדם בחדר זוגי.    015$
  ________________________ $סכום לחיוב לאשת טורס סה"כ

 :)אשראי ובהעברה בנקאית ו/א את אופי התשלום בו תרצו לשלם)מזומן -V אנא סמנו ב
 .תשלום אחד ביורו/ /שקלים לפי שער מזומנים מכירה גבוה ביום התשלוםתשלום מזומן 

 בוה ביום התשלום )חובה למלא את כל הפרטים(:לפי שער מזומנים מכירה גתשלום בכרטיס אשראי 

  שם בעל הכרטיס
 

  מס' ת.ז
 

  מס' הכרטיס
 

  ספרות בגב הכרטיס 0-תוקף ו
 

 (: _____1עד  3תשלומים שקליים ללא ריבית. נא לציין כמות תשלומים ( ) 1עד 
 )10 - 4)נושאי ריבית של חברות כרטיסי אשראי, מספר תשלומים_____  ₪תשלומי קרדיט 

 :ידוע לי שאם אבטל את העסקה יחולו עלי תנאי הביטול הבאים
 .דמי ביטול ללאימים לפני היציאה ניתן לבטל  42ממועד חתימת החוזה ועד 

 .דמי ביטול מסך העסקה 05% –ימים לפני היציאה מהארץ  45יום עד  -04מ 
 .העסקה דמי ביטול מסך 45% –ימים לפני היציאה מהארץ  01ימים עד  -44מ 
 .דמי ביטול מסך העסקה 122% –ימים לפני היציאה ועד היציאה  -4מ 

מצהיר כי ידוע לי שהמחיר אינו כולל דמי ביטוח לנוסעים, הנוסעים והמטענים אינה  הנני
 .וכיו"באחראית לנזק כלשהו אובדן וכבודה 

  ____________________ התאריך __________________ חתימ                                       
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