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יום שלישי <  פראג הקלאסית

יום רביעי <  דרזדן גרמניה

יום חמישי < הלב מושך למשהו יהודי...

היום נכיר את החלק המרתק של העיר, נצא לנסיעה קצרה למצודת "הרצ'דני", נראה בדרך את 
המרפסת ממנה הופל בידי הנאצים ידיד ישראל תומס מסריק )ועל שמו הוקם בארץ כפר מסריק(.

ובקתדרלה  המשמרות  החלפת  בטקס  נצפה  הנשיא,  וארמון  המצודה  עבר  אל  נמשיך  משם 
הענקית שנבנתה במשך 800 שנה.

'הונציה של פראג' בשל תעלות  לאי 'קמפה' )KAMPA ISLAND( איזור זה מכונה  נמשיך משם 
המים הצרות והבתים הממוקמים מעליהם,, ולאחר מכן נחצה את 'העיר הקטנה' אל עבר גשר 
קארל המפורסם, המשתרע לרוחבו של נהר ה'וולטבה'. עם חציית הגשר נכנס לעיר העתיקה אל 
עבר הכיכר הקטנה והכיכר העתיקה ונחזה בשעון האסטרונומי המרהיב המושך אליו תיירים 

מכל העולם לצפות ביופיו ובדמויות הנעות שבו.  

תערובת  בתוכה  משלבת  העיר  הגרמני,  הבארוק  מרכז  דרזדן,  לכיוון  הגבול  את  נחצה   היום 
של ארכיטקטורה מדהימה, שכיות חמדה נדירות ואוצרות אמנות מהחשובים בעולם.

נראה את בית האופרה המפואר, נטייל בגני צווינגר המעוטרים בדמויות מהמיתולוגיה היוונית.
נמשיך אל עבר יצירת הפסיפס בסמטת האצילים המתארת את "מצעד אצילי סאכסוניה".

משם נעלה ל"מרפסת של אירופה" לתצפית על נהר האלבה והעיר החדשה. 
במידת האפשר נקדיש זמן לקניות במרכז העיר. 

הבוקר נצא במסע אל תוך העבר המרשים והמיסטי של יהדות פראג הכוללת את הרובע היהודי, 
בתי הכנסת "אלטנוי-שול", שבו התפלל המהר"ל וכיום הוא בית הכנסת הפעיל העתיק ביותר 
באירופה , בתי הכנסת "מייזל" ו"קלאוס", המשמשים כמוזיאון יהודי על שלל אוצרותיו ונבקר 

בציונו של "הנודע ביהודה" ובציון המהר"ל מפראג הטמון בבית העלמין היהודי העתיק.

הגולם של המהר"ל  חווית  ונחווה את  1000 שנים  לאורך  היהודית בפראג  על התפתחות  נלמד 
"הספרדי" הקרוי כך בשל סגנונו הספרדי  גם בבית הכנסת  נבקר  ויותיר הזמן  מפראג. במידה 

המרהיב ביופיו.
אחה"צ ניתן זמן חופשי לערוך קניות בשפע הרשתות וחנויות המותגים בעיר, הידועות במחירים 

אטרקטיביים במיוחד. יציאה לשדה התעופה בשעה 20:30 בכניסה למלון.

יום שני <  קרלובי - וארי

היום נצא לטיול מודרך
בעיירת הנופש והמרפא קרלובי-וארי )קרלסבד(,

עיירה ציורית מהמפורסמות בעולם ששימשה מלכים ורוזנים ואף את גדולי ישראל שבאו להבריא 
במקום. במהלך הנסיעה והסיור תינתן הדרכה ורקע על הרפובליקה הצ'כית, פוליטיקה, כלכלה, 
צבא וחינוך. נסייר יחד לאורך השדרה הראשית, ניכנס למבנים אטרקטיביים במקום, ל"קולונדות" 
שבה  המיוחדים  המינרלים  מהמים  נטעם  מ',   2000 של  מעומק  הנובע  ב'גייזר'  ונצפה  השונות 
והמסוגלים לרפואה. לאחר מכן נצא לביקור במפעלי הקריסטל והפורצלן המפורסמים והידועים 

באיכותם בעולם, נלמד ונתרשם מתהליך הייצור ותינתן אפשרות קניה במקום.
הנופש  עיירת  על  נשימה  ועוצרת  ייחודית  נוף  לתצפית   DIANA ברכבל  נעפיל  מכן   לאחר 

קרלובי-וארי וסביבותיה.

יום ראשון <  סיור הכרות בפראג
לאחר הנחיתה בשדה התעופה הבינלאומי של פראג, נצא למלון קינג דייויד להתארגנות וקבלת 
לסיור  נצא  ולאחריה  מוקדמת,  ערב  לארוחת  נכנס  מנחה,  תפילת  נתפלל   17:30 בשעה  חדרים. 
מודרך במרכז העיר העתיקה, נשוטט בסימטאותיה הציוריות ובכיכרותיה המוארות כולל כיכר 

ווצלאב המרהיבה. לאחר מכן נצעד לכוון נהר 'הוולטבה' החוצה את העיר לשייט לילי מרתק.

ימים ראשון - חמישי

הקסומה
King Davaidחופשה חלומית במלון הפאר 


