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 סיור בן שבעה ימים באתרי המשחקים ביוון העתיקה - ארכיאולוגיה של ספורט

 ל, לרגל המשחקים האולימפיים שיתקיימו השנה בטוקיו"דרכתו של פרופ' ארתור סגנו ובהוסיור מיוחד, בתכנ

 

בתחומים  ,תחרות, עימות ה(, שפירושagonגון )א   ילהבמ יוונים השתמשוה .( אינה קיימת בשפה היווניתsport) ספורטהמילה 

. בעיני היוונים החיים דמו לתחרות ומאבק בין לוחמיםקרב -קרב מילולי וכלה בתחרות ספורטיבית או בדו-רבים, החל בדו

בלתי פוסק. ואכן, יצר התחרות היה טבוע עמוק אצל היוונים, אשר העריצו את המצטיינים בספורט. המנצחים בתחרויות, 

דוגמת המשחקים האולימפיים, זכו לכבוד, תהילה והערצה. בהקשר זה ראוי להזכיר מושג יווני נוסף, שמשמעותו תחרות, 

 בלע"ז. athleticsאו  athlete, שממנו נגזרו המושגים כגון (athlos)ס לֹות  משימה שיש לבצעה, והוא א   מאבק או

פוס המקורות ההיסטוריים והספרותיים על סוגיהם מעידים על חשיבותו ומעמדו המיוחד של הספורט בעיני היוונים, החל בא  

ס ֹורד  ינ  (, דרך ה"אודות האולימפיות" של פ  נ"לפסההז' המחצית הא' של המאה  -)שלהי המאה הח' ( Homerרי )ההומ  

(Pindar's Odes, 522-443 BCE  וכלה בתיאורים הנלהבים של אתרי המשחקים באולימפיה ובד ) לפי, פרי עטו של

 (. לספירה 2-במאה ה Pausaniasס )יא  נ  אס  ּופא

הביטוי המובהק והמרהיב ביותר למעמד לו זכו הספורטאים אצל היוונים ניתן לראות  תא

זיאונים בהם נראה ּובאמנות בכלל ובפיסול בפרט. במסלול סיורנו כלולים לא מעט מ

תלט, אשר היווה מקור השראה בלתי פסלים ותבליטים אין ספור, שהם שיר הלל לגוף הא  

  מות והיופי שבגוף האדם.סל היווני בחיפושו את השלנדלה לפ  

 הספורט אצל היוונים אופיין בתכונות הבאות:

 ה ותהילה.וצחון בתחרות הביא כבוד, גאויתלטיקה הייתה עיסוק רציני והנא   -

 צחון היה חשוב מכל.יעצם הנ -

 . או קבוצות הספורט היווני היה ביסודו של יחידים ולא של צוותים -

 ופתוח לכל המעמדות.הספורט היווני היה דמוקרטי  -

משחקים היו )בדומה לפעילות התיאטרלית, למשל( לחלק בל ייפרד מפולחן  /תחרויות -

 האלים. מכאן, שהתחרויות נערכו במתחמים פולחניים ובמועדים קבועים. 

 

פעילות ספורטיבית ממוסדת אצל היוונים החלה עם הנהגתם של המשחקים האולימפיים 

ס הא' ּוסיֹודֹונטי תיאיז  ּבלספירה, כאשר הקיסר ה 393ה בשנת וסופה הי נ"לפסה 776בשנת 

,Theodosius I)  לערך היו  נ"לפסה 500( אסר על המשך המשחקים. ידוע לנו, שבשנת לספירה 395-379שלט בשנים

לספירה עלה מספר אתרי  90אתרים ממוסדים, בהם נערכו ברווחי זמן קבועים תחרויות ספורטיביות. בשנת  50בעולם היווני 

 .300-התחרויות ל

 Pan-Hellenicניים )ל  ה  -ןעל אף העלייה הניכרת במספר האתרים בהם נערכו המשחקים, ארבעת המתחמים הפולחניים הפא  

Sanctuaries)מעמדם ויוקרתם עד שלהי שמרו על  ,(נ"לפסהו' -ו ליוקרה ותהילה עוד בתקופה הארכאית )מאות ח', שזכ

 (, שהרי המנצחים בהם הוכתרו בזרים: 'Crown Games'תר" )ּכהתקופה הרומית. משחקים באתרים אלה נקראו "משחקי ה

הפרס  נ."לפסה 776שנים, החל בשנת  4ל ס כּו(. המשחקים האולימפיים נערכו לכבוד אבי האלים זאOlympia) אולימפיה -

 למנצח היה זר של ענפי זית. 

, קוימו כל נ"לפסה 582, שראשיתם בשנת ֹולֹופ(, לכבוד האל א  Pythian Gamesיים )ית  (. המשחקים הפ  Delphi)דלפי  -

 שנה שלישית של כל אולימפיאדה. המנצחים הוכתרו בזרים של עלי דפנה. 

. המנצחים זכו נ"לפסה 581ן החל בשנת ֹוסידֹו(. המשחקים נערכו במתחם פולחני המוקדש לאל הים פIsthmia) יהמ  ת  יס  א   -

 רפס. המשחקים היו נערכים כל שנתיים, בשנים ב' וד' של כל אולימפיאדה.ּכלזרים של עלי 

ל שנתיים, בשנים והיו נערכים כ נ"לפסה 573ס, החלו בשנת ּו(. המשחקים באתר פולחני זה, שהוקדש לזאNemea) נימיאה -

 ב' וד' של כל אולימפיאדה. המנצחים בנימיאה הוכתרו בזרים של ענפי אורן.

את  האדיר(, בקשה לנ"לפסהה' -ה, הגדולה והחזקה בין ערי המדינה היווניות בתקופות הארכאית והקלאסית )מאות ז'נ  ּותא  

נערכו במסגרת הפסטיבל ( Panathenaic Gamesמעמדה המיוחד ביוון על ידי הנהגת משחקים בתחומה. משחקים אלה )

  ועד מהרה זכו ליוקרה רבה ביוון כולה.   נ"לפסה 566החלו בשנת  ,נאי. המשחקים, אשר קוימו כל שנהּותא  -ןהלאומי הפא  
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במסלול סיורנו כלולים כל ארבעת המתחמים בהם נערכו "משחקי הכתר" וגם מספר מתחמים פחות מפורסמים, אך לא פחות 

, stadionדיונים )צורת יחיד: נה. בסיורנו באתרים אלה נתמקד מטבע הדברים באיצט  ּותים. תשומת לב רבה תוקדש גם לא  מרתק

שם הרי נערכו רוב התחרויות, אך נקדיש גם תשומת לב רבה למכלולי בנייה נוספים ולמתקני האימונים  ,(stadiaצורת רבים: 

 ם התאמנו הספורטאים לקראת התחרויות.בה ,( gymnasionסיה )צורת יחיד:כגון גימנ  

 
 ©ן סטפנסקי פ-התמונות צולמו על ידי פטר  .ל"פרופ' ארתור סג -מדריך הסיור 

 

 תכנית הסיור
  07:20-ונחיתה ב 05:10המראה  :11.5.20 אתונהל הטיסה

 (18.5.20-)הנחיתה לפנות בוקר ה  02:00 - 23:55שעות ב :17.5.20 אתונהמ הטיסה חזרה

  הסיור מותאמת לשומרי שבת* תכנית 

 

 ְפְפליֹונ   -נימיאה  –איסתמיה  –לאתונה טיסה  -י שנ, יום 11.5.20-ה: 1יום 

(. איסתמיה Peloponneseנסוס )ֹופֹולמזרח הפ  -( אשר בצפוןIsthmiaבאוטובוס לאיסתמיה )נסע  תונהבא לאחר הנחיתה

, בו מרוכזים הממצאים זיאון האתרּובמתחילה נבקר . Saronic Gulf)ני )ֹוררינתוס ולחוף המפרץ הסא  ֹוסמוכה לתעלת ק

מקדש לכבוד אל המתחם וקודם כל את הסיור בשטח החפירה יכלול שהועלו בחפירות בשטח איסתמיה ובסביבתה הקרובה. ה

 . בהמשך הסיור נראה את התיאטרון והאיצטדיון.(Poseidonן )ֹוסידֹוהים פ

ביקורנו בנימיאה יתחיל בסיור (. Argolisליס )ֹורגבאזור א   הנמצאת ,(Nemeaמאיסתמיה לנימיאה ) אחר הצהריים ניסע

(, אשר שוחזר באופן Zeusס )ּומקדש זאל במוזיאון המקומי. נמשיך

כאן נערך  .2012 בשנתשופץ , אשר איצטדיוןנסייר בו ,חלקי

 לאחרונה הניסיון להחיות ולו באופן חלקי את התחרויות העתיקות.

אכסניה בה התארחו את מבנה הו נראה בית מרחץ בהמשך הסיור

 המתחרים במרוצת ימי המשחקים הנימיאים.

רגוליס אשר בדרום א   (Nafplio [Nauplion]) נפפליול נמשיך

(Argolis.)  לי ֹורגשוכנת על חצי אי שבחוף המפרץ הא  נפפליו

(Argolic Gulf מעל העיר השלווה מתנשא מבצר ונציאני רב .)

 רושם.

 HBעל בסיס  *Nafplia Palace 5: מלוןנלון ב

 

 קלמטה -מסיני  -אפידאורוס  –, יום שלישי 12.5.20-: ה2יום 

, שם נמצא אתר פולחני Epidaurus)רוס )ּופידאלא   בבוקר נצא

 הוכרזהרוס ּופידא(. א  Asclepiosס )ֹופיקל  ס  המוקדש לאל הרפואה א  

נבקר ר באתר רחב ידיים זה בטרם נתחיל בסיו אתר מורשת עולמית.כ

זיאון המקומי. נמשיך לביקור בתיאטרון )הוקם במאה הד' ּובמ

. היה זה ת יווןאושמור ביותר בין תיאטרל, הנחשב למרשים ו(נ"לפסה

ָיאס )ּופא אנ  (, הנוסע היווני בן המאה הב' לספירה, Pausaniasס 

רוס בתואר ה"יפה בתיאטראות ּופידאשהכתיר את התיאטרון של א  

ון". בהמשך הסיור נבקר בכמה וכמה מכלולי בנייה הקשורים יו

(, בהם בית חולים ובית Asclepieionפיוס )קל  ס  בתפקודו של מתחם א  

רוס יסתיים במתקנים הקשורים ּופידאספר לרפואה גם יחד. הסיור בא  

 בפעילות התחרותית במקום, והם הגימנסיון והאיצטדיון. 

ה ני  ס  אשר באזור מ   Messene)סיני )סע למ  ינאחר הצהריים 

(Messenia שבסמוך לה נמצא ,) אם  ס.ֹופיקל  ס  רוס גם הוא הוקדש לאל הרפואה א  ּופידאפולחני, שבדומה למתחם בא  מתחם

 יאפשר זאת הזמן נבקר במוזיאון המקומי המחודש. המוצגים במקום ישמשו רקע מצוין לקראת הביקור באתר עצמו למחרת.

 HB, על בסיס מולדת זיתי הקלמטה ,Kalamata הטָ מ  ל  בעיר ק  Pharae Palace  *4 :נלון במלון



   

 

 
 

 
 

 מסעות לארצות התרבות   –תגליות עולמי 
   7670105, פארק המדע רחובות 24, ת"ד 5מיסודה  של  עמותת  מכון ישראלי  לארכיאולוגיה, רחוב אופנהיימר 

   tagliot@tagliot.com; 08-9101704; פקס: 08-6611330טלפון: 
www.tagliot.com 

 

 

 אולימפיה -מסיני  –, יום רביעי 13.5.20-: ה3יום 

סיור ה(. בהמשך Agoraה )ר  ֹוגאשר שופץ באופן יסודי בשנים האחרונות, ייפתח בסיור בא  סיני, באתר החפירות של מ   נוביקור

יאטרון קטן, תובמרכזו מקדש. בסמוך נמצא מבנה דמוי  ,סֹופיסקל  , המתחם המוקדש לאל הרפואה א  Asclepieion-נראה את ה

 ן נראה מצבות קבורה אחדות, אשר נחשפוֹוסקליפיאאשר נערכו בו כנראה מפגשים הקשורים בפולחן אל הרפואה. בסמוך לא  

 ובגימנסיון. גם אלה שופצו ושוחזרו באופן חלקי.בחפירות שנערכו באתר בשנים האחרונות. לבסוף נבקר באיצטדיון 

און זיּובמפתח י, יסיור מקיף באולימפיה, אתר מורשת עולמית (.Elis)ליס לימפיה אשר באזור א  ֹוניסע לעבר אאחר הצהריים 

, (Hermesס )רמ  , בו נראה אוסף פסלים מרהיב ביופיו ובאיכותו. בין היתר נראה כאן את פסל השיש של ה  חודשהמ המקומי

אתר בבהמשך נסייר . (נ"לפסהניסטית )המאה הד' ל  תקופה הה  יוון ב(, גדול פסלי Praxitelesס )ל  קסיט  מעשה ידיו של פרא  

ה בו הוצב במא ,סּו( היווני. נראה כאן שלושה מקדשים, ביניהם מקדש זאPantheonנתיאון )ס, ראש הפא  ּופולחני לכבוד זא

שבעה מסל זה, שהיה עשוי זהב ושנהב, נחשב לאחד (. פ  Pheidias/Phidiasס ), פרי עבודתו של פידיא  סּוסל זאפ   נ"לפסההה' 

 (Stadionומצבות זכרון רבות. בהמשך נסייר באיצטדיון ) treasuries)בתי אוצר ) ם שלכן, נראה שרידי-פלאי העולם. כמו

 .(Palaistraה )יסטר  לא  פא  הו Gymnasion)) סיוןגימנ  הובמכלולי בנייה הקשורים במשחקים האולימפיים, כגון 

 HBעל בסיס באולימפיה, * Antonios Hotel 4 :נלון במלון

 

  דלפי -פאטראס  –, יום חמישי 14.5.20-: ה4יום 

. עיר נמל קטנה Achaia) כיהאזור א  בס )ֹוסנ  ֹופֹולמערב הפ  -(, בצפוןPatras/Patraס )טרא  צפונה לעבר העיר פא   בבוקר נצא

, משם Rioס ונמשיך בנסיעה לעבר העיירה טרא  (. נחלוף על פני פא  Gulf of Corinthרינתוס )ֹוזו נמצאת בכניסה למפרץ ק

 ,2004מ, הנחשב לפלא טכנולוגי. גשר מדהים זה נפתח לתנועה בשנת "ק 2.8רינתוס על גבי גשר, שאורכו ֹונחצה את מפרץ ק

פי ל  ( ועד לד  Phocisקיס )ֹומזרח, דרך אזור פ-ך לכיוון צפוןימשנ ה.נ  ּותבאותה שנה בא   מהילימפיאדה, שהתקיֹולקראת הא

(Delphi). לפי בו מוצגים הממצאים אשר הועלו בחפירות המתחם הפולחני. במוזיאון נמצא אוסף פסלים זיאון של ד  ּובמ נבקר

רונזה היפים ּב, הנחשב לאחד מפסלי הCharioteer of Delphi)פי" )ל  ב מד  ּכרונזה של ה"רּבנראה את פסל ה כאןמשובח. 

 פעם ביוון העתיקה.-ביותר שנוצרו אי

סמוך , BBעל בסיס * Nidimos Hotel 3 :נלון במלון

  .למלון מגוון מסעדות
 

 אתונה -דלפי  –, יום שישי 15.5.20-: ה5יום 

)אתר מורשת עולמית( הוא רחב  לפיהמתחם הפולחני של ד  

  :והם ,הסמוכים זה לזה נפרדים אתריםכולל שלושה ו ,ידיים

(, Sanctuary of Apollo) ֹולֹופמתחם ומקדש לאל א  א. 

  הכולל תיאטרון. מצפון למתחם ובסמוך לו נמצא האיצטדיון.

 . מתחם הגימנסיוןב. 

 Sanctuary of Athenaיה )נא  ֹותינה פרא  מתחם ג. 

Pronaia) 

בסמוך  .(Parnassosס )ֹוסרנא  אזור יפה נוף, למרגלות הר פא  מורד גבעה, באשר משתרע ב ֹולֹופא  במתחם  פתחיסיורנו בדלפי י

. (oracle, שהיה אחראי על תחום הנבואה )ֹולֹופומונומנטים שונים שנתרמו לאל א  רבים בתי אוצר ממוקמים  ֹולֹופלמקדש א  

 ֹולֹופבסמוך למקדש א   .ֹולֹופבמטרה לשכן בהם את המתנות שנתרמו לא   ,בתי האוצר הוקמו על ידי ערי מדינה יווניות שונות

  נמצא תיאטרון, המצטיין בהשתמרותו הטובה. 

(. בהמשך הסיור נבקר Pythian Gamesנעלה לאיצטדיון בו נערכו המשחקים הפיתיים ) ֹולֹופעם השלמת הסיור במתחם א  

 (.Marmariaריה )רמ  יה, המכונה גם מתחם מ  נא  ֹונה פרת  במתחם הגימנסיון ולבסוף במתחם א  

 . (Atticaה )טיק  וא  ( Boeotiaה )ויוטי  ּב המחוזות של  ה, כשאנו עוברים בדרך אתנ  ּותלפי ניסע לא  הסיור בד  בתום 

 .ממוקם במרכז אתונה במרחק הליכה ממרבית אתריה מלוןה ,BBעל בסיס * Electra Hotel 4 :נלון במלון

 

 רגליסיור  -האקרופוליס  -האגורה  -אתונה  -, יום שבת 16.5.20-: ה6יום 

נה, בירתה של יוון המודרנית, הגדולה והחשובה בערי המדינה היווניות ּותיוקדשו לא   היומיים האחרונים בסיורנו )שבת ויום א'(

בעת העתיקה. תרומתה התרבותית והאמנותית מהווה עד היום מסד איתן עליו מושתתת תרבות המערב. ענקי הרוח בתחומי 
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והמדעים חיו ויצרו כאן נכסי תרבות אוניברסליים, הנלמדים עד עצם היום הזה בבתי הספר האמנות, הספרות, הפילוסופיה 

 ובאוניברסיטאות ברחבי העולם.

ה של מטה". האגורה הייתה קודם כל שוק, אך שמשה גם מקום מפגש נ  ּו(, כלומר ב"את(Agoraרה ֹוגפתח בא  יסיורנו בעיר י

ס ֹוטלה של א  א  ֹון, בתי המשפט וגם אתרי פולחן אחדים. תחילה נבקר בסטחברתי לתושבי העיר. סביבה היו מוסדות השלטו

(Stoa of Attalos  אשר שוחזרה באופן מרשים ובה מוזיאון קטן ומרתק. בסמוך לא ,)  ס ֹויסטפא  גורה ממוקם מקדש ה

(Hephaistos בן המאה הה' לפסה"נ, הבנוי כולו שיש, אשר ,)

 נשתמר כמעט ללא פגע.

(, כלומר Acropolisליס )ֹופֹוקרה נעלה לא  ר  ֹוגבתום הביקור בא  

נה. ּותנה של מעלה", שהיה למוקד הפולחני והלאומי של א  ּול"את

ליס הוקמו במרוצת הדורות כמה וכמה מקדשים ואתרי ֹופֹוקרבא  

(, כלומר Parthenonן )ֹורתינפולחן, שהבולט שבהם הוא הפא  

נה. ּותה, האלה הפטרונית של א  נ  ת  "מקדש הבתולה", המוקדש לא  

( ומקדש אתנה ניקה Erechtheionן )ֹורכתיאמקדש זה, כמו גם הא  

(Athena Nikeהוקמו במחצית הב' של המאה הה' לפסה ,)" ,נ

כאשר אתונה הייתה בשיא עוצמתה המדינית והצבאית. בתום 

ליס נעבור על פני כמה וכמה מכלולי בנייה ֹופֹוקרהסיור בא  

ן אלה הוא תיאטרון ליס. המרכזי ביֹופֹוקרהממוקמים למרגלות הא  

ליס והמבנים שלמרגלותיו ֹופֹוקר(. נזכיר, שהא  Dionysosס )ֹוניסֹודי

 הוכרו כאתר מורשת עולמית. 

ליס" החדיש והמרשים. המוצגים המרוכזים במוזיאון זה ישלימו וגם יעשירו את ֹופֹוקרבטרם נשוב למלון נבקר ב"מוזיאון הא  

צטיינת בגישתה הדידקטית והמודרנית. בערב, נצא יחדיו לארוחת ערב ליס. התצוגה כאן מֹופֹוקראשר למדנו בסיורנו בא  

 .נלון לילה נוסף במלון אלקטרהבטברנה מקומית. 

 

 טיסה הביתה –המוזיאון הארכיאולוגי  – האגורה הרומית –אתונה  -, יום ראשון 17.5.20-: ה7יום 

הבנוי כולו שיש, נתחיל את היום בביקור ב"אגורה הרומית", מתחם ציבורי רב רושם 

אשר הוקם בשתי המאות הראשונות לספירה. במתחם, המשוחזר באופן חלקי, נראה 

( ואת ספריית Tower of the Windsמונומנטים אחדים, ביניהם את "מגדל הרוחות" )

ס", הניצב בקרבת ּוס. בתום הביקור באגורה הרומית נגיע אל "שער הדריינּוהדריינ

ן ֹולימפיאֹולימפי, הלא הוא האֹוס האּולזא מתחם פולחני רב רושם המוקדש

(Olympieion בהקמתו של מקדש ענק זה, הנמצא באזור מישורי ממזרח .)

נ, אך בנייתו הושלמה בימי שלטונו של "ליס, הוחל בשלהי המאה הו' לפסהֹופֹוקרלא  

" ניסע למוזיאון סּומ"שער הדריינ לספירה(. 138-117ס )שלט: ּוהקיסר הדריינ

הארכיאולוגי הלאומי ובו נתמקד באוסף מרשים של פיסול יווני, החל בתקופה הארכאית 

וכלה בתקופה ההלניסטית. לאוסף מגוון ועשיר זה אין מתחרים בין אוספי המוזיאונים 

הואיל והנושא המרכזי בסיורנו זה הוא ספורט ומתקני ספורט  הגדולים באירופה ובארה"ב.

יקה, לא יהיה זה בגדר הפתעה, אם האתר האחרון בו נבקר באתונה יהיה האיצטדיון האולימפי המשוחזר, בו התקיימו ביוון העת

נ. האיצטדיון שלפנינו "נה החל במאה הו' לפסהּות(, כלומר המשחקים שהנהיגה א  Panathenaiaם )יתנאיא  -ןהמשחקים הפא  

ופץ באמצע המאה הב' לספירה. צורתו הנוכחית המרשימה והבוהקת נ(, וש"הוקם בראשית התקופה ההלניסטית )מאה ד' לפסה

. 1896לימפיאדה המודרנית הראשונה, שנערכה באתונה בשנת ֹובשיש לבן היא תוצאה של שחזור, אשר התבצע לקראת הא

ה טיסה חזרה תהיה בשעה .לפני הנסיעה לשדה התעופה נאכל ארוחת ערב במסעדה מקומית ייחודית, בה נסכם את הסיור

 .18.5.20-ב 02:00והנחיתה בשעה  23:55
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 :ותהער

 תכנו שינויים במסלול כתוצאה משיקולי הדרכה או בשל נסיבות אובייקטיביות. יי -

 .נרשמים 20יציאת הסיור מותנית במינימום   -

 .אם יוחלפו בתי המלון, המלון החלופי יהיה דומה ברמתו  -

 

: 27.2.20-המחיר למטייל בחדר זוגי להרשמה עד ה

1,555€  

, עשוי להשתנות 2020 פברוארב 27-המחיר למטייל לאחר ה

יתכן שהמאחרים להירשם ומספר המקומות בטיסה מוגבל 

 יידרשו לשלם תוספת למחיר על פי דרישת חברת אג'יאן

 איירליינס.

  290€   תוספת ליחיד בחדר זוגי:

   40€למטייל:  ,)בתי מלון, נהגים, מדריכים, מסעדות וכו'( לנותני שירותים ביוון תוספת תשר

 :הסיור כולל

  כולל מסי נמל והיטלים ,מאתונהוחזרה ישירה  לאתונהטיסה ישירה  

  האמון על הלוגיסטיקה של הסיור  ,פרופ' סג"למנהלן מתנדב לצד 

 התיירות ביוון, מדריכים מקומיים מוסמכים על ידי משרד תכנון והדרכה על ידי תגליות 

 ת בוקרולינה וארוחעל בסיס  ציםומומל יםאיכותי נותמלו  

  מס תיירות מקומי 

 ארוחות( למעט שני ערבים בהם כל מטייל יחליט על העדפותיו  5) יםערבכל הב ערב ותארוח 

 בתכנית כל אמצעי התחבורה המוזכרים 

 ולאתרים נוספים על פי שיקול הצוות כניסות לכול האתרים בתכנית 

 ערכות שמע אישיות 

 

 הסיור אינו כולל:

 כול מה שלא צוין במפורש כנכלל 

 ד לאחר רכישת הסיור(יימ ,כולל החזר במקרה של ביטול על רקע רפואיה ,ביטוח נסיעות )מומלץ להזמין ביטוח 

 בשני ימים, בדלפי ובאתונהוארוחות ערב  בכל ימי הסיור ארוחות צהריים 

   הטיולשתייה ורכישות פרטיות במהלך 

 חודשים לפחות 6ש להקפיד על דרכון בתוקף למשך י  

 

  סיור עם תגליות מבטיח לכם:

  המשלב את מיטב האתרים ,ותרבותיסיור בדגש ארכיאולוגי, היסטורי 

 הדרכה איכותית ומעמיקה 

 מנהלן אשר אחראי על הארגון והלוגיסטיקה 

 תכנון זמן אופטימאלי 

 מנוחה נאותה לקראת עוד יום אינטנסיבית מלון באיכות גבוהה אשר יאפשר לכם יב 

 בקרב מטיילים סקרנים ויודעי ח"ן אחברות 


