תגליות עולמי – לגלות את העולם לעומקו

מלטה -צומת תרבויות בלב הים התיכון
מלטה היא הפינה הדרומית ביותר של אירופה ,ואחת המדינות הקטנות ומעוטות האוכלוסין ביותר
שלה .עם זאת ,מהווה ארץ קטנה זאת מיקרוקוסמוס מרתק של השפעות היסטוריות ,תרבותיות,
לשוניות ואמנותיות.
אתרי התיירות הפרהיסטוריים הקדומים ביותר עלי אדמות ,ההשפעות של הפניקים ,היוונים
והרומים ,המצור העות'מני ,קאראוואג'יו ,נפוליאון והקרב הכבד במלחמת העולם השנייה הותירו
את רישומם על אי זה .מלטה היא מקום מרתק וקסום ,המושך ומזמין את המעוניינים לחוויה
ייחודית ושונה.
מלטה איננה מתויירת מדי ,ויש בה ,במקביל למציאות
המערבית של המאה ה ,21 -סממנים קסומים של מציאות
בלתי ממוסחרת ותיירותית .בני העם המלטזי ,כולם ,ללא
יוצא מן הכלל ,דוברי אנגלית ,מה שהופך את המקום
לידידותי למטייל ונוח מאד.
ד"ר שמעון גת – מדריך וותיק של תגליות תכנן עבורכם סיור
מעמיק ,עשיר ומגוון ברחבי מלטה.

תכנית הסיור
טיסה ת"א -מלטה ) (MLA KM829ב  4.12.18בשעות .07:35 – 05:30
טיסה מלטה -ת"א ) (MLA KM828ב 9.12.18בשעות 05.55 – 01:15
יום א'  :4.12.2018תל אביב  -מלטה  -מרסהשלוק -
מקדשים  -מוסטה
לאחר שנצא משדה התעופה נסע לחוף לתצפית לעבר
המערה הכחולה ) (Blue Grottoהיפהפייה של מלטה.
נבקר בכפר הדייגים הצבעוני שהיה לעיירה,
מרסהשלוק ) (Marsaxlokkהממוקם על שפת המפרץ
הגדול ביותר במלטה ,בדרום-מזרח האי .נמל הכפר
הוא אחד הנמלים דרכם ניסו הצבאות התורכיים והצרפתיים לכבוש את האי בעבר .ניהנה מזמן
לסיור עצמאי בשווקים הנערכים מדי יום לאורך קו המים .אחר הצהריים ,נבקר במקדשים
מגליתיים פרה-היסטוריים מרתקים :חג'ר אִ ים ) (Hagar Qimומנאיידרה ) .(Mnajdraבדרכנו
למלון נבקר במוסטה ( )Mostaבכנסיה ייחודית ויוצאת דופן בעיצובה .הכנסיה ע"ש מרים St.
 Maryעוצבה כמבנה עגול בעל כיפת אבן הגדולה מסוגה בעולם .היא נבנתה בין השנים 1833-
 .1830במהלך היום ,נתייחס גם לקהילה היהודית של מלטה .לעת ערב נגיע למלון
 San Antonio 4* superiorאו דומה ברמתו.
תגליות עולמי – מסעות לארצות התרבות
מיסודה של עמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה ,רחוב אופנהיימר  ,5ת"ד  ,24פארק המדע רחובות 76701

טלפון ;08-6611330 :פקסtagliot@archeo-logic.com ;08-9101712 :
www.tagliot.com

תגליות עולמי – לגלות את העולם לעומקו
יום ב'  :5.12.18מדינה – ראבאט – מערת סט .פול
היום ניסע מערבה לשתי הערים העתיקות והיפהפיות של מלטה הסמוכות זו לזו .הראשונה היא
מדינה ) (Mdinaהעתיקה ,היפה והקסומה ,אחת מן הפנינים האורבאניות של אירופה,
שבסמטאותיה קפא הזמן מלכת .נבקר בכמה מן האתרים החשובים שבעיר :הווילה הרומית
 ) Domus ) Romanaהמפורסמת ,הקתדרלה ) (St. Paul's Cathedralוהכנסייה הכרמליטית
) ,(Carmelite Churchבה החל המרד נגד נפוליאון .העיר השנייה בה נבקר היא ראבאט
) ,(Rabatהעיר הססגונית הצמודה למדינה .נבקר במוזיאון לחפצי דת ואמנות (Vignacourt
) ,Museumהשוכן במבנה מהמאה ה 18 -ונקרא על שם אחד ממושלי מלטה .נסיים את היום
בביקור במערת סט .פול ) (St. Paul's Catacombsונראה את הקטקומבות מעליהן נבנתה
העיר.

יום ג'  :6.12.2018גוזו
הבוקר נצא במעבורת לאי הקטן גוזו.
אורכו של האי גוזו  15קילומטר,
ורוחבו המרבי  -שבעה קילומטרים,
ובסך הכל  67קמ"ר שטחו .צפיפות
האוכלוסין בו דלילה בהרבה מזו שבאי
מלטה ,ואדמתו פורייה יותר .כ-
 27,000תושביו עוסקים בעיקר
בחקלאות ובדיג ,ומוכרים מוצרי משי
יפים .ויקטוריה ) ,(Victoriaבירת גוזו,
נמצאת במרכז האי .שמה הנוכחי ניתן
לה ב ,1897 -לציון שנת השישים
להכתרתה של המלכה ויקטוריה ,אבל עד היום היא ידועה גם בשמה הקודם ,רבט ) .(Rabatגם
במרוקו ובאי מלטה יש עיר הנושאת שם זהה ,שכן פירושו הוא פשוט "עיר גדולה" .ברובע העתיק
של ויקטוריה יש סמטאות צרות ,בתים ישנים ואווירה של עתיקּות.
לאחר שייט של  25דקות ,נגיע לאי ונתחיל את הביקור בויקטוריה .משם נמשיך למקדשי ג'גנטיה
) ,(Ggantijaהקדומים מסוגם בעולם ,שהוכרו על-ידי אונסק"ו לאתר לשימור למורשת עולם.
המקדשים שבמקום הם מסביבות שנת  3600לפני הספירה ,והם אחד האתרים הארכיאולוגיים
החשובים במלטה .פירוש השם ג'גנטיה הוא "ענקית" .לפי המסורת ,אישה גדולה נשאה על
כתפיה את האבנים העצומות לבניית המקדשים .גם היום קשה להסביר כיצד הועתקו אבנים
ענקיות ("מגליתים") שגובה כל אחת מהן שישה מטרים ומשקלה כמה טונות .במקום יש שני
מקדשים .בתום הביקור בגוזו ,נעלה על מעבורת ונשוב למלוננו שבאי המרכזי.
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יום ד'  :7.12.18שלוש הערים  -ארמון הגראנדמאסטרס  -קאזה רוקה פיקולה
נצא אל הצד המזרחי של חצי האי ,שבו שוכנת ולטה ,שם נמצא המפרץ ובו הנמל הגדול .ניסע אל
עבר "שלוש הערים" ) ,(The Three Citiesזהו כינוין של שלוש הערים העתיקות של מלטה,
היושבות מצדו האחר .בערים אלו השתמר האופי העתיק ,הים תיכוני ,של מלטה ,בניגוד לולטה
שהיא עיר מתוכננת .נתחיל את היום במפגש מרתק מאין כמותו עם האי ותרבותו  -שייט בין
המפרצים הציוריים והאתרים המרתקים בשני הנמלים הגדולים משני צדדיה של וולטה .בשייט
תיחשפנה זוויות יפהפיות ומרתקות של נופי האי ובמהלכו נלמד רבות על ההיסטוריה הייחודית
של מלטה .נמשיך לסיור בשלוש הערים וניכנס אל המבצר האדיר ,מבצר ריקאזולי ( Fort
 ,)Ricasoliשהיה בשימוש האבירים ,הצרפתים ולבסוף הבריטים .נבקר בארמון
המפואר  ,Grandmaster's Palaceשנבנה בשנת  1571ושימש את האביר הראשי במסדר
השליט" ,האח הגדול" .כיום משמש הארמון למקום מושבו של הפרלמנט ולמגוריו של הנשיא.
ארמון מרהיב ביופיו המושך אליו תיירים רבים וממוקם ברחוב הרפובליקה בעיר הבירה של
מלטה ,ולטה .נ בקר גם בקאזה רוקה פיקולה ,ארמון פרטי המשמש היום כמוזיאון .הארמון נבנה
במאה ה 16 -בידי המרקיז דון פיטרו לה רוקה ,אחד מאבירי מלטה .הארמון מרתק במיוחד בשל
רשת המנהרות התת קרקעיות שלו שנוצרו בסלע .אחת המנהרות מובילה למקלט הפרטי של
דיירי הארמון ובעליה .ניכנס למופע העוסק בתולדות האי.The Malta Experience ,
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יום ה'  :8.12.2018וולטה – טיסה ארצה(  9.12בשעה )01.15
נקדיש את היום לסיור מקיף באתריה המרכזיים של וואלטה ,בירת מלטה.
העיר וולטה נקראת על שמו של האח הגדול ז'אן דה לה ולט (Jean Parisot
) ,de la Valetteשהדף ,בשנת  ,1565את המצור התורכי על האי .נבקר
בכמה מהמוזיאונים המרכזיים בעיר (כולל מוזיאון המלחמה) בהם יחשפו לפנינו
צדדים שונים ומגוונים של האי הקטן אך הגדוש .נבקר בגני בראקה העליונים
) ,(Upper Barrakka Gardensמהם נצפה לעבר הנמל הגדול .נבקר
בקתדרלת סנט ג'ון ) ,(Saint John's Co-Cathedralקתדרלה מופלאה
ומיוחדת ברצפות הנהדרות ,בקפלות הרבות שבה ,בקריפטה והקברים ,ובציורים של אמן הבארוק
 קראווג'ו והציור המפורסם ("עריפת ראשו של יוחנן המטביל") .נבקר במוזיאון הארכיאולוגי) ,(Valletta Archeological Museumזהו מוזיאון שנבנה כאכסניה בשנת  .1571האכסניה
שימשה את אבירי צרפת בעיקר מאזור פרובנס ,ואת חלק מאבירי מלטה .היום האכסניה משמשת
כמוזיאון לארכיאולוגיה המספר את סיפור ההתיישבות במלטה החל מהתקופה הניאולותית דרך
תקופות היסטוריות שונות ,כולל תקופות היוונים ,הרומאים ,התקופה האסלאמית ועד היום7,000 .
שנים של היסטוריה נחשפות בתערוכות מרתקות של ממצאי ארכיאולוגיה אשר התגלו בחפירות
הרבות שנערכו במקדשים הפזורים על פני שלושת האיים.
נחתום את טיולנו בשיחת סיכום וארוחת ערב במסעדה מקומית ,ובשעות הלילה המאוחרות ניסע
אל שדה התעופה לקראת טיסתנו חזרה ארצה (  9.12בשעה )01.15

הערה :יתכנו שינויים במסלול כתוצאה משיקולי הדרכה של מדריך הסיור והמנהלן ,או בשל
נסיבות אובייקטיביות.
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המחיר למטייל בחדר זוגי להרשמה עד ה:30.9.18 -

1020 €

המחיר למטייל לאחר ה 30.9-עשוי להשתנות כתוצאה מעלות כרטיס הטיסה שייקבע על ידי
חברת התעופה.
תוספת ליחיד בחדר זוגי:

;154 €

תוספת תשר למטייל20 € :

הסיור כולל:
 טיסה ישירה וסדירה למלטה וחזרה ישירה ממנה כולל מסי נמל והיטלים
 מנהלן מתנדב לצד המדריך האמון על הלוגיסטיקה
של הסיור
 תכנון והדרכה על ידי תגליות
 מלון בדרגת  *4על בסיס חצי פנסיון
 ארוחה נוספת בערב האחרון
 כל אמצעי התחבורה המוזכרים בתכנית
 כניסות לכול האתרים שצוינו בתכנית
 ערכות שמע אישיות
הסיור אינו כולל:
 כול מה שלא צוין במפורש כנכלל
 ביטוח נסיעות (מומלץ להזמין ביטוח מיד לאחר
רכישת הסיור ולוודא שהביטוח כולל החזר במקרה ביטול על רקע רפואי)
 ארוחות צהריים
 שתייה ורכישות פרטיות במהלך הטיול
 יש להקפיד על דרכון בתוקף למשך  6חודשים לפחות
סיור עם תגליות מבטיח לכם:
 סיור בדגש ארכיאולוגי ,היסטורי ותרבותי המשלב את מיטב האתרים
 הדרכה איכותית ומעמיקה
 מנהלן אשר אחראי על הארגון והלוגיסטיקה
 תכנון זמן אופטימאלי
 בתי מלון באיכות גבוהה אשר יאפשרו לכם מנוחה נאותה לקראת עוד יום אינטנסיבי
 חברותא המורכבת ממטיילים יודעי חן
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