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בית איילון, רח' אבא הלל 12, רמת גן

זהו טיול פרטי מבית אותנטיקו בהובלת מדריכים מקומיים דוברי עברית או אנגלית, המתוכנן והמאורגן לכל

פרטיו, והמאפשר לכם לחוות חווית טיול איכותית בקבוצה פרטית סגורה. הטיול מתקיים בשילוב של נסיעות

טיול פרטי מודרך בליטא ולטביה | 7 ימים



ברכב פרטי/מיניוואן/מיניבוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) והליכות רגליות ביעדי הסיורים ומתאים

לקבוצות סגורות מ- 2 מטיילים ומעלה. 

מסלול זה מתבסס על לוחות הטיסות של חברת התעופה לטבית airBaltic או של חברת התעופה הפולנית LOT הידועים

היום. ניתן להתאים את התכנית לטיסות אחרות בהתאם לבחירת הנוסעים. יתכנו שינויים במסלול המוצע בכפוף לשינויים

בלוח הטיסות של חברת התעופה, עקב שינוי חברת התעופה, כמו גם על פי מיטב שיקולי המדריך בשטח, עקב תנאי מזג

האוויר בפועל ו/או תנאי השטח ו/או דרישות השלטונות המקומיים.

אותנטיקו הנה השותפה הרשמית של הרשת הבינלאומית ™Best Eurasian Hotels בישראל. 

אותנטיקו מחוייבת לפעול בהגינות מול ציבור הצרכנים והינה בעלת תו אמון הציבור אשר מסמן לצרכנים עם מי כדאי

לעשות עסקים.

 

מסלול ותוכנית הטיול

יום 1

תל אביב - וילנה

נגיע לוילנה בשעות הצהריים. אחרי ההתארגנות, נצא לסיור ההיכרות עם העיר.

נראה את הקתדראלה המרשימה ו"מגדל הפעמון" הסמוך לה שבמרכז העיר. נציץ

על בית המושל הכללי הרוסי לשעבר שהיום הוא בית הנשיא של ליטא ונמשיך לביקור

בקומפלקס בן מאות השנים של האוניברסיטה הווילנאית שהיא אחד ממוסדות

ההשכלה הגבוהה המוקדמים והמרשימים ביותר במזרח אירופה. נבקר גם בכנסיית אנה הקדושה ובמוזיאון הענבר "הזהב

של ליטא". לינה בוילנה.

יום 2

ירושלים דליטא

https://authentico.co.il/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8


נתחיל את היום בתצפית ממרומי גבעת המצודה העתיקה השוכנת בלב העיר. נמשיך

לסיור בוילנה היהודית הידועה גם בשם "ירושלים דליטא". נבקר במוזיאון היהודי

הממלכתי ע"ש הגאון מוילנה ובבית הכנסת "טהרת הקודש" היחיד ששרד מכל בתי

הכנסת של העיר ומשרת בימינו את קהילת יהודי וילנה. נסייר ברחוב הגאון וברחוב

היהודים, נבקר במקום בו ניצב בעבר ה'שולהויף' המפורסם והיכן שהיה ביתו של

"הגאון מוילנה". נמשיך לכיכר העירייה ולרחוב "ברייטה גאס". נסייר ברחובות הגטו,

נצעד בעקבותיהם של איציק ויטנברג ואבא קובנר עד חצר בנין ה"יודנראט". נעצור ליד הבניין של התיאטרון היהודי בגטו

וילנה ונתרשם מהסיפור המרתק על הפעילות התרבותית של אסירי הגטו. נגיע למתחם "הבתים הזולים", הבניינים שברון

הירש בנה ליהודים חסרי גג לאחר השיטפון הגדול בוילנה. נסיים את סיורינו ב"שער השחר" השריד היחיד של חומת העיר.

לינה בוילנה.

יום 3

וילנה - פונאר - טראקאי - קובנה

אחר ארוחת הבוקר נסע ל"יער פונאר", לביקור בגיא ההריגה הגדול של יהדות ליטא

הסמוך לעיר. נמשיך אל טראקאי, הבירה העתיקה של נסיכי ליטא השוכנת בלב אזור

אגמים יפהפה ונתרשם מיופיו הנדיר של המקום. נמשיך לכיוון צפון-מערב, לעיר

השנייה בגודלה בליטא, קובנה. בדרך נעצור בעיירת ז'זמר לביקור בבית הכנסת מעץ.

בקובנה נטייל באזור הישן של העיר שהיה מאוכלס ברובו ביהודים וברחובות הקרויים על שמותיהם של הסופר אברהם מאפו

ולודוויג זמנהוף, אבי שפת האספרנטו, נגיע אל "כיכר העיר" העתיקה, נמשיך את סיורנו בביקור קצר ליד הבית בו גדלה

המשוררת לאה גולדברג. בשעות הצהריים נטייל להנאתנו ב – Laisves aleja, הלא הוא המדרחוב המפורסם של העיר.

נגיע ל"סלובודקה" – הרובע היהודי הישן בו פעלה הישיבה המפורסמת ואשר שימש כגטו בעת הכיבוש הנאצי. נבקר

ב"פורט התשיעי", המצודה ששימשה כמחנה מעצר ומוות בתקופת מלחמת העולם השנייה. לינה בקובנה.

Vilnius – Paneriai – Trakai – Zhezhmariai – Kaunas (Approximate distance: 120 km)

יום 4

קובנה - קלייפדה (ממל) - חצי האי נרינגה

ממשיכים לקליפדה (ממל) עיר נמל לחוף הים הבלטי. עם הגעתנו לעיר, נחצה

במעבורת את המפרץ קורש ונבקר בחצי האי נרינגה, שהוא אחד מאתרי הטיול

והנופש הידועים והמרשימים ביותר בצפון אירופה. נתרשם מנופיו הייחודיים של

המקום, נטייל ב'יער המכשפות' המזמן הצצה אל עולם התרבות והפולקלור העממי

המקומי. נטייל בעיירת נופש ציורית נידה, בה כתב הסופר תומאס מאן את היצירה "יוסף ואחיו" ונצפה על הדיונות הגבוהות

המתנשאות לגובה של עשרות מטרים. לקראת הערב נשוב לקלייפדה ללינה.



Kaunas – Klaipeda – Nida – Klaipeda (Approximate distance: 330 km)

יום 5

קליפדה - פלונגין - שאוולי - ריגה

אנו פונים צפונה ותחנתינו הראשונה תהיה בעיר פלונגין. באתר הרצח של יהודי

פלונגין והסביבה הציב חרש העץ היהודי חי במקום, יעקב בונקה, שורה של פסלי עץ

המתארים את רגעיהם האחרונים של ההולכים למוות. בהמשך דרכנו נגיע לעיר

שאוולי, שם נתרשם מקרוב מאורחות חייה של "אצולת הממון" היהודית, נתעכב ליד

אחוזת משפחת פרנקל ובית החרושת לעורות של משפחה זו. בהמשך דרכנו נבקר ב"גבעת הצלבים", אתר ייחודי ומרשים

שהיה לאחד מסמלי ההתנגדות הליטאית לשלטון הזר. לאחר נסיעה לא ארוכה נחצה את הגבול עם לטביה ובשעות הערב

נגיע לריגה, בירת לטביה. לינה בריגה.

Klaipeda – Plunge – Siauliai – Riga (Approximate distance: 290 km)

יום 6

ריגה

נתחיל את היום בסיור בעיר העתיקה של ריגה הכולל חומות העיר, "השער השבדי",

הקתדראלה המרכזית שנבנתה ב-1211, "בית החתולים", הגילדה הגדולה והקטנה,

הבתים המכונים "שלושה אחים", נתרשם מהמגוון הארכיטקטוני הנדיר של המבנים

ובניהם הבית של "שחורי ראש". אחר הצהריים נסייר בריגה היהודית. נבקר ברובע

היהודי לשעבר, נעצור ליד האנדרטה לזכר בית הכנסת הגדול של ריגה אשר נשרף על ידי הנאצים ועוזריהם המקומיים.

נעצור ליד בניין בית הספר היהודי הראשון באימפריה הרוסית. נמשיך לאזור הגטו וגם אל אתר השמדת יהודי ריגה רומבולה

ומחנה עבודה סאלאספילס. לינה בריגה.

יום 7

ריגה - תל אביב

בבוקר נבקר בשוק המרכזי של ריגה, אחד השווקים הגדולים והמרשימים באירופה

כולה. נמשיך לסייר בפנינה האדריכלית של האזור הלא הוא רחוב אלברטה המהווה

ריכוז ייחודי לבניינים שעוצבו בסגנון ה"ארט-נובו" (Art Nouveau). זמן חושפי.

לקראת הצהריים ניסע לשדה התעופה של ריגה ונמריא חזרה לארץ.

חבילת הטיול הפרטי של אותנטיקו כוללת



קבלת פנים והעברות מ/אל נמל התעופה.

6 לילות במלונות כמפורט בהצעה ובכפוף לזמינות החדרים בפועל.

העברות ונסיעות ברכב פרטי/מיניוואן/מיניבוס/אוטובוס ממוזג (בהתאם לגודל הקבוצה) ע"פ התכנית.

מדריכים מקומיים דוברי עברית או אנגלית (בהתאם לזמינות) ע"פ התכנית (בקבוצות החל מ 4 מטיילים – מדריך ונהג).

דמי כניסה לאתרים בהם הכניסה כרוכה בתשלום ואשר כלולים בחבילת הטיול כמפורט בסעיף "אתרים הכלולים

בתכנית" (למעט הימים בהם המוזיאונים סגורים).

דמי רישום וטיפול.

המחיר אינו כולל

כרטיסי טיסה.

ביטוח נסיעות אישי וביטוח מטען.

אתרים ופעילויות אשר לא כלולים בתכנית הטיול.

ארוחות מעבר לארוחות בוקר המוגשות בבתי המלון.

כניסות מוקדמות ו/או מאוחרות לבתי המלון.

הוצאות אישיות.

תשר למדריכים ונהגים מקומיים.

אתרים הכלולים בתכנית

המרכז ההיסטורי של וילנה

העיר העתיקה, מרכזה ההיסטורי של וילנה, משתרעת על 3.6 קמ"ר והיא בין

הגדולות במזרח אירופה, בה מרוכזים רוב הבניינים בעלי החשיבות ההיסטורית ובהם

טירת גדימינאס וכיכר הקתדרלה. העיר הוכרה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו

ב-1994.



(Gediminas Hill Funicular) פוניקולר למגדל גדימינאס

פוניקולר המוביל אל מגדל גדמינאס, השריד שנותר מהמצודה העליונה של העיר.

המגדל ממוקם בגבעת המצודה, ממנה נשקף נוף ייפייפה על העיר כולה.

אוניברסיטת וילנה

אחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוקדמים והמרשימים ביותר במזרח אירופה

שנוסדה על-ידי הישועים בשנת 1579.

וילנה היהודית - "ירושלים דליטא"

אתריה המרכזיים של וילנה היהודית שכונתה "ירושלים דליטא" הם: רחוב הגאון, רחוב

היהודים, בית הכנסת "טהרת הקודש" היחיד ששרד מכל בתי הכנסת של העיר, רחוב

"ברייטה גאס", רחובות הגטו, הבניין של התיאטרון היהודי בגטו, מתחם "הבתים

הזולים", בתי הקברות היהודיים של העיר ועוד.

המוזיאון היהודי הממלכתי ע"ש הגאון מוילנה

המוזאיון מוקדש לתולדות יהודת ליטא ולמורשתה התרבותית, נוסד ע"י משרד

התרבות של ליטא בשנת 1989.

אתר הזיכרון בפונאר

אתר הרצח של יהודי וילנה והסביבה, שוכן 10 ק"מ מדרום לוילנה. באתר זה נרצחו

במהלך מלחמת העולם השנייה בין שבעים אלף איש למאה אלף איש, רובם המכריע

יהודים.

(Trakai Castle) טירת טראקאי

טירה השוכנת על אי באגם גאלבה בעיר טראקאי, בירתם העתיקה של נסיכי ליטא.



(Zezmariai) בית הכנסת מעץ בעיירת ז'ז'מר

בית הכנסת מעץ שנשתמר בעיירת ז'ז'מר.

מרכזה ההיסטורי של קובנו ואזור 'סלובודקה'

קובנה (בליטאית Kaunas) היא העיר השנייה בגודלה בליטא, נוסדה בשנת 1030

על ידי הנסיך הליטאי קאונאס ונקראה על שמו. בתחילת המאה ה-18 נוסד בעיר

רובע יהודי ובשנת 1939 מנתה האוכלוסייה היהודית בקובנה כארבעים אלף איש,

שהיוותה כרבע מהאוכלוסייה הכללית שבעיר. בשנת 1877 הקים הרב נתן צבי פינקל

את ישיבת סלובודקה המפורסמת בבפרבר של קובנה אשר שימש כגטו בעת הכיבוש

הנאצי.

הפורט התשיעי

אתר רצח המוני יהודים במלחמת העולם השניה. הפורט התשיעי בקובנה הוא שמה

של אחת ממערכת המצודות שהוקמו בסוף המאה ה-19 שישה קילומטרים ממרכז

העיר. בליטא העצמאית, בין שתי מלחמות-העולם, שימש הפורט בית-סוהר. כיום

משמש המקום כמוזיאון וכאתר הנצחה.

המרכז ההיסטורי של קלייפדה

עיר נמל קלייפדה ממוקמת על שפת הים הבלטי קרוב לשפך הנהר ניימן, ובמשך

תקופה ארוכה היא השתייכה לפרוסיה המזרחית והייתה קרויה ממל.

מעבורת לחצי האי נרינגה

קווי המעבורת מקשרים דרך המפרץ קורש בין העיר קלייפדה לבין חצי האי. משך הנסיעה במעבורת הוא 15 עד 20 דקות.



חצי האי נרינגה / הרצועה הקורונית

אחד מאתרי הטיול והנופש הידועים והמרשימים ביותר בצפון אירופה. זהו  חצי אי צר

וחולי באורך של 98 ק"מ, החוצץ בין הים הבלטי למפרץ קורש, כאשר 52 ק"מ שייכים

לליטא. בנרינגה אפשר לצפות בדיונות הגבוהות באירופה ובמקומות מסוימים הן

מגיעות לגובה של 60 מ'. מבין האטרקציות המומלצות בנרינגה: "יער המכשפות"

שליד כפר יואודקראנטה וכמובן עיירת הנופש ההציורית – נידה.

מוזיאון תומאס מאן בעיירת נידה

תומא מאן, סופר גרמני נודע, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1929. בקיץ 1932 שהה

מאן בבית נופש בעיירה נידה, שם המשיך לכתוב את הרומן "יוסף ואחיו".

אתר ההנצחה ליהודי פלונגין

באתר הרצח של יהודי פלונגין והסביבה הציב חרש העץ היהודי, יעקב בונקה, שורה

של פסלי עץ המתארים את רגעיהם האחרונים של ההולכים למוות.

גבעת הצלבים

אתר ייחודי ומרשים שהיה לאחד מסמלי ההתנגדות הליטאית לשלטון הזר. במקום

שוכנת גבעה קטנה, אליה נוהגים הולכי רגל להגיע ולהניח צלבים.

אחוזת משפחת פרנקל בשאוולי

.(Šiauliai) אחוזת משפחת פרנקל ובית החרושת לעורות של משפחה זו בעיר שאוולי



העיר העתיקה של ריגה

העיר העתיקה של ריגה הוכרזה אתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו. בריגה נמצא

הריכוז הגבוה ביותר של מבנים הבנויים בסגנון אר נובו באירופה. מה

בתכנית הסיור? חומות העיר, "השער השבדי", הקתדראלה המרכזית, "בית

החתולים", הגילדה הגדולה והקטנה, הבתים המכונים "שלושה אחים",  בית הגילדות

של שחורי הראש, הרובע היהודי לשעברי, השוק המרכזי של ריגה, אחד השווקים

הגדולים והמרשימים באירופה כולה ועוד.

(Rigas Dom) קתדרלת ריגה

הקתדרלה של ריגה היא הכנסייה הגדולה בארצות הבלטיות. היא נבנתה במהלך

המאה ה-13 ועברה שינויים משמעותיים מאז. בתוכה נמצא אורגן שנבנה בשנת

1844 והנחשב לעוגב הצינורות השני בגודלו בעולם.

(St. Peter's Church) כנסיית פטר הקדוש

כנסיית פיטר הקדוש, הוזכרה לראשונה בשנת 1209, כוללת מגדל בגובה של 123

מטר ומהווה את אחד הסמלים המרכזיים של העיר.

בית הכנסת כורל של ריגה

בית הכנסת הגדול המכונה פייטאוו-שול (Peitav Shul), היחיד ששרד בריגה לאחר

הכיבוש הנאצי ועדיין פעיל בעיר. בית הכנסת ממוקם בלבה של העיר העתיקה של

ריגה. בית הכנסת נבנה בשנים 1903-1905 בסגנון אר נובו על ידי הארכיטקט

וההיסטוריון וילהלם ניומן.

אתר השמדת יהודי ריגה בעיר רומבולה
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טבח יער רומבולה אירע ביער רומבולה (בלטבית – Rumbulā) סמוך לריגה, שם

נרצחו כ-25 אלף יהודים בתקופת השואה. במקום בו בוצע הטבח, הוקמה בשנת

1965 אנדרטה על ידי קבוצת צעירים מהעיר ריגה. בנובמבר 2002 חודשה

האנדרטה במקום על ידי השלטונות הלטביים.

קישור למפת המסלול:

http://goo.gl/6TK1wh

http://goo.gl/6TK1wh

