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ם לכם הזדמנות בעקבות שיתוף פעולה בין נספח התיירות של יוון בישראל לבין תגליות, אנו מציעי

 ייחודית לצאת למסע לחבל ארץ מרתק שמרבית המטיילים הישראלים לא זכו לבקר בו.

 

מערב יוון, מאופיין בנוף הררי, ירוק ומיוער. נוף של עמקים צרים, גיאות -(, השוכן בצפוןEpirusֶאפירּוס ) חבל

נוף ופראי זה מיושב בדלילות ותיירים עמוקים, אגמים ונהרות שוצפים. כמו בעת העתיקה, כך גם היום, אזור יפה 

 המציפים בהמוניהם את מרכז יוון ואת הֶפלופונֶסוס, אינם מרבים לבקר כאן. 

( Pindus Mountainsמבט על מפת יוון מבהיר, שאזור ֶאפירּוס אכן מנותק מיתר מחוזות יוון. רכס הרי פינדוס )

(. מצד צפון אזור ֶאפירּוס Macedonia( וַמֶקדוניַה )Thessalyתוחם את ֶאפירּוס במזרח, ומפריד בינו לבין ֶתַסליַה )

( ואל האי ֶקיְרקיַרה Ionian Sea( ובמערב הוא נפתח אל הים האיוני )Albaniaגובל עם ַאלַּבניה )

(Kerkyra/Corfu( הסמוך, ואילו בצד דרום אזור ֶאפירּוס תחום על יד ֶאיתוליַה )Aetolia( וַאַקְרנַניה )Acarnania.) 

י התקופה הַארכַאית )סוף המאה הו' לפנה"ס( ובמרוצת התקופה הקלַאסית )המאה הה' לפנה"ס( נחשב בשלה

דורי, נחשבו לעתים ּכַּבְרַּברים. ההיסטוריון -אזור ֶאפירּוס כאזור ספר ותושביו, על אף העובדה שדברו ניב יווני

ֶאפירּוס ַּבְרַּברים. כך גם כונו בני  (, אכן ראה בתושביThucydidesהיווני, בן המאה הה' לפנה"ס, תּוקידיֶדס )

לספירה(, ואילו הנוסע היווני  24-לפנה"ס Strabo/Strabon( )63ֶאפירּוס בכתביו של הגיאוגרף סטרַאּבו )

(, שחי במאה הב' לספירה, ראה בהם יוונים לכל דבר. אולי אחת הסיבות להתיחסות זו Pausaniasפַאּוסַאניַס )

(, בני poleisה בעובדה, שבשונה מרוב תושבי יוון, שהתגוררו בערי מדינה )אל תושבי ֶאפירּוס כּברּברים נעוצ

 ֶאפירּוס העדיפו לגור בכפרים ובישובים קטנים.

, ( (Molosian tribeברבע הא' של המאה הד' לפנה"ס קמה בֶאפירּוס ממלכה, שמלכיה באו מבני השבט המולוסי

הייתה בת ברית של ממלכת מּוקדון, שכנתה ממזרח. שתי  אחד השבטים הגדולים בֶאפירּוס. ממלכת ֶאפירּוס

( שמצפון. הברית עם ַמֶקדוניַה Illyrian tribesהממלכות שיתפו פעולה במלחמתן נגד השבטים האיליריים )

( נשא לאישה נסיכה בת ֶאפירּוס בשם אולְמפיַאס 336-359התהדקה ביתר שאת, כאשר פיליפוס הב' )שלט: 

(Olympiasהלא היא א ,) :(.323-336מו של אלּכסנדר הג', הידוע יותר כאלּכסנדר הגדול )שלט 

לפנה"ס(, שהתפרסם כמצביא   272-295( )שלט: Pyrrhusהמפורסם מבין מלכי ֶאפירּוס היה ללא ספק פירּוס )

של המאה הג' לפנה"ס מסעות מלחמה בדרום איטליה ובסיציליה,  70-נועז ומוכשר.הוא ערך במרוצת שנות ה

פירּוס אכן ניצח בכל הקרבות, אך  ע לערי מדינה יווניות במלחמתן נגד הרומאים ונגד הַקְרַתֶגנים.במטרה לסיי

נצחונותיו, שהושגו במחיר אבדות עצום לצבאו, הפכו לשם דבר ועל פי שמו נקבע המושג "ניצחון פירּוס" 

('Pyrrhic Victory' .) 

לפנה"ס היא  167גמת ההתפשטות של רומא ובשנת בדומה לַמֶקדוניַה כך גם ֶאפירּוס לא יכלה לעמוד בפני מ

לספירה( ֶאפירּוס  14-לפנה"ס 27נכבשה ונכללה בשטחה של "פרובינקיה ַמֶקדוניַה". בימי אּוגּוסטּוס )שלט: 

והפכה  Achaea-לספירה( היא נותקה מ 117-98. בימי שלטונו של טריינּוס )שלט: Achaeaצורפה לפרובינקיה 

 השלטון הרומי, ידעה ֶאפירּוס ימי שגשוג ופריחה. . בתקופתEpirusלפרובינקיה 

(, אמו של אלּכסנדר Olympiasרומי לא באו לה בגלל אוליְמפיַאס )-תהילתה ויוקרתה של ֶאפירּוס בעולם היווני

יווני( לכבוד -ֶהֶלני )כלל-( המלך, אלא בזכות המתחם הפּולחני הַפןPyrrhusהגדול ולא בזכות מעלליו של פירּוס )

(. מעמדו המיוחד של האורקל בדודונַה, Dodona(, אשר בדודונַה )oracle( ובו מרּכז נבּואה )Zeusֶזאּוס )

-לפנה"ס(, נשמר במרוצת יותר מ Mycenaean period( )1100-1600ששורשיו נעוצים עוד בתקופה המיֶקנית )

( )שלט: Theodosius I)לספירה, כאשר הקיסר הּביַזנטי תיאודוסיּוס הא'  392שנים וסופו הגיע רק בשנת  1500

 לספירה( ציווה על סגירת אתרי הפּולחן הַפַגניים )הֶאליליים(. 395-379
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התקופה הּביַזנְטית וגם ימי הּביניים היו 

לפרק זמן סוער במיוחד, כאשר השבטים 

הּברּברים כגון הוונַדלים, האוסטרוגותים 

( והסלבים Avarsולאחר מכן הַאוורים )

ים הרס פלשו לֶאפירּוס, כשהם זורע

 וחורבן. 

מסע הצלב הרביעי וכיבוש קונְסַטנטינופול 

הביא לֶאפירּוס  1204בידי הצלּבנים בשנת 

 חזר ֶאפירּוס לשלטונו של האימפריּום הּביַזנְטי. 1337תקופת שלטון פַרנְקי. בשנת 

יוַאנינַה , עם כיבושה של 1430שנים, התחיל בשנת  500(, אשר ארך כמעט Ottomansהשלטון העות'מאני )

(Ioannina ּבירתה של ֶאפירּוס. תקופת השלטון הטּורקי לא היטיבה עם ֶאפירּוס, אשר אוכלוסייתו הידלדלה )

והלכה. פעולות הענישה של הטּורקים, שבאו בעקבות המרידות התכופות, הביאו להרס רב בערים ובכפרים גם 

-על האזור מנהיג מקומי בשם עליהשתלט  18-יחד. עם היחלשות האחיזה של השלטון העות'מאני במאה ה

הנהיג את ֶאפירּוס ביד  1822-1788(, מוסלמי ממוצא ַאְלַּבני, אשר בין השנים Ali Pasha of Tepelenaפאשה )

 רמה. 

. נדרשו עוד עימותים צבאים עם 1830אזור ֶאפירוס לא נכלל בתחומה של יוון העצמאית, כשזו קמה בשנת 

רוב שטח אזור ֶאפירּוס  1913ניה, וגם מאמצים מדיניים רבים, עד אשר בשנת שכנותיה של יוון, בעיקר עם ַאלּבַ 

ֶאפירּוס נשלט על ידי האיטלקים. עם  1943-1940סופח ליוון. במרוצת מלחמת העולם השנייה, בין השנים 

. סיום הכיבוש 1944אזור ֶאפירּוס עבר לידי הגרמנים, שהחזיקו בו עד שלהי  1943כניעתה של איטליה בשנת 

התנהלה כאן מלחמת אזרחים עקובה מדם בין 1949-1945גרמני לא הביא שקט לֶאפירּוס. בין השנים ה

(, שנעזרה EDESמערבית )-(, שנתמכו על ידי הרוסים לבין המחתרת הפרוELASהַפְרטיַזנים הקומוניסטים )

הצפוני של ֶאפירּוס, כל בעיקר באנגלים. הדי מאבקים אכזריים אלה וגם המתחים עם ַאְלַּבניה, באשר לקו הגבול 

 אלה מסרבים להיעלם וממשיכים לפעפע מתחת לפני השטח עד עצם היום הזה.

 

 ©פן סטפנסקי -התמונות צולמו על ידי פטר  .פרופ' ארתור סגל -מדריך הסיור 

 

 תכנית הסיורתמצית 

  15:45-ונחיתה ב 13:15המראה  :9.9.19 קורפול הטיסה

   00:50 - 22:30שעות ב :16.9.19 מקורפו הטיסה חזרה

יתכנו שינויים בשעות הטיסות*** 17.9.19-הנחיתה ב *** תכנית הסיור מותאמת לשומרי שבת   

 

 במעבורת קורפו ושייט לאפירוסטיסה ל -י שנ, יום 9.9.19-ה: 1יום 

ונשוט במעבורת לאיגּוֶמניטַסה ( Lefkimmiֶלְפקימי ) נצא מנמל התעופה של קורפּו לנמל הימי של

(Igoumenitsa( משם ניסע ישירות ליוַאנינַה ,)Ioannina)כל ארוחת ערב ונלון במלוןא. נ Grand serai 

congress 5* . 

 

 (Nikopolisניקופוליס ) -, יום שלישי 10.9.19-: ה2יום 

 Ionian(, הממוקמת על לשון יבשה המפרידה בין הים האיֹוני )Nikopolis/Nicopolisיום זה יוקדש לניקֹופֹוליס )

Sea( במערב לבין מפרץ ַאְמּבַרקיה )Ambracian Gulf.בשונה מהאתרים בהם ביקרנו עד כה, ניקֹופֹוליס  ( במזרח

לפנה"ס ומייד עם היווסדה זכתה למעמד של  29היא עיר רומית, אשר נוסדה על ידי הקיסר ַאּוגּוסטּוס בשנת 

לפנה"ס  31ציח נצחון בקרב גורלי, שנערך בשנת (. כפי שמעיד שמה, ניקֹופֹוליס נוסדה כדי להנColoniaקֹולֹוניה )
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 Octavianusַאּוגּוסטּוס )-(, לא הרחק מניקֹופֹוליס. היה זה אכן קרב גורלי בין אֹוקַטבינּוסActiumבַאְקטיּום )

Augustus( לבין ַאנטֹוניּוס )Antonius( וקליאֹוַפְטַרה )Cleopatra מלכת מצרים. נצחונו של אוקַטבינוס שם קץ ,)

לפנה"ס( והפך את אֹוקטבינּוס לשליט  44ם )זו החלה, כידוע, עם הירצחו של יּוליּוס קיסר בשנת למלחמת האזרחי

 היחיד של האימפריּום הרומי.

שטחה של נִיקֹופֹוִליס גדול מאד, ורק אתרים אחדים שבה נחפרו. 

לא מעט קטעי חומות ומכלולי בניה רבי מימדים ניכרים היטב על 

. מוקדי העניין בשטחה רחב פני השטח, על אף שלא נחפרו עדיין

הידיים של ניקופוליס מרוחקים למדי זה מזה ויהיה עלינו להעזר 

באוטובוס. נסייר תחילה בנקודה הגבוהה באזור, שם הייתה 

 Marcusהמפקדה של אֹוקטבינּוס ושל מרּכּוס ַאגריפה )

Agrippa שניהל למעשה את הקרב. משם נמשיך למכלול ,)

יון. כאן אולי ראוי להזכיר, שעם התיאטרון, האיצטדיון והגימנס

ייסוד העיר הנהיג אֹוקטבינּוס את ה"משחקים הַאקטיים" 

(Actiaשזכו עד מהרה ליוקרה רבה בעולם היווני ,)- רומי. נבקר גם במבנה האֹודיאֹון, אשר נחפר ושוחזר לאחרונה

לול כנסייתי רב מימדים באופן מרשים. בהמשך הסיור נראה קטעי חומות ושערים, השייכם לתקופה הּביַזנטית ומכ

( הסמוכה, שם נבקר Prevezaובו פסיפסים נאים. בטרם נשוב ליֹוַאנינַה, נדרים מניקופוליס, לעבר העיירה פֶרֶבַצה )

 במוזיאון ארכיאולוגי מרתק, שבו מוצגים ממצאים שנחשפו בניקֹופֹוליס. 

 .נשוב למלון ביואנינה

 

 (Gitani/Gitanaגיטַאני ) -יוַאניַנה -, יום רביעי 11.9.19-: ה3יום 

(, כשפנינו לעבר אתר ארכיאולוגי, הנמצא עדיין בעיצומה של Igoumenitsaבבקר נצא מערבה, לעבר איגּוֶמנִיַצה )

(. האתר נמצא בראש גבעה רמה המוקפת משלושת צדדיה על ידי Gitani/Gitana) חפירה. מדובר בעיר גיטאני

( בתקופה Thesprotian tribeנוסדה על ידי בני השבט הֶטְספרֹוטי ) . העיר גיטאניKalamasאפיקו של נהר 

מ'. לגיטאני רשת רחובות  2400-לפנה"ס(. לפנינו עיר המוקפת חומה איתנה, שאורכה כ 4ההלניסטית )מאה 

אורתוגונלית המאשרת, שלפנינו דוגמא מאלפת לתיכנון עירוני קפדני במיוחד. 

( האחידים insulaeוצרת מבננים )רשת רחובות המצטלבים בזווית ישרה י

בגודלם ובמתארם. בסיורנו במקום נראה מספר קטעי ביצורים, שער העיר, 

(, ולבסוף (Prytaneionהאגורה, מבני ציבור אחדים, כגון תיאטרון ופריַטאניאֹון 

 נראה כמה וכמה בתי מגורים.

זיאון נבקר במוובתום הסיור באתר הארכיאולוגי של גיטַאני נחזור ליואנינה 

הארכיאולוג העשיר של יֹוַאנינַה, בו מרוכזים ממצאים שהועלו בחפירות 

 יואנינה.לילה נוסף ב נלון האתרים השונים בסביבת העיר.

 

 ( Dodona/Dodoniדודוַנה ) -, יום חמישי 12.9.19-: ה4יום 

(, הממוקם באזור הררי Dodona/Dodoniֶהלני של דֹודֹונַה )-נסיעה קצרה תביא אותנו אל המתחם הפולחני הפַאן

( oracleלפנה"ס( יודע לספר, שדֹודֹונַה הוא האורקל ) 5( )מאה Herodotusויפה נוף. ההיסטוריון היווני ֶהרֹודֹוטּוס )

הפַאן ֶהֶלני העתיק ביותר בעולם היווני. ואכן, המחקר הארכיאולוגי מאשר, שראשיתו באלף השני לפנה"ס. נראה, 

(, אך במרוצת הדורות, כפי שהדבר בא לידי Dioneת מקומית בשם דיֹונֶה )שתחילה הוקדש המתחם לאלת פוריו

ביטוי בֶאפוס ההוֶמרי, הפולחן של זאּוס היה לפולחן הראשי באתר. תשובות האורקל לפונים נתקבלו על ידי הכהנים 

יתה המקומיים, אשר פירשו את רשרוש העלים של עץ האלון הקדוש שבמקום. תהילתו של האורקל בדֹודֹונַה הי

לספירה, בעקבות הצו של הקיסר  392רבה בכל רחבי העולם היווני והרומי והפעילות בו פסקה רק בשנת 
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תיאודוסיוס הא', שאסר על הפולחן הפַאגַאני ברחבי האימפריּום הרומי. רוב המבנים בדֹודֹונַה, ביניהם התיאטרון 

 272-295(, מלך ֶאפירּוס )שלט: Pyrrhusהמרשים, הוקמו בראשית המאה הג' לפנה"ס, ביוזמתו של פירּוס )

 לפנה"ס(, אשר ביקש במעשהו זה להאדיר את יוקרת ממלכתו.

בסיורינו המקיף במתחם הפּולחני של דֹודֹונַה נבקר תחילה בתיאטרון השמור היטב, שהוא בין התיאטרות הגדולים 

(, Stoaeר במבני הסטואה )בעולם היווני. כמו כן, נראה את האיצטדיון הממוקם למרגלות התיאטרון. בהמשך נסיי

 (, שהוקדש לזאּוס.Hiera Oikia( וה"בית הקדוש" )(Prytaneion(, הפריטַאניאֹון  Bouleuterionהּבּוֶלאּוטריֹון )

(, הממוקם בסמוך (Acheronאשר על נהר ַאֶהרֹון  Nekromanteion of Ephyra,-ניסע לבתום הביקור בדֹודּונַה 

( Hades. זהו אתר פּולחני המוקדש לאלי השאול ַהֶדס )(Mesopotamosלעיירה בשם  ֶמסֹופֹוַטמֹוס )

(. הנֶקרֹוַמנְטיאֹון הינו אתר המיועד לאפשר את המפגש ה"בלתי אפשרי" בין Persephone/Koreוֶפרֶספֹונֶה/קֹוֶרה )

החיים לבין המתים. מטרת המפגש הייתה לקבל מידע מיוחד, לברר תעלומה או לחזות את העתיד. ואכן, 

( הייתה כרוכה בסדרת טכסים, שבוצעו בהדרכת הכהנים, כאשר על בני התמותה, (Necromancyנְקרוַמנטיה  

שבקשו לקבל תשובות מהמתים היה לעבור שלבי הכנה והיטהרות לקראת המפגש עם המתים. מפגש זה נערך 

המיועדים  בחלל התת קרקעי שבמבנה המרכזי באתר הנֶקרֹוַמנְטיאון, ואילו בקומתו העליונה של המבנה היו חדרים

 לשהות הארוכה למדי של הממתינים למפגש.

 נשוב למלון ביואנינה שבשלב הזה יהיה לנו כבית.בתום הביקור בנֶקרֹוַמנְטיאֹון 

 

 (Arta( וארטה )Kassope/Kassopiקַאסופי ) -, יום שישי 13.9.19-: ה5יום 

( ממנה נשקף נוף Kassope/Kassopiאת היום נתחיל בביקור בקַאסֹוֶפה )

(, שמצפון ומפרץ ַאְמּבַרקיַה Zálongoמרהיב לעבר רכסי הרי זַאלֹונְגֹו )

Ambracian Gulf) .לכיוון דרום ) 

לפנה"ס, מצטיינת בתכניתה העירונית  4-קַאסֹוֶפה, אשר נוסדה באמצע המאה ה

( הקפדנית Orthogonal/Hippodamianהיפֹודַאמית )-האֹורתֹוגֹונַלית 

ובחלוקתה התפקודית הברורה. העיר נחפרה ברובה והיום קַאסֹוֶפה משמשת 

אחת הדוגמאות הטובות ביותר בעולם היווני לתכנון עיר וארכיטקטרה של 

 167התקופה ההלניסטית. קַאסֹוֶפה לא התקיימה שנים רבות. העיר אמנם נפגעה עת פלשו הרומאים ליוון בשנת 

לה בעקבות רעידת האדמה או הכיבוש, אלא בשל נטישתה. ואכן, תושביה אולצו לעזוב לפנה"ס, אך סופה לא בא 

לפה"ס לא הרחק, מדרום לקַאסֹוֶפה  29(, אשר הוקמה בשנת Nicopolisאת עירם ולעבור לעיר החדשה ניקֹופֹוליס )

  בפקודת הקיסר ַאּוגּוסטּוס.

צלעות(. במרוצת -בשיטה פֹוליגֹונַלית )רב קמ'!(, הבנויה 6-באתר נסייר לאורך חומת העיר המרשימה )אורכה כ

(, התחומים על ידי רחובות המצטלבים בזווית ישרה. בין מבני (Insulaeהסיור נראה כמה וכמה מבנני מגורים 

(, והתיאטרון. סיורנו בקַאסוֶפה יסתיים Bouleuterion(, הּבּוֶלאּוֶטריֹון )Stoaeהציבור נראה את מבני הסטֹוַאה )

סמוך לה משתרע מבנה מלבני רב רושם, אשר חוקרי האתר חלוקים בדעותיהם באשר (, שבAgoraבַאגורה )

(, כלומר מעין בית מלון, ויש האומרים, שלפנינו מַאֶקלּום Katagogionליעודו. יש האומרים שזהו קַאטַאגֹוגיֹון )

(Macellum.כלומר שוק בנוי ,) 

 ( העתיקה. Ambraciaַאְמּבַראְקיָה ) (, היאÁrtaעם סיום הסיור בקַאסֹוֶפה ניסע מזרחה, לַאְרַטה )

לפנה"ס(, אשר קבע כאן  272-295בַאְרָטה של היום לא נותרו כמעט שרידים מתקופת שלטונו של פירוס )שלט: 

(, אשר נחשף Odeionאת בירת ממלכתו. האתר המרשים היחיד מהעת העתיקה הוא תיאטרון קטן, אולי אֹודיאֹון )
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-ת, יש בעיר לא מעט אתרים, בני המאות הלאחרונה במרכז העיר. יחד עם זא

הראוים לביקור. המפורסם בין אתרים אלה הוא הגשר התּורּכי, שארבע  18-13

קשתותיו התמירות החצי עגולות מחברות בחן רב את שתי גדות נהר הַאַרְכתֹוס 

(Árahthos Potamos אם יאפשר זאת הזמן, נבקר בכנסיית .)Panagia 

Parigoritissa  ובה ציורי קיר מרהיבים.  13-בשלהי המאה ה, שהוקמה 

 .יואנינהשוב לנבתום הביקור בַאְרַטה, 

 

  יוַאניַנה -, יום שבת 14.9.19-: ה6יום 

 115,000-יום זה יוקדש כולו ליֹוַאנינַה, בירת מחוז ֶאפירּוס, בה מתגוררים היום כ

החדשה משתרעת ממערב ובסמוך לעיר העתיקה, המוקפת  תושבים. יֹוַאנינַה

חומה איתנה. יֹוַאנינַה ממוקמת על שפת אגם רחב ידיים )אגם 

. למעט המוזיאון הארכיאולוגי, הממוקם בעיר החדשה,  Pamvotis)ַפאְמבֹוִטיס

(. כמעט Froúrioכל יתר האתרים בהם נבקר נמצאים בעיר העתיקה, המכונה בפי תושבי המקום פשוט: מצודה )

(, שכונה בפי בני Ali Pasha( )1822-1789כל המבנים הנצבים בעיר העתיקה הוקמו בימי שלטונו של עלי פשה )

תקופתו, ה"אריה מיֹוַאנינַה". אכן, היה עלי פשה שליט נמרץ, מוכשר ואכזר. תחום השפעתו ותהילתו חרגו בהרבה 

במידה רבה בזכות פגישתו  19-ה של ראשית המאה המגבולות מחוז ֶאפירּוס. דמותו הציורית נתפרסמה באירופ

 (, שהיטיב לתאר את דמותו ואת קסמו המיוחד.Lord Byronעם הלורד ָּביְרון ) 1809בשנת 

. נמשיך לעבר מבנה Aslan Aga Mosqueנבקר במוזיאון ֶאתנוגרפי מקומי, השוכן במבנה שהיה בזמנו מסגד 

ימית, בה נמצא קברו של עלי פשה. נבקר בבית הכנסת המקומי הספרייה ולבסוף נגיע אל מכלול המצודה הפנ

(, המהווה עדות לקיומה של 1829)הבניין הנוכחי נבנה בשנת 

קהילה יהודית עתיקה, אשר טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה 

 אנשים. היום חיים ביֹוַאנינַה יהודים בודדים. 1200-מנתה כ

במרכז האגם. אחרי הצהריים נפליג מאזור המצודה אל האי, ש

נסייר באי המיוער ושובה העין בצמחייתו השופעת, שבתוכה 

נשוב לילה (. 17-11נחבאים מעין חמישה מנזרים )הוקמו במאות 

 .אחרון במלון ביואנינה

 

 קורפו -, יום ראשון 15.9.19-: ה7יום 

 ( שבאי קֹורפּו.Lefkimmiנפרד מהמלון ביֹוַאנינַה וניסע לאיגוֶמניטַסה, שם נעלה על מעבורת לנמל ֶלְפקימי )

(, הגדולה בערי האי, שנושא אותו שם. שם זה ניתן לאי על ידי Corfuרוב שעות היום נקדיש לסיורים בעיר קֹורפּו )

(. האי מוזכר Kerkyraĸέρĸυρα/בני וונציה, אשר משלו כאן במרוצת מאות שנים. שמו היווני של האי הוא ֶקְרִקיַרה )

במיתוס ההֹוֶמרי וכלה בהיסטוריוגרפיה היוונית והרומית. רבים בקשו לשלוט   תכופות במקורות העתיקים, החל

 1386באי בשל מיקומו הֶאסטרטגי בכניסה לים הַאדרייטי ואין זה מפתיע שדווקא וונציה כובשת את קורפו בשנת 

ים )בשנים: . עד מהרה הפך האי למבצר, שעמד איתן כנגד ארבעה ניסיונות מצד התּורּכ1797ושולטת באי עד שנת 

(, לכבוש את האי. ארבע מאות שנות השלטון הוונציאני בקֹורפּו השאירו 1716ולבסוף בשנת  1573, 1571, 1537

, הכנסיות, ארמונות האצולה וגם הבתים העירוניים, כל על האי חותם בל יימחה. מערכות הביצורים המרשימות

שלטו באי  1797ל הֶרפּוּבליקה של וונציה בשנת אלה מהווים עדות לעוצמת ההשפעה הוונציאנית. עם ביטולה ש

אוחדו קֹורפּו וששת האיים הנוספים של קבוצת האיים האיוניים  1864הצרפתים, לאחר מכן הּבריטים ורק בשנת 

(Ionian Islands Group.עם יוון ) 

(, שסביבה ממוקמים כמה וכמה מבני Spianáda Squareסיורנו בעיר קֹורפּו ייפתח בכיכר הראשית המוריקה )

-. מבנה ניאוLords High (Commissionersציבור מענינים. המרשים שבהם הוא ארמון המושלים הבריטים )
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. היום מאכלס Palace of St. Michael & St. George, מכונה גם 1823קלאסי מרשים זה, אשר הוקם בשנת 

(, אחד משני מבצרי הענק, אשר Paleo Froúrioבמבצר הישן" )הבניין שני מוזיאונים. בהמשך הסיור נבקר ב"

. המבצר המרשים, המתנשא לגובה רב, מהווה דוגמא מאלפת לאמנות 16-הוקמו בעיר על ידי הוונציאנים במאה ה

 הביצור והחשיבה הצבאית בעידן שבו הפך התותח לגורם המכריע בקרב המצור.

(, התוחם את הכיכר הראשית Listonפה, אשר ברחוב ליסטֹון )בטרם נמשיך בסיור נפוש מעט באחד מבתי הק

((Spianáda ( ממערב. בתי רחוב ליסטֹון החינניים, המזכירים בעיצובם את רחוב ריבוליRivoli בַפאריס, הוקמו )

  , עת שלטו באי הצרפתים.19-בראשית המאה ה

לפני שובנו למלון, נסייר בלב ליבה של קֹורפּו 

נהלך לאורך הרחובות (. Paleá Póliהעתיקה )

הצרים וכיכרות קטנות ומרוצפות אבן. עיצוב 

חזיתות הבתים עם מרפסותיהם הקטנות מאשר, 

בערב נאכל שהוקמו בהשראה וונציאנית ברורה. 

 Divaniבמלון  בקורפו נלון יחדיו במסעדה.

Collections 4*. 

 

 קורפּו וטיסה הביתה -, יום שני 16.9.19-: ה8יום 

 Ágiosהבקר נשלים את הסיור באתריה של קֹורפּו העיר. תחילה נראה את הקתדרלה, המוקדשת לקדוש מקומי )

Spiridónasולידה מגדל פעמונים תמיר. נמשיך לסייר בעיר העתיקה, כשפנינו  16-(. הקתדרלה הוקמה במאה ה

 דרומה, לעבר כיכר קטנה ובה בית העירייה. 

ר, לכיוון דרום, בכביש צר המתפתל לאורך מצוקי החוף, כשפנינו לאחוזה בשם אחרי הצהריים ניסע אל מחוץ לעי

Mon Reposקלַאסית בעיצובה, המוקפת פארק מטופח, שופע ירק ופרחים. -. במרכז האחוזה ממוקמת וילה ניאו

במטרה לשמש אחוזת קיץ עבור המושלים הּבריטים. במרוצת הזמן הפכה לרכושם של  1824הוילה הוקמה בשנת 

נולד כאן הנסיך פיליפ'  1921(. בשנת 1973ני משפחת המלוכה היוונית )נזכיר: יוון הייתה ממלכה עד שנת ב

Prince Philip, Duke of Edinburg).בעלה של ֶאליזֶּבת הב', מלכת ּבריטניה ,) 

בטרם ניסע לנמל התעופה, לקראת הטיסה ארצה, נבקר באתר ייחודי ומרתק, המרוחק 

קלַאסי, הממוקם בפארק -פּו העיר. זהו ארמון הבנוי בסגנון ניאוקמ' מדרום לקֹור 11

(, Achilles(, על שם ַאכיֶלס )Achilleionרחב ידיים ויפה נוף. המקום מכונה ַאכיליאֹון )

עבור אליסּבת, קיסרית  1890הגיבור האגדי מהֶאפֹוס ההֹוֶמרי. הארמון הוקם בשנת 

(, שנהגה לבקר כאן Empress Elisabeth of Austria, 1837- 1898)אוסטריה 

הארמון נרכש על ידי ווילהלם הב', קיסר גרמניה  1907לעתים קרובות. בשנת 

(Emperor Wilhelm II :1918-1888( )שלט) חדרי הארמון מעוטרים בציורי קיר .

המתארים את מעשי הגבורה של ַאכיֶלס, כפי שאלה מסופרים על ידי הומרוס באילידה 

(Iliad ואילו בגנים ,) .הקסומים שסביב הארמון ניצבים כמה וכמה פסלים של ַאכיֶלס

 הַאכיליאון על כל מה שבו, אינו אלא שיר הלל לתרבות יוון הקלַאסית בכלל ולמיתולוגיה היוונית בפרט.

 של קורפו ממנו נטוס ישירות לארץ. בתום הביקור בַאכיליאֹון ניסע לנמל התעופה 

 17.9.19-ב 00:50בשעה  והנחיתה 22:30הטיסה חזרה תהיה בשעה 

 

 :ותהער

 , או בשל נסיבות אובייקטיביות. סטפנסקי פרופ' סג"ל ופטריתכנו שינויים במסלול כתוצאה משיקולי הדרכה של  -

 .נרשמים 20יציאת הסיור מותנית במינימום   -

 אם יוחלפו בתי המלון, המלון החלופי יהיה דומה ברמתו  -



   

 

 
 
 
 

 לגלות את העולם לעומקו –תגליות עולמי 

 מסעות לארצות התרבות   –תגליות עולמי 
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  1610€: 4.6.19-עד ה המחיר למטייל בחדר זוגי להרשמה

 4.6.19-לא ניתן להבטיח מקום לאחר ה, עשוי להשתנות 2019 ייונב 4-המחיר למטייל לאחר ה

   40€תוספת תשר למטייל:  ;  360€   תוספת ליחיד בחדר זוגי:

 

 :הסיור כולל

  כולל מסי נמל והיטלים ,קורפווחזרה ישירה מ קורפולטיסה ישירה  

  האמון על הלוגיסטיקה של הסיור  ,סג"לפרופ' מנהלן מתנדב לצד 

 תכנון והדרכה על ידי תגליות 

 ת בוקרולינה וארוח* על בסיס 5בדרגת  ציםומומל יםאיכותי נותמלו  

  מס תיירות מקומי 

  בקורפו האחרון בערב הראשון ובערב ערבארוחה 

 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 

 יד יביטוח נסיעות )מומלץ להזמין ביטוח מ

לאחר רכישת הסיור ולוודא שהביטוח כולל 

 ביטול על רקע רפואי(של החזר במקרה 

 וארוחות ערב למעט הערב  ארוחות צהריים

 והאחרוןהראשון 

  שתייה ורכישות פרטיות במהלך הטיול 

 6ש להקפיד על דרכון בתוקף למשך י 

 חודשים לפחות 

 

 סיור עם תגליות מבטיח לכם:

 

  ותרבותיסיור בדגש ארכיאולוגי, היסטורי, 

 המשלב את מיטב האתרים

 הדרכה איכותית ומעמיקה 

 מנהלן אשר אחראי על הארגון והלוגיסטיקה 

 תכנון זמן אופטימאלי 

 ת מלון באיכות גבוהה אשר יאפשר לכם יב

 מנוחה נאותה לקראת עוד יום אינטנסיבי

 בקרב מטיילים סקרנים ויודעי ח"ן אחברות 

 


