.

תכנית טיול במצרים  – 4-14.2.2010מכללת כנרת בהדרכת פרופ' אדם זרטל
"מצריים נמנית עם אותן ארצות שעצם הזכרת שמן גורר אסוציאציות מעולם מופלא .חרפושית הזהב המסמלת
את החיים; הספינקס – סמלו של המוות; וכמובן אי אפשר בלי הפירמידות וניחוח המזרח .זהו נווה המידבר
הגדול ביותר בעולם וגם מכורתה של התרבות העתיקה ביותר .הצהוב של המדבר השולט בכל ומולו שפע
הירק שבעמק הנהר .בתווך ,הפס הכחול כחול של הנילוס" ]"מעבדות לחרות"  -גילי חסקין [
יום חמישי – 4.2.10 -
נצא מנתב"ג לקהיר בטיסת אל-על אליה נגיע בשעות הלילה .לאחר הנחיתה,מפגש עם הנציג המקומי
והעברה לבית המלון  -לינה בקהיר.
יום שישי – 5.2 -
הבוקר ניסע לממפיס ולאתר הקבורה שלה סקארה – בירתה העתיקה של מצרים .נבקר במקדשים
העתיקים ,נראה את תמשיחי הקיר הצבעוניים ואת פסלי הענק ונתרשם מאותה תרבות עתיקה ,שחלק
מסודותיה לא נתגלו עד היום .נבקר במתחם פירמידת המדרגות של המלך ג'וסר ובפסל רעמסס ובסרפאום,
נבקר גם באתרים נוספים שבאזור ככל שיאפשר הזמן  :בדרך תהלוכות אוני ,בקברי וזירים ,מרירוקע,
ואולי טי ,קבר חדש וזירים ]במידה ויאפשר הזמן[ .לינה בקהיר.
יום שבת – 6.2 -
נפתח את היום בביקור באתר הפירמידות המפורסם של גיזה ] המעוניינים יוכלו להיכנס לפירמידה
הגדולה ח'ופו בתוספת תשלום [ .לא נחמיץ כמובן את הספינקס ,אותו אריה עם ראש אדם ,ששומר על
הפירמידות מזה אלפי שנים  .כמו כן נבקר במוזיאון ספינת השמש  -שיחזור ובנייה של סירה אדירה
שנקברה ליד קבר המלך חופו ונמצא מפורקת בשנות החמישים קבורה ליד הפירמידה ובמקדש עמק של
חפרן .משם נצא בנסיעה לכיוון אל-מיניה .בדרך פירמידת מיידום -אחת משלוש הפירמידות שנבנו בתקופת
שלטונו של הפרעה סנפרו )נבקר בפירמידה ובמצטבה( .לינה באל-מיניה.
יום ראשון – 7.2 -
את הבוקר נתחיל בביקור בבני חסן  -במקום קברים מרשימים חצובים במעלה ההר ובהם תיאורים נפלאים
של חיי היומיום במצרים העתיקה .נעבור לגדה מזרחית של הנילוס ומשם נלך למצוק המזרחי של הנהר.
שם נבקר במספר קברי אצילים מהממלכה התיכונה  -קברים בגודל בינוני אך עם ציורי קיר מדהימים
ומיוחדים לתקופה זו – נחצה חזרה את הנהר ונבקר בטונה אל גבל -בית קברות ענק בו נחנטו בע"ח שונים
ונקברו שם .נעלה גם לראות מצבת הגבול של המלך הכופר אחנתון אשר תקופת מלוכתו הייתה מאוד
סוערת וייחודית להיסטוריה של מצרים הקדומה במידה ויאפשר הזמן נבקר גם בתל עמרנה בירתו קצרת
הימים של אח'נאתון ,במקום נתגלו "מכתבי אל-עמרנה" השופכים אור על תולדות כנען במאה ה 15-לפני
הספירה .נגיע לעיר סוהאג' ללינה.
יום שני – 8.2-
נצא מסוהאג' לכיוון אבידוס שם נבקר במקדש מהיפים במצרים -מקדש המקודש למלך המתים אוסיריס
ואשר נבנה ע"י סתיו הראשון )אבי רעמסס השני( לידו נמצא מקדש שנבנה ע"י בנו של סתי -רעמסס
השני .ולמרות שהמקדש במצב שימור לא טוב ,הרי זוהי הזדמנות להכיר את תאור קרב קדש בגובה
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העיניים .משם נסע למקדש דנדרה -מקדש מהתקופה המאוחרת של בית תלמי )פתולומאים( .נכיר את
ההבדלים בית התקופות ונהנה לעלות על הגג לתצפית על הסביבה .נמשיך ללוקסור "נא-אמון "
המקראית אשר מקדשיה של לוקסור מסמלים את שיאה של האדריכלות המצרית .לינה בלוקסור.
יום שלישי – 9.2
את הבוקר נקדיש לגדה המערבית של הנילוס .גדה זו ,בה שוקעת השמש ,היא ארץ המתים .כאן בנו
המלכים את מקדשי המוות שלהם .ידוע במיוחד מקדשו של אמנחותפ הרביעי ,שלא שרד ממנו דבר למעט
שני פסלים ,שכונו על ידי היוונים "ענקי ממנון" אותם נוכל לראות  .נבקר במקדש המוות של רעמסס ה3-
במדינת האבו ,במספר קברי האצילים ,בקברי המלכים] כולל כניסה לקבר של תות אנך אמון[ ובמקדש
המוות המפורסם של המלכה חתשפסות שבדיר אל -בחרי .בערב נבקר במקדש לוקסור המואר .במקדש
עצמו תבליטים יפהפיים ,המתארים בצורה מוחשי להפליא ,כיצד נראה המקדש במאה ה 18-לפני הספירה,
על מגדליו ודגליו ואת התהלוכה השנתית לכבוד אל הצמיחה ,שהייתה מקיימת כאן בכל שנה ,בחודש
האביב .מקדש כרנך הסמוך נבנה במשך למעלה מאלפיים שנה .על כל אחת מכותרתה עמודים הגדולים
ניתן להציב מאה איש! לינה בלוקסור.
יום רביעי– 10.2 -
מוקדם בבוקר ניסע באוטובוס לאורך עמק הנילוס לכיוונה של אסואן -עיר עתירת דקלים ושטופת השמש.
איי הגרניט שבנהר ,הצבע הכחול העז ,סירות המפרש )הפאלוקות( המשייטות ביניהם משווים לה חן
מיוחד .באסואן ניתן כבר לחוש את ניחוחה של אפריקה והיא נחשבת למקום היפה במצרים .בדרך נבקר
באדפו מהתקופה ההלניסטית-פתולומאית ,שהוא השלם במקדשי מצרים ובקום אומבו – לינה באסואן

יום חמישי – 11.2 -
גם היום נשכים קום ונצא מוקדם בבוקר בנסיעה ] כ 3-שעות [ דרך המדבר אל מקדשי אבו סימבל -
מהאדירים במקדשי העולם .המקדש חצוב בסלע ובחזיתו  4פסלי ענק מעל  20מטר גובה של רעמסס השני.
המקדש הוזז ממקומו והועבר למקומו הנוכחי בעת הצפת עמק הנילוס ע"י אגם נאצר ותהליך ההזזה מודגם
יפה .נחזור חזרה לאסוואן ובדרך נעצור בסכר הגבוה של אסואן ובמחצבות הגרניט שם חצבו את
האובלסיקים המפורסמים .לינה באסואן.
יום שישי – 12.2 -
הבוקר נמשיך לטייל באזור אסוואן  -נצא לשיט פלוקות ]סירות מפרש[ על הנילוס ,נבקר בגן הבוטני
שנטע במקום הקצין הבריטי קיצ'נר ,ובמקדש פילה שנמשה מתוך האגם שייצר הסכר הגדול .בשעה
 18.00נעלה על רכבת הלילה לקהיר ] .לינה בתא שינה-שני אנשים בתא[.
יום שבת– 13.2 -
נרד מהרכבת ונצא בנסיעה לכיוונה של אלכסנדריה העיר השנייה בגודלה במצרים ,המונה כששה מיליון
נפש ומשמשת כנמל ראשי ,מרכז קייט ,נופש ותעשייה .הנמל נבנה בפקודת אלכסנדר מוקדון ,וברבות
הימים הפך לאחד המרכזים החשובים של התרבות ההלניסטית .בעיר מספר אתרים הלניסטיים ,ממלוכים,
מוזיאונים יווניים ורומיים וטיילת מפורסמת .נבקר גם בספרייה הגדולה ביותר בעולם הקלאסי שהוקמה
בעיר .הספרייה הנוכחית בעיר נבנתה כתוצאה משיתוף פעולה בינלאומי.אחר הצהרים נחזור לקהיר .לינה
בקהיר.
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יום ראשון – 14.2 -
קהיר היא כרך עצום .מרכז העולם הערבי ,בירת העולם המוסלמי והעיר הגדולה ביותר באפריקה .נתחיל
את היום בביקור ב"מוזיאון המצרי" )כולל כניסה לחדר המומיות( .במוזיאון זה אוצר אדיר של ממצאים
מזהב ,ברונזה ,אבן אלבסטר ועוד ,כולם מתקופת הזוהר של מצרים העתיקה – תקופת הפרעונים .נמשיך
לסיור בקהיר המוסלמית ומסגדיה ,משם ניסע לשכונה היהודית הקדומה ונבקר בבית הכנסת אבן עזרא -
מקום הגניזה המפורסמת]במידה ויתאפשר[ ונסיים בשוק חאן חלילי השוקק והססגוני.בשעות הערב,
העברה לשדה התעופה וטיסת לילה לת"א.
מחיר:
*מחיר לאדם בחדר זוגי  ]-למי שאינו מחזיק תעודת סטודנט בין לאומית [$ 1020- :
*מחיר לאדם בחדר זוגי ] למחזיקי תעודת סטודנט בין לאומית [ $ 899 :
*תוספת ליחיד בחדר $160:

המחיר כולל –
•

 9לילות במלונות  4כוכבים על בסיס לינה וארוחת בוקר ועוד ארוחה נוספת בכל יום

] צהרים או ערב ,מלבד ביום האחרון[ .
•

לילה ברכבת לילה לקהיר ]קרון שינה –שני נוסעים בתא[

•

אוטובוס תיירים ממוזג .

•

כל הכניסות לאתרים המצוינים במסלול כולל  :שיט פלוקות ,אבו סימבל  ,קבר תות אנך אמון ,כניסה
לחדר המומיה במוזיאון המצרי .

•

טיפים לנותני השירות המקומיים .

•

מתן מענה אישי במשרד  24שעות

•

ויזה למצרים ]עבור ויזה למצרים יש להכין -דרכון בתוקף לחצי שנה  ,צילום דרכון 4 ,תמונות
פספורט  ,יש למלא את הטופס במחשב ולהדפיס ב 4עותקים – נא לא למלא בכתב יד ![

המחיר אינו כולל –
•

טיסות בין לאומיות בחברת אל-על .

•

ביטוח רפואי אישי  -ניתן לרכוש דרכנו ביטוח של חברת שירביט בעלות של $ 1.80
] לאנשים בריאים שלא אושפזו בחצי שנה האחרונה[.

•

הוצאות אישיות .

תוספות אפשריות–
•

כניסה לפירמידה הגדולה ]  $ 10לסטודנט  $20למי שאינו סטודנט[

•

לתשומת ליבכם  :מלונות ברמה של  *4עשויים להיות ברמה מלונות  *3כוכבים ברמה אירופאית .
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