
 

 

 טיול קולינרי צפון יוון 
 

 אין סוף כתרים מעטרים את ראשה של יוון, כחולת המים ושכורת השמש. 

אך יש גם יוון אחרת, פראית, כפרית, קצת סמויה מן העין, אוצרת בתוכה אורחות 

ישנים שנשתמרו וסיפורי חיים מרגשים השזורים בעדינות בעבר ומקשטים ביופי את 

 הקיים בחלקת הארץ הזאת.  

מסע קולינרי לצפון יוון מזמן הצצה נדירה לעולם הנע על התפר בין ישן לחדש, בין 

 ין הבלקן לים התיכון.  מזרח למערב, ב

הטיול הזה אותו אני מוציאה הוא שיתוף פעולה מקסים אותו אני רוקמת כבר כמה  

טייל משחר נעוריו ומגיל צעיר שבוי בקסמי אגן הים התיכון. מרצה  –שנים עם שי לוי 

על ההיסטוריה של עמי הבלקן והתפתחות תרבות הרבטיקו היוונית, אך בעיקר אחד 

 ורים מרתקים. שיודע לספר סיפ

 טיסות ישירות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אולימפוס. נחיתה רכה –סלוניקי – 1יום 

נטוס בטיסה ישירה לסלוניקי, נעלה על האוטובוס שלנו ונתחיל את הדרך אל מרגלות האולימפוס, 

ניסע לאורכו של מפרץ קטריני ונפנה פנימה אל ההרים, נחצה בדרכנו כפרים חקלאיים ונתחיל  

 רנו. נעצור לארוחת צהריים בטברנה מקומית. לשזור את סיפו

 ומשם נטפס אל הכפר אגיוס דימטריס בצלו של ההר. 

היפייפיה שתהיה ביתנו  לימים הקרובים.  KTIMA BELLOUנגיע בשעות אחר הצהריים אל חוות  

מתקתק של שקיעה על שפת הבריכה נתחיל את מסענו היווני. את ארוחת הערב נאכל  עם דרינק

 בטברנה מעולה בכפר הסמוך למקום הלינה. 

 מתחילים...  ☺לילה טוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 טעימה מהחיים בכפרים הקטנים שלמרגלות האולימפוס - 2יום 

היופי לאור היום. ריחות המאפים יוליכו נתעורר לאיטנו בחווה הקסומה בה אנו לנים ונראה את 

אותנו היישר אל ארוחת הבוקר המושקעת של משפחת בלו אשר ידאגו לפנק אותנו עם ארוחת  

 בוקר מחומרי גלם אותם מגדלים בחווה. 

 אוכל מקומי ונשים מבשלות.  -אחרי ארוחת הבוקר נצא ליום שכולו "פארם טו טייבל" 

בי בר ונכין במקום מאפים בסדנת בישול עם סבתות בכפר קטן  נגיע לחווה בה נצא יחד לליקוט עש

)קואופרטיב של נשים מקומיות שמפעילות יחד מסעדה ומעדנייה( הכל הכל מפרודוקטים מקומיים.  

חוויה אמיתית ובלתי אמצעית שרק מטיילים מעטים זוכים לה. בסוף הסדנה נהנה מארוחת צהריים 

הכפר שיובילו אותנו לביתה של רוקחת הריבות , נצפה   של מאכלים מסורתיים. נטייל בסמטאות 

 בתהליך ההכנה ונלגום קפה קטן לצד המתוקים.  

נחזור לחווה שלנו לקצת רוגע ואת הערב נחתום בארוחה מיוחדת במינה מעשה ידי תאודורה, אם 

 המשפחה. 

 לילה טוב 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 יום עם להקה ואוכל משגע ג'יפים, נופים משכרים, הרבה יין וסיום של – 3יום 

לאחר עוד ארוחת בוקר נפלאה בחווה שלנו, נצא לטיול ג'יפים שייקח אותנו לעומקו של רכס  

האולימפוס. נעבור בנקודת נוף עוצרות נשימה, נצא להליכה קצרה בטבע, נעצור לנשום אוויר  

 פסגות ואת ארוחת הצהריים שלנו נאכל, איך לא, בטבע, לצד הרבה יין טוב.

ר כמה שעות של טיול, נפגוש את אפוסטוליס, יינן ומארח מקסים, בכרמים ונקבל הצצה  לאח

נפלאה לעשייה שלו המשלבת מסורת וחדשנות בגידול כרמי הענבים ליין. נמשיך משם ליקב 

הבוטיק המשפחתי שיארח אותנו לחגיגה יוונית אמיתית! להקה תנגן עבורנו מוזיקה יוונית  

זוג לנו מהיינות שהוא מייצר ואימו תגיש לנו שפע של מאכלים ביתיים  מסורתית, אפוסטוליס, ימ

 נפלאים! 

 מבושמים ושמחי לבב אחרי יום מושלם נחזור לישון בחווה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 חבל היין "נאוסה" וקברי מלכים.   - 4יום 

 ארוחת בוקר נפלאה אחרונה בחווה וניפרד לשלום מהמשפחה המארחת אותנו. נתחיל את מסענו

 אל עבר סלוניקי בדרך כפרית מפותלת ויפה בדרכנו אל אחד האתרים ההיסטוריים החשובים ביוון.  

 אשר בורגינה הוא אחד המוזיאונים המרתקים ביותר של יוון.  מוזיאון המלכים המקדוניים 

את ארוחה הצהריים נאכל בטברנה מקומית, משם בכבישים המתפתלים בין הכרמים של חבל 

נעשה את דרכנו בחזרה אל סלוניקי, העיר המדהימה. לאחר התארגנות קצרה במלון, נצא  נאוסה

 לערב של חגיגה עירונית בסמטאות סלוניקי. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 יום שכולו ת'סלוניקי– 5יום 

במקום ארוחת בוקר שגרתית במלון, נצא להרפתקת חושים מיוחדת בין רחובות השוק והעיר, 

דרך מטעמיה. נצא יחד לסיור אורבני שישלב היסטוריה וקולינריה באתריה ונחווה את העיר 

המרכזיים של העיר; נשמע את סיפורה המרתק של העיר שהפכה לבירתם של מגורשי ספרד דרך  

 עברה הטורקי ועד להתחדשותה היוונית בהווה. 

ר העליונה של נתפזר לזמן להסתובבות חופשית בעיר וניפגש בשעת ערב מוקדמת לעלות יחדיו לעי

סלוניקי, שם נסכם את המסע ונפרד מסלוניקי באחת הטברנות הטובות בעיר. משם, ניסע לשדה  

 התעופה לטיסת לילה מאורחת חזרה ארצה.   

 

 

 

 

 

 



 

 יורו לא כולל טיסה.   **** –עלות הטיול לאדם בחדר זוגי 

 הטיול כולל:

 לילות של לינה במלונות מפנקים ומיוחדים.  4 ●

 ארוחות בוקר.  4 ●

 ארוחות צהרים.  5 ●

 ארוחות ערב מלווה ביין מקומי. 5 ●

 סדנת בישול עם נשים מקומיות. ●

 ביקור וליקוט בחווה.  ●

 להקה ומוסיקה יוונית. ●

 סיור קולינרי בשוק.  ●

 טיול ג'יפים. ●

 ביקור ביקבים.  ●

 הסעות לפי מסלול הטיול  ●

 נורית פורן, שי לוי –מלווים מקצועיים  ●

הוצאות  ', ביטוח אישי רפואי ומטען, מיני בר ושירותי בחירה בבתי מלוןטיסות –  מחיר אינו כולל

 אישיות, ארוחות ערב/צהרים נוספות, טיפים לנותני השירות השונים ובדיקות קורונה נדרשות. 

  :הערות

 סדר הימים עלול להשתנות כתוצאה מאילוצים שונים. .1
 תלויים בנו.יתכנו שינויים בביקורים בהתאם לאילוצים שלא  .2

 . 16איש מקסימום  12מינימום ליציאה  .3

   –תוספת ליחיד בחדר זוגי  .4
 
 

 בברכה, 

 נורית פורן 

 העולם על פי נורית

 

 

 

 



  תנאי תשלום: ●

יורו לאדם המהווים דמי רישום והם חלק מהתשלום  250בעת ההרשמה לטיול ישולמו  ●

 הכולל. 

 מצבי חירום:   ●

טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול  ●

לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה  

בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות 

 מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב. 

ר, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב בכל מקרה כאמו ●

הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים אשר 

שולמו לחברה בפועל, בשקלים לפי העיקרון שבקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה  

חזר. אם בוטל טיול באופן  )לרבות התחייבות של החברה( ואשר לא קיבלה בעבורה ה

חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו 

 אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר.  

ניתן לבצע תשלום בהעברה בנקאית, המחאה בנקאית, או במזומן. התשלום המלא  ●

 ימי עבודה לפני היציאה לטיול. 30יתבצע עד 

על   115592 -, מספר חשבון  316ברה בנקאית: בנק אוצר החייל, סניף  פרטי חשבון להע ●

 שם "קבוצת מ. חפץ בע"מ" 

 החיוב יתבצע על פי שער ההעברות וההמחאות הגבוה ביום התשלום. ●

 דמי ביטול: ●

יורו דמי  150ימי עבודה לפני היציאה, יוחזר כל הסכום למעט  21מרגע ההרשמה ועד   ●

 ביטול.

 ממחיר הטיול.  15%יורו +   150 -לפני מועד היציאה  ימי עבודה 10ועד   20-מ ●

 מסכום הטיול.  50%יורו +   150 –ימי עבודה לפני היציאה דמי ביטול יהיו  4ועד  9-מ ●

 ימי עבודה לפני מועד היציאה ועד יציאת הטיול דמי ביטול בסך מחיר הטיול. 3-מ ●

 


