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הרןגיאבהדרכת



1יום

לבורדוהגעה

לנוימתיןשם, בורדוהעירשלהתעופהלשדהאותנותביאלילהטיסת

.  הקרוביםבימיםנלוןבוהמלוןביתאלישירותנצאאיתואלגנטימיניבוס

.  בסמוך למבנה האופרה המרשים, העירשלליבהבלבממוקםהמלון 

המצפה לנו החוויותרוויהמסעלקראתטובהלילהמנוחתק אין מהיר ו'צ

.בורדובאזור



2יום

גראבעל טרואר וחלוקי נחל באזור 

היקביםבאחדשלנוהראשוןהביקוראלישירותנצא, הבוקרארוחתבסיום

היקב הוא בין היחידים בבורדו שמחזיקים בדירוג של , באזורביותרמוערכיםה

Grand Cru Classeגם ליין האדום שלהם וגם ליין הלבן.

.Château Smith Haut Lafitte: יפיפה ומלא באומנותביקבלביקורנמשיך

שהחליטו, בסקילשעברצרפתאלופיהם, קתיארדודניאלפלורנס, היקבבעלי

בית, מסעדות, פסלים, באמנותמוקפתייןאחוזתשללחלוםחייהםאתלהקדיש

נאכל  .העשייהשמאחוריהאנשיםאתונכירנטעם, נבקר. יוקרתיספאואפילומלון

שעברה הסבה ממכבסה  , ארוחת צהריים עשירה במסעדה האלגנטית של היקב

.לביסטרו קלאסי

לקראתוהתארגנותלמנוחה, המלוןאלחזרהדרכנואתנעשההביקורבתום

אזוריעלנלמדובמהלכהקלאסימקומיבביסטרונערוךהערבארוחתאת. הערב

.מייצגיםיינותמגווןונטעםבבורדוהשוניםהיין



3יום

Medocשלהכרמים

.Medocהאזורשלבכרמיםלנוצפויוחוויותבייןמלאיום

היקב שעבר שיפוץ גדול  .  Château Lynch Bagesבומעמיקמרגשלביקורהבוקרנגיע

אתיותרטובונביןנלמדך הביקורבמהל. הוא מהמרשימים והמוערכים באזור, לאחרונה

רוחבטעימתנטעםהיקבליינותבנוסף. הבורדולזיהבלנדשמאחוריוהאמנותהסודות

בביסטרו  , ארוחת הצהריים. המשפחהשבבעלותספיםאיכות נומיקבי, השוואתית

.בעלי היקב בו ביקרנו, Cazesהאלגנטי של משפחת 

בלתיוביקורלטעימהאותנותובילבעולםהמפורסמיםהיקביםשלהכרמיםביןנסיעה

דינאמית  -יקב שמוביל את המהפכה הביו, האגדי  Château Pontet Canetבנשכח

כתף אל כתף עם היינות  , איכות יינותיו זיכתה את היקב במעמד מיוחד. באזור בורדו

פילוסופיה מרתקת ושונה המבוססת על  ( ונטעם)כאן נשמע . הטובים ביותר בבורדו

.התפיסה האנתרופוסופית

מישלןבמסעדתבמיטבםצרפתיוייןקולינריהשלחגיגהבסימןהואהערב



4יום

סוטרןשלהקסם

.בעולםהטוביםהמתוקיםביינותהמתמחהבאזורנתמקדהיום, לפנינובמיוחדמרגשיום

כזה שזכה לדירוג של , באחד היקבים הטובים ביותר באזור סוטרןבביקורנפתחהבוקראת

1er Grand Cru Classe נטייל בכרם של היקב ונראה את התנאים היחודיים  . 1855כבר בשנת

הפטריה האצילית שבזכותה יינות האזור  –המאפשרים התפתחות של הבוטריטיס נובילה 

.  מפורסמים בעולם כולו

.Château Haut Bergeron, משם נמשיך לביקור ביקב משפחתי קטן ומרגש

שנה ונטעם  200נכיר את המשפחה ואת סיפורה המתפתל בין גבעות האזור כבר למעלה מ 

.את יינות היקב כליווי לארוחה שהותאמה במיוחד ליינות הללו

בעיקר מיצרנים קטנים ופחות  , בערב נגלה בר יין מקומי המחזיק מבחר מרגש של יינות

נאכל ארוחת ערב במרתף של בר היין ונטעם יינות שאותם כמעט ולא ניתן להשיג  . מוכרים

.בשום מקום אחר



5יום

אמיליוןסנט

.בצרפתביותרהמוערכיםמהיקביםכמהשוכניםבורדושלהימניתבגדה

שכרמיו גובלים  , Château La Dominiqueבייןוטעימותלביקורנגיע, הבוקרארוחתלאחר

היקב היפיפה יספר על . בכרמים של כמה מהיקבים המפורסמים והטובים ביותר באזור

, נזכה לטעום גם מיקב נוסף שבבעלות המשפחה, הפילוסופיה היחודית שלו ובנוסף ליין של היקב

.  Pomerolהממוקם בכפר הסמוך 

נשוטט בין סמטאות העיירה  . Unescoהעיירה סנט אמיליון היא נכס מורשת עולמי שהוכר על ידי 

נוכל לטעום ריבה אצל יצרן  . ונראה אינספור חנויות יין עם מבחר מדהים של היינות הגדולים

.  או לנסות את הקינוח המפורסם של האזור, ארטיזנלי

-כתארךאשר, החושיםלכלחוויהשהיאסעודה ".ממששלהצגה"לתוארראויההצהריםסעודת

.מישלןכוכבי 2-בשזכתהבמסעדהשעות 3

-בלביקורנמשיך Château Pavie שנחשב לאחד השמות הגדולים בסנט אמיליון  , האגדי

טובהומהזדמנותחופשימערבונהנההמלוןלביתנחזור, חוויותומלאינרגשים. ובצרפת כולה

.הצרפתיומהקסםקלאסיתהמהאווירה, סטודנטיאליתהמהעירלהנות



6יום

חוויות וחביות

הייןעלהחביתהשפעתעלנלמד, מסורתיחביותיצרןאצלראשוןבביקורנתחילהבוקר

.שוניםמסוגיםעץבחביותיישוןשעברויינותונטעם

.מקומיקלאסיבביסטרוצרפתייםודליקטסיםייןבליוויטובהצהריםלארוחתנמשיך

מוזיאון מרתק שבניגוד  , בורדושלהייןמוזיאון- Cite du Vinלנגיעהצהריםארוחתלאחר

. להאזין ולקחת חלק פעיל בחוויה, להריח, קורא למבקרים לגעת, למקובל

.  בתצפית יפיפיה על גג המוזיאון נשקיף על העיר כולה ונטעם יינות כמובן

בה, וחגיגיתאלגנטיתערבארוחתטעימת יינות או מנוחה ולאחריו , זמן חופשי לטיול בעיר

.בורדולשלנוהמשותףבטיולשלנוהאחרוןהערבאתנחגוג



שתחשוף בפנינו את הפנינים  , ישראלי' צרפתיה עם טאצ, עם בת המקוםלסיורנצאהבוקר 

אדריכלות ואומנות המקיפים אותנו מכל עבר וכאשר נשמע את הסיפורים  . היפיפיות של בורדו

נוכל להבין טוב יותר את התרבות המקומית המחברת מסורת צרפתית ארוכת  , שמאחורי היצירה

.שנים והשפעה בריטית שעיצבה את פני האזור

חנויות מעצבים לצד בתי  . נהנה מזמן חופשי לשיטוט בשווקים הצבעוניים של העירהסיורבסוף

שרקרוטרי ומטעמים צרפתיים נוספים שנוכל לארוז איתנו בדרך חזרה  , רי'פרומז. קפה מלאי שיק

.  הביתה

.לישראלחזרהלילהלטיסתהתעופהלשדהנצאהצהריםבשעות

7יום

מקומיתתרבות



למשתתף € 3,350:מחיר
משתתפים 15מקסימום

?כלולמה

והאזורייןמומחהישראלימדריך•

נהגעםצמודאלגנטימיניבוס•

תייריםבמחלקתטיסות•

בוקרארוחות +בחדרזוגב"ע, כוכבים 4במלוןלילות 6•

מישלןיכוכב2בעלתבמסעדהצהריםארוחת•

הטיולבתוכניתכמפורטצהריםארוחות 3•

הטיולבתוכניתכמפורטערבארוחות 3•

מישלןכוכבבעלתבמסעדהערבארוחת•

טעימותכולל, בתוכניתכמפורטחביותיצרןואצלביקביםביקורים•

”Cite du vin“בורדושלהייןבמוזיאוןביקור•

סיור תרבות בעיר בורדו•

כלוללא
€ 300פרטיבחדריחידללינתתוספת•
ורפואיאישיביטוח•

תשלום
הטיוללפניחודשהתשלוםיתרת.ח''ש 2,500ע׳׳סמקדמהבתשלוםהרשמה•
.אשראיכרטיס /בנקאיתהעברהבאמצעותתשלום•

למשתתף € 300בסךהנחהתינתן, הטיסהכרטיסישלעצמיתברכישה

ביטול
פרטהסכוםכלשלבהחזריזכההנסיעהלפניחודשים 3עדמלאהחזר

.בלבדבכתבביטול. החזריהיהלאמכןלאחר.למקדמה

הערה
.המוצעתבתוכניתשינוייםייתכנו, שוניםמקומייםספקיםאילוציבשל
ביטולשלבמקרה. זההברמהחלופיספק /מקוםייבחר, שינוישלמקרהבכל
.במלואוהתשלוםיוחזר, אחרותמסיבותאוקורונהעקב, המארגניםמצד




