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ברוכים הבאים לצרפת!

tayarut@laisha.co.il / עורך ארץ עיר: צביקה בורג    עורכת גרפית: מירי דהאן     כל הזכויות שמורות

נה לא קלה עברה על צרפת בגלל פיגועי הטרור 
בפריז, אבל הסטטיסטיקה מוכיחה שהרצון 

לנורמליות מנצח. מספר התיירים המבקרים בפריז, 
ובצרפת בכלל, שב לרמה של ערב פיגועי נובמבר 2015.

לקראת הקיץ הקרוב, בחרנו להציג כמה היבטים מוכרים פחות 
של פריז: למשל, חנויות נהדרות, שלא כולן מוכרות למבקר 

האקראי )בעמוד 6(, מסלולים יפהפיים לטיולי אופניים )בעמוד 
8( וכמובן - מסעדות נפלאות )בעמוד 10(.

ולא שכחנו את צרפת הגדולה: את פרובנס הקסומה )עמוד 12(, 
את טולוז, "העיר האדומה" ובירת חבל הפירנאים )עמוד 20(, 
את הריביירה, שרק שמות העיירות והערים בה - אנטיב, סן 
טרופה, ניס, קאן, מונאקו - מעוררים חשק מיידי לטוס לשם 

)עמוד 26(, את הרי האלפים, שעכשיו, בקיץ, אחרי השלג 
והקור, הם יעד נפלא לטיולים ברגל או באופניים )עמוד 28(, 

את האי הפראי קורסיקה, שבינתיים רק ישראלים מעטים 
מכירים )עמוד 30(, ואת חבל אלזס, שמצטיין ביינות נהדרים 

ובאוכל מיוחד )עמוד 31(.

ואי אפשר לסיים בלי קוריוז קטן, שבעיני רבים הוא רב 
משמעות: הפואה גרה, כבד האווז, מעמודי התווך של המטבח 

הצרפתי, יוסר, ככל הנראה, כבר במהלך הקיץ הקרוב 
מהתפריטים של מסעדות הגורמה וממדפי המעדניות בצרפת 

)אחרי שכבר נעלם מרוב מדינות העולם(. תהליך פיטום האווזים 
העומד מאחורי ייצור הפואה גרה הפך בעיני רבים לבלתי 

מקובל, עד שאפילו הצרפתים מוכנים לוותר עליו, כדי שלא 
להיות שותפים למה שנראה כהתעללות בבעלי חיים. ומה זה 
אומר? שיש לכם עוד חודש או חודשיים כדי לטעום בצרפת 

מהמעדן העילאי. אחר כך תוכלו רק לספר עליו לילדים 
ולנכדים.

   

וזה לא הכל: 
www.visitfrance.co.il היכנסו בהקדם לאתר

ואולי תוכלו לזכות בחופשה נהדרת בצרפת מתנת "קלאב מד".

חופשה נעימה!

צביקה בורג
עורך

ש

3 23.5.2016

 S
hu

tte
rs

to
ck

/A
S

A
P

 C
re

at
iv

e 
ר:

איו
 ;

G
et

ty
Im

ag
es

ק/
בנ

ג' 
ימ

 א
ר:

שע
 ה

ום
יל

צ



אנטיב - ז'ואן-לה-פן, היא ...
עיר יפהפייה הנמצאת במיקום אידיאלי, בלב הריביירה הקסומה 

של צרפת, בין ניס לקאן. כדאי לדעת, שאנטיב היא העיר היחידה 
לאורך הריביירה בה השתמרה החומה שהקיפה אותה. בואו 

לגלות את קסמי החוף של פרובנס ואת המורשת העשירה של 
העיר העתיקה ביותר בריביירה. מומלץ לעשות זאת בליווי מדריך 

מקצועי, שיחשוף בפניכם את סודות העיר...

... עיר של תרבות ומורשת
מוזיאון פיקאסו: “תנו לי מוזיאון, ואמלא לכם אותו”, אמר פיקאסו, ובעיר אנטיב מימשו את הרעיון 
בארמון גרימלדי היוקרתי, שהוא עצמו עדות לאלפי שנות ההיסטוריה של העיר היוונית אנטיפוליס 

)Antipolis(, ששכנה במקום.

השוק הפרובנסאלי ב-cours Masséna הוא אחד השווקים הידועים בריביירה; מדי בוקר 
מוצעת בו סחורה טרייה, שכל כולה פסטיבל צבעוני של ריחות, טעמים ומבטאים שונים. הביטו 
 La גם לבניינים שלאורך רחוק השוק. הם עתיקים מאוד, והם חלק מהאזור שכונה בימי הביניים

Bourgade )ובעברית: העיירה(.

... עיר של פסטיבלים
פסטיבל ג’אז בז’ואן-לה-פן: ה-Pinède Gould נחשב למקדש של הפסטיבלים הבינלאומיים לג’אז. זהו 
האתר שבו כל נגן ג’אז מקצועי חולם וחייב להופיע. ריי צ’ארלס ומיילס דיוויס, למשל, החלו כאן את דרכם 

באירופה... אתם בז’ואן? הביטו גם לנוף: לצד עצי אורן בני מאות שנים נמתח מפרץ ז’ואן-לה-פן, עם החופים 
החוליים בהם נולד ספורט סקי המים.

פסטיבל הפירומלודיה: אמני זיקוקי הדי-נור המפורסמים והמקצועיים ביותר מציעים כאן מופע טוטאלי שהוא 
מקסם של אורות וצלילים, ממנו נהנים יותר מ-10,000 צופים בו זמנית.

... עיר ימית
25 ק”מ של חופים ושל נופים מגוונים: חופים של חול דק, 
של סלעים תלולים, של חלוקי אבן ושל מפרצונים נסתרים. 
מגוון רחב זה של אתרים ימיים מציע למבקרים אין ספור 
וסירות  רחיפה  מצנחי  מים,  סקי  צלילה,  בהן  פעילויות, 
 ,Stand Up Paddle-ה החדש,  הימי  הספורט  מפרש... 
ואלופת צרפת  אירופה  כאן. סגנית אלופת  הוא  גם  קיים 
במקצוע זה, סלין גדון, בחרה בחופי אנטיב כמקום להקמת 

בית ספר לספורט זה.

... עיר של שופינג וגסטרונומיה
מהעיר העתיקה אל השוק הציורי, מהרחובות התוססים של ז’ואן-לה-

מהעיר  ליהנות  לעצמכם  תנו  הישנה:  אנטיב  של  המדרחובים  אל  פן 
האותנטית, טיילו בין החנויות והשווקים, רכשו פריטים מקומיים כדי להביא 
קצת שמש הביתה, קנו תכשיט יפה או שמלה שובבה... אל תחמיצו את 
הגלריות לאמנות, את סדנאות האמנים, את חנויות התכשיטים, הבשמים 
והמגדניות.... כל  חנויות המזון, הקונדיטוריות  גם את  או הבגדים, כמו 
אחת. בעיר  כאן  נמצאים  הפיתויים,  כל  הטובים,  החיים   תענוגות 

רוצים פינוק קולינרי אמיתי? התחילו את היום עם המנות הייחודיות של 
פרובנס: ה-pissaladière )קיש בצל(, ה-socca )סוג של פנקייק גדול 

עשוי מקמח חומוס( או ה- michette )סוג של לחם(.

אנטיב היא גם...
ממלכת המשפחה… ב-Marineland, הפארק הימי האירופאי הראשון, תוקסמו מהמופעים 
 Kid’s Island-פארק משחקי המים או ב - Aquasplash-הייחודיים; תוכלו להשתולל ב
- פארק המערב הפרוע. גלו את סודות העיר ברכבת קטנה, ברכיבה על אופניים או על 

סקוטר חשמלי. טיילו ברגל במדרחובים, צאו אפילו לדיג בים...

ממלכת הלילה… כוסית בערב או ארוחה קלה בפיאנו-בר, אווירה מחשמלת בדיסקוטקים 
או בילוי בבתי הקזינו של העיר, אולי אפילו קונצרט בנוף הייחודי...

Antibes – Juan-les-Pins אנטיב - ז’ון-לה-פן: הכחול הגדול 



היו פריזאים. 
אפשר לטוס לפריז, להזמין חדר 

במלון של רשת בינלאומית 
כלשהי, להתמקד בשופינג 

של מותגים ידועים שמוכרים 
לנו גם מהקניונים של ישראל 
ולאכול במסעדות מזון מהיר. 

אבל אפשר גם לחפש דירה 
להשכרה )או מלון בוטיק מקומי 

קטן( באחד הרבעים השקטים 
של העיר, לרדת בבוקר 

לבולונז'רי או לפטיסרי לארוחת 
בוקר, לקנות את ארוחת 

הצהריים במעדנייה ולאכול 
על ספסל בגינה, לבלות בערב 

בבראסרי שכונתי ואת השופינג 
לעשות בבוטיקים קטנים של 

מעצבים מקומיים. תחליטו אתם 
איזו פריז אתם מעדיפים.

 4 דברים נכונים לעשות בפריז
לכו ברגל. 

בפריז לכל בניין יש סיפור, 
לכל רחוב יש היסטוריה, על כל 

מסעדה או חנות )כמעט( כתבו 
ספר או עשו סרט. כדי לראות 

את כל הדברים הנפלאים האלה, 
פשוט לכו ברגל )כמובן, אם מזג 

האוויר מאפשר זאת(. מסייעת 
מאוד העובדה שפריז שטוחה 
כמעט לחלוטין, שהמדרכות 
רחבות ונוחות ושבכל פינת 

רחוב תמצאו בית קפה 
ל"תדלוק" ומילוי מצברים.

סעו באוטובוס. 
נכון, המטרו הוא דרך נהדרת 

לגמוע מרחקים ארוכים בפריז, 
אבל תהיו מתחת לפני האדמה 

ותחמיצו הרבה. אם חייבים 
לנסוע ולא ללכת - עשו את 

הדרך באוטובוס.

הכינו שיעורי בית. 
גם אם אפשר סתם לשוטט 

ברחובות ובשדרות העיר 
ולהתפעל מבניינים, חנויות 
ואטרקציות שבהם נתקלים 

באקראי, הרי מעניין הרבה יותר 
לדעת מול מה ניצבים, וכמו 

שנכתב לעיל - בפריז, לכל בית 
כמעט, יש סיפור. אז לא חייבים 

לעשות דוקטורט ולהתעמק 
באלף פרטים, אבל אפשר לאסוף 

חומר על 5-4 מקומות, מבתים 
מיוחדים ועד לשדרה, גינה או 
כנסייה, ולתכנן את ימי הטיול 

כך שתגיעו אליהם.
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אינספור אתרים ובלוגים ייפתחו בפניכם ברגע 
 What's new in שתקישו על מילות החיפוש

Paris. הנה כמה מהבולטים שבהם:

paris-update.com/fr, אתר שמציע מידע 
עדכני על כל מה שחדש בתרבות, אמנות, 

מוזיקה, מסעדות, פתיחות ואירועים. מומלץ 
להירשם לניוזלטר שלהם לפחות מספר שבועות 
לפני הנסיעה, ולקבל מידע שוטף שיאפשר לכם 

לתכנן טוב יותר את הביקור בעיר.
parisinfourmonths.com, בלוג סטייליסטי 

 Carin( של הצלמת השוודית קארין אולסון
Olsson(, שעוסק באופנה, עיצוב, אדריכלות, 

אוכל וטיולים בעיר. אין הרבה מלל, אבל 
התצלומים יפהפיים ועושים חשק לקפוץ ולראות.

timeout.com/paris/en, האתר המעודכן 
של "טיים אאוט", עם לו"ז יומי ושבועי של מה 

לעשות, היכן להיות ואיפה לטייל.
https://goo.gl/jtyA06, בלוג של העיתונאי 
ריק סטיבנס, שמתמצת במאמר אחד מה חדש 

בעיר ב־2016 בתחומי העיצוב, התרבות והאתרים 
השונים.

  

 ואל תשכחו את האתרים הרשמיים, 
שמציעים מידע חשוב ובסיסי:

en.parisinfo.com
en.visitparisregion.com

about-france.com

פריז צריך לקחת בקטן. ברגוע. כמעט 
אפילו בשאנטי. הרי כבר ביקרנו, 

וראינו. עמדנו בתור האינסופי 
למרגלות האייפל, ושילמנו הון כדי לטפס במעליות 
למפלס השלישי העליון ולראות מלמעלה את העיר 

האפרורית כל כך. צעדנו במסדרונות האינסופיים 
של הלובר, כדי לראות מעל ראשי הקהל המצטופף 

את החיוך המפתה של המונה ליזה. חרשנו את 
מדרכות השאנז אליזה, שטנו על הסיין, עלינו 

לגבעת המונמרטר, לקחנו משכנתה כדי לקנות ספל 
שוקו עמוס בקצפת בקפה אנג'לינה... כבר עשינו את 

כל מה שעושה תייר שמגיע לפריז פעם ופעמיים 
ושלוש.

אבל פריז קוראת לנו שוב. יש להם, לצרפתים, 
ובעיקר לפריזאים, יכולת מופלאה לחדש ולהתחדש, 

ולעשות את זה בקצב מהיר כל כך, עד שגם אם 
ביקרתם לפני שנתיים או אפילו שנה - כבר תמצאו 
אינספור דברים חדשים לראות ולעשות. תמיד יהיו 
שם מוזיאון חדש, מקבץ גלריות, ספרייה מעוצבת, 

האנגר ישן ששופץ והפך לקומפלקס טרנדי של בתי 
קפה ובוטיקי אופנה, ותעלת מים נידחת שעוצבה 

מחדש והוקפה במסעדות ובברים שפתוחים עד 
השעות הקטנות.

לאט לאט
את פריז צריך לקחת בשאנטי: לשים לב לדברים הקטנים, לחפש 
את הגלריות העצמאיות, את הבוטיקים של המעצבים הצעירים, 

את המסעדות של השפים שמנסים. ואסור, פשוט אסור לרוץ

 צביקה בורג

לכן, צריך לקחת את פריז בקטן. לא לחפש תא
מונומנטים גדולים או אטרקציות המוניות. את 

כל אלה הרי כבר ראינו. אפשר גם להניח בצד את 
מדריכי הטיולים הוותיקים, אלה שמספרים לנו מהן 

שעות הפתיחה של מוזיאון ד'אורסיי, למה כדאי 
לטפס למרומי מגדל מונפארנס כדי לצפות על 

הסביבה או איפה מוצאים חנויות אופנה זולות. עזבו, 
הרי באטרקציות הגדולות כבר ביקרתם, וחנויות 

זולות יש אצלנו בישראל בכל אזור תעשייה, אז למה 
לבזבז עליהן את הזמן היקר?

ביקור עכשווי בפריז מחייב השקעה קטנה של זמן. 
פנו לכם שעתיים או שלוש, וכנסו לאתרי אינטרנט 
אקטואליים המסקרים את המתרחש והמתחדש בעיר 

האורות. כותבים אותם עיתונאים ובלוגרים החיים 
בעיר, נושמים אותה וטורפים אותה. הם מעודכנים 
במקומות החדשים שנפתחים, בטרנדים העכשוויים 

במסעדות. הם יודעים לספר על חנויות וברים שבהם 
ניתן לטעום יין, על חנויות של מעצבים צעירים 

שתכף יגלו אותם ואז מחירי הפריטים הנהדרים שהם 
יוצרים יהיו יקרים מדי בעבורכם. הם ידעו לספר על 
שוק אוכל לילי שנפתח באופן חד פעמי בכיכר קטנה 

ברובע הלטיני או על תערוכה מסקרנת בגלריה 
ציורית במארה.

פריז

הצעה לחופשה

  דירה אופנתית
מתי? במהלך אוגוסט 
2016. היכן? בדירת 
בוטיק ברמה גבוהה, 

באחד הרובעים 
האופנתיים של פריז 
)הלטיני, המארה או 

 האופרה(. מחיר: 
מ־225 אירו לאדם 

בדירה לארבעה, כולל 
הסעה עם נהג פרטי 

משדה התעופה לדירה 
)לא כולל טיסה(.

 דיסנילנד 
למשפחות 

מתי? במהלך חופשת 
סוכות 2016. היכן? 
 Magic Circus במלון

בפארק דיסנילנד פריז, 
הבנוי בסגנון אחוזה 

עתיקה ומעוצב ברוח 
קרקס. מחיר: מ־495 

אירו לאדם בהרכב 
משפחתי של זוג + 

שלושה ילדים )מתחת 
לגיל 12(, לא כולל 

טיסה, אבל עם 4 ימי 
כניסה לפארק, כרטיס 
Fast Pass והסעה עם 
נהג משדה התעופה.

Bravo France :פרטים
טל' 03-5222118

www.bravofrance.co.il

מה והיכן לחפש?
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שופינג לאישה
 מ"גאלרי לאפייט" דרך סניפי רשתות 
האופנה והעיצוב היוקרתיות של רחוב 

 האוסמן, ועד הבוטיקים הזעירים 
של רובע המארה והשווקים הנהדרים. 

פריז היא גן עדן לחובבי שופינג

 יפה עירון־קוץ

ב

 קונים 
בפריז

יקור בפריז לא יהיה שלם בלי 
לפקוד את הסניף הענק והמרהיב 

של רשת "גאלרי לאפייט" 
)Galeries Lafayette( הסמוך לאופרה, כמו 

גם את הסניף הסמוך של רשת "פרנטם" 
)Printemps(. מדובר בחוויה עוטפת חושים 

של עיצוב, מגוון וכמות, של סגנונות 
ומחירים וקהלי יעד, של אופנה ואקססוריז 
וכלי בית ואוכל, והכל במין ערבוביית ענק 
מקסימה. והקהל מצביע ברגליים ובקופות. 

ואם רוצים למקסם את החוויה – כדאי להגיע 
לסניפים האלה בשבועות שלפני חג המולד.
אבל פריז היא לא רק חנויות ענק ורשתות 

בינלאומיות מוכרות. להפך, העיר מלאה 
באלפי ואולי רבבות חנויות עצמאיות 

 ומיוחדות או רשתות קטנות. 
הנה 10 ששווה להגיע אליהן:

Nature&Decouvertes

בתרגום לעברית זה "טבע ותגליות", והשם 
מרמז על מה שניתן למצוא ברשת הזו: 

בגדים מכותנה אורגנית, פנסים המופעלים 
באנרגיה אקולוגית, חפצים מחומרים 

ממוחזרים, תכשיטים, משחקי ילדים, ספרים, 
תקליטים. הסניף באזור המארה ממוקם 

בלופט ענק סביב פאטיו יפהפה, עם פינות 
ישיבה ומחם תה צמחים חם לכל מבקר.

  20, bis rue Sainte Croix de la :כתובת
Bretonnerie

Bensimon Home Autour du Monde

חנות קונספט של המותג Bensimon, עם 
מבחר מקולקציות הבגדים, נעלי הספורט, 

הכלים, הרהיטים והמתנות.
20, rue des Pyramides :כתובת

Merci

"תודה", בעברית, והיא מהחנויות שפשוט 
חובה לבקר בהן: הבעלים יצאו לגמלאות, 
מכרו מותג בגדי ילדים שהיה בבעלותם 

ובכסף פתחו חלום – חנות קונספט למוצרים 
מיוחדים, המעוצבת כלופט ענק ובו בגדים, 
מתנות קטנות, כלי בית, אבזרי מטבח, בית 
קפה ושתי מסעדות. חלק מהרווחים מוקדש 

לצדקה. מקסים.
111, boulevard Beaumarchais :כתובת

Artazart

חנות ספרים וסוג של מקדש בעבור 
כל חובבי ספרי עיצוב, צילום, אמנות 

ואדריכלות. גם המיקום מעניין, לצד תעלת 
סן מרטן, אזור יפהפה ואיני שמתפתח בשנים 

האחרונות.
83, quai de Valmy :כתובת

La Maison Plisson

חנות אוכל, מעדנייה ומה לא: תמצאו בה 
ירקות ופירות נדירים, גבינות, בשרים 

ונקניקים, יינות ושימורים שנבחרו בקפידה 
ממיטב המגדלים והיצרנים בצרפת 

ובאירופה. עוד במקום: מאפייה, בית קפה 
ומסעדה. פתוח כל יום עד 21:00.

93, Boulevard Beaumarchais :כתובת

Patisserie des Reves

"מאפיית החלומות" בעברית, ואכן כאן זוכה 
כל עוגת טארט טאטן או אקלר לעיצוב נדיר 

ויפהפה, ולהצגה כאילו היא תכשיט יקר. 
קסום.

93, rue du Bac :כתובת

Arty Dandy

חנות קונספט קטנה ומעוצבת החבויה באחד 
הרחובות הקטנים של הרובע הלטיני, לצד 
 Place de ,אחת הכיכרות הרומנטית באזור
Furstenberg. במלאי: נעליים, משקפיים, 

תיקים, כובעים, תכשיטים, כלי בית, וכולם 
בעיצוב ובאיכות יוצאי דופן. שווה לחפש 

אותה.
1, rue de Furstenberg :כתובת

L'Eclaireur

"הסייר", בתרגום לעברית, היא חנות 
קונספט ותיקה בפריז ומהראשונות שנפתחו 

במארה. לאחרונה נדדה לסמטה שקטה 
בקרבת המיקום המקורי. 

העיצוב מיוחד, הקירות מצופים בחומרים 
ממוחזרים, ונמכרים כאן אבזרים נדירים, 

בגדי מעצבים, בשמים מיוחדים ותכשיטים. 
שווה.

 40, rue de Sevigne :כתובת

Azzedine Alaia

אזדין אליה, צרפתי ממוצא תוניסאי, נחשב 
לאחד ממעצבי האופנה החשובים בפריז. 

החנות היפהפייה שפתח באזור שאנז אליזה 
ממוקמת במבנה שפעם שימש כבית יולדות, 

וכיום מעוצב בהידור מעודן. שימו לב 
לחומרי הגלם הנדירים שאתם הוא עובד 

ומייחדים אותו.
5, rue de Marignan :כתובת

Hermes

לא צריך להציג אבל אי אפשר בלי: אחד 
מוותיקי מותגי היוקרה הצרפתיים ואחת 

החנויות היפות בעיר. החלל שבעבר שימש 
כבריכת שחייה עוצב בעזרת חומרים טבעיים 

)עץ למשל(, ולמרות ההידור – המקום 
מסביר פנים וידידותי. רוב הפריטים יקרים 

בעבור בני אנוש רגילים, אבל יש כאלה 
שבכל זאת בהישג יד, שלא לדבר על בית 

הקפה הקטן המשקיף על חלל החנות.
17, rue de Sevres :כתובת ת
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ברוכים הבאים לוורסאי!

ארמון וורסאי, המסווג זה כ-30 שנה כאתר 
מורשת עולמית של אונסק”ו, נחשב לאחד 

משיאי האדריכלות והאמנות של צרפת 
במאה ה-17. המלך לואי ה-14 בחר במבנה 

ישן באזור מיוער מחוץ לפריז, בלב מתחם 
הציד של אביו המלך לואי ה-13, הרחיב 

ושידרג את המקום וב-1682 העביר לשם את 
משכן המלוכה ואת מושב הממשלה.

מתחם ורסאי המשיך להתפתח גם תחת 
שלטון מלכים נוספים, שכל אחד מהם בתורו, 

תרם נדבך נוסף לארמון המפואר ולגנים 
שסביבו. ורסאי שימש כמרכז השלטון עד 

המהפכה הצרפתית בשנת 1789.

מה לראות:

מהחלון המרכזי של אולם המראות המרשים, 
נפרש הנוף המרהיב של בריכות המים 

והגנים עד האופק. לעיצוב המיוחד של הגנים 
אחראי הגנן הראשי של לואי ה-14, אנדרה 

לה נוטר )André Le Nôtre(, שהוסיף 
למתחם את התעלה הגדולה ואת השדרה 

המלכותית, המשתרעים מחזית הארמון ועד 
גדר הפארק, הרחק באופק.

במרחק מה מהארמון, בלב הגן, נמצא 
הגראנד טריאנון )Grand Trianon(, שנבנה 

על-ידי ז’ול הרדואן מנסאר בשנת 1687 
במקום “טריאנון הפורצלן”, שבנה לואי ה-14 
כמה שנים קודם לכן, כדי שיוכל להתחמק 

מחצר ארמון המלך ולתנות אהבים עם 
פילגשו, מאדאם דה מונטספאן.

מהטריאנון הקטן ועד לגני המלכה, דרך 
הכפר )Hameau(, מבנה מתחם האחוזה 

חושף טפח מחייה  של מארי-אנטואנט. 
אשתו של לואי ה-16, שאהבה לשהות כאן 

ולהתענג על אורח חיי הכפר הפשוטים, 
הרחק מהפאר של ארמון ורסאי. 

2016 בוורסאי:

חדש: גלריית הכרכרות, האורווה הגדולה

הפתיחה מחדש של הגלריה, המתוכננת 
ל-10 במאי 2016, תהיה בעבור המבקרים 

הזדמנות לגלות מקרוב את כלי הרכב 
המפוארים ששימשו את מלכי צרפת: כרכרת 
החתונה של נפוליאון ה-1, כרכרת ההכתרה 

של שארל ה-10, עגלת הלוויה של לואי 
ה-18 וגם את העגלות הקטנות ששמשו את 
ילדיה של מארי-אנטואנט ואוסף מדהים של 

מגלשות שנבנו תחת לואי ה-15.

אמנות בת-זמננו: אולאפור אליאסון

אולאפור אליאסון )Olafur Eliasson( הוא 
האמן האורח של ורסאי בקיץ 2016. הוא 

מוכר במיוחד בזכות המיצבים המרהיבים שלו, 
 The weather project 2003 כדוגמת

המוצב ב-Turbine Hall של מוזיאון
Tate Modern בלונדון, בו צפו 

כבר יותר משני מיליון בני אדם, או
 ,The New York City Waterfalls 2008
שהם ארבעה מפלי מים מלאכותיים שהוצבו 

על גדות הנהר במנהטן ובברוקלין.
התערוכה תוצג בין יוני לנובמבר 2016.

תערוכה: “ורסאי והעצמאות האמריקנית”

התערוכה מציגה את חשיבות היחסים בין 
צרפת לארצות הברית לקראת סוף ימי 

המשטר הישן. 
ארמון ורסאי בימי לואי ה-15 הפך לאתר 
העיקרי של התמיכה בעצמאות ארצות 

הברית וקידם רעיונות אלה במשך כעשור 
שלם. הברית הפוליטית והצבאית בין צרפת 

לארצות הברית השפיעה לאורך זמן על 
תפיסת האמנות: מאותה עת שום אמנות 

לא נחשבה עוד לגבוהה או לנמוכה, מפני 
שהאהבה העיוורת לאמריקה באה לידי ביטוי 

בכל החפצים של חיי החצר וגם בכרזות 
העממיות האמריקניות, האנגליות והצרפתיות. 

התערוכה תוצג בגלריית הקרבות
)Galerie des Batailles( בארמון ורסאי 

מ-5 ביולי עד 2 באוקטובר 2016.

בתי מלון שותפים:
 Trianon Palace

www.trianonpalace.fr/en
 Pullman Château de Versailles

www.pullmanhotels.com
 Hôtel Résidence du Berry

www.hotel-berry.com
 Hôtel Le Versailles

www.hotel-le-versailles.fr
 Les Etangs de Corot

www.etangs-corot.com

מידע למבקרים:
כרטיס “דרכון ליומיים” תקף במשך יומיים 

עוקבים, הוא מאפשר גישה לכל שטחי 
האחוזה ומעניק הנחה על כרטיסים 

למופעים הנערכים במקום. 
תעריפי כניסה: החל מ-15 אירו )כולל 

מדריך קולי( לארמון )חינם לילדים ולבני 
נוער עד גיל 18(; 30 אירו לכרטיס “דרכון”, 

בימים שבהם פועלת המזרקה הגדולה 
.)Grandes Eaux(

סיורים מודרכים: בתוספת 7 אירו.
פרטים, כולל רכישת כרטיסים:

 http://en.chateauversailles.fr
ישיר מפריז: ה”ורסאי אקספרס” 

)Versailles Express(, שירות תחבורה 
ציבורית באוטובוסים )שאטל( היוצא 

 )Port de Suffren-מאזור האייפל )מ
לארמון ורסאי. השירות פועל כל יום 

)למעט ימי שני( עם שתי נסיעות ביום, 
ב-8:00 בבוקר )חזרה ב-12:30( וב-14:00 

)חזרה ב-18:00(. פרטים והזמנות:
versaillesexpress.com/en
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 רוכבים 
בפריז

על גלגלים
 פריז היא יעד נהדר 

 לגלות ברכיבה על אופניים, 
בזוג או עם כל המשפחה

 אנה הארטלי

1 פריז לאוהבים
רכבו לאורך נהר הסיין, החוצה את העיר. 

זוהי רכיבה רומנטית במיוחד, שתיקח אתכם 
אל כמה מהאתרים הכי מוכרים בעולם: 

יצירת המופת הגותית - קתדרלת נוטרדאם 
 Quai de la Corseדה פריז; נתיב ה־ 

)טיילת הנהר( עד Pont Neuf - שהוא הגשר 
העתיק ביותר בפריז; מעבר לגדה השמאלית 

 Quai de Conti של הנהר ורכיבה לאורך
עד הגשר הבא, Pont des Arts, כשכיפת 

ה"אקדמי דה לה פראנס" מאחוריכם. 
 עכשיו, רדו מהאופניים והובילו אותם 
 ברגל על גשר הולכי הרגל היפה הזה, 

 העשוי עץ, ואחר כך המשיכו לרכוב אל 
ה־Cour Carrée השלו והנסתר, ואל מוזיאון 
הלובר; המשיכו דרך החצר המרכזית שלו, 

וחלפו על פני הפירמידה המפורסמת. 
התבוננו בשמש השוקעת המשתקפת 

בדופנות הזכוכית המודרנית ומוקרנת אל 
המבנה המקיף אותה, שנבנה במאה ה־15; 
המשיכו לרכוב אל מתחת לשער הניצחון 
 ,Arc de Triomphe du Carrousel ,הקטן 

עד לקצה גני הטווילרי ופנו שמאלה לעבר 
פונט רויאל. 

 Berges de la Seine המשיכו במדרחוב
וחלפו על פני מוזיאון ד'אורסיי ומתחת 

לגשרים הנודעים פונט אלכסנדר ה־3 ופונט 
דה ל'אלמה. 

 הלאה: עלו במעלה שדרות ראפ, אל 
ה־Champs de Mars - המרחב הירוק הגדול 

שלמרגלות מגדל אייפל. פרשו שמיכה 
 וערכו פיקניק. תוכלו ליהנות מתצוגת 

20 אלף האורות של האייפל הנערכת אחת 
לשעה. 

 .bikeabouttours.com :שכירת אופניים
המחיר: 20 אירו ליום.

2 פריז לירוקים
ביער בולון המופלא, העוטף את פריז ממערב, 
תמצאו שבילי אופניים באורך של כ־15 ק"מ, 
והם אידיאליים לרכיבה משפחתית. הנה נתיב 

מומלץ:
התחילו בפורט־דה־בולון, משם מתפתל 
מסלול באורך 3.6 ק"מ לעבר היפודרום 

Longchamp. בני משפחה נמרצים יוכלו 
להתחרות אלה באלה סביב המסלול המצוין 

והרחב הזה, אבל חשוב להיזהר שם מקבוצות 
רכיבה מנוסות שמדוושות במסלול זה 

במהירויות מסחררות.
הלאה:

 ,Route de Sèvres-à-Neuillyהמשיכו ב־ 
 כדי לבקר ב־Parc Bagatelle היפה, 

 Jardin d’Acclimation וחלפו על פני 
 עם העיצוב האדריכלי המודרני של 

ה־Fondation Louis Vuitton; המשיכו אל ה־
Carrefour de Longchamp והמפל המרהיב, 

הקיפו ברכיבה את אגם סופרייר ואת אגם 
אינפריור )Lac Inférieur(, שני אתרים 

שמהווים סיום מדהים לרכיבה מהנה. 
שכירת אופניים: אפשר לשכור אופניים 
במחיר של כחמישה אירו לשעה על רציף 

אגם אינפריור.

3 פריז לנוסטלגיים
ארמון ורסאי היה משכנם המפואר של מלכי 
צרפת, וכיום - אתר שכל תייר המגיע לעיר 

חייב לבקר בו לפחות פעם אחת. יודעי 
דבר מעדיפים דווקא את הגנים המרהיבים 

והיערות המקיפים את אחוזת הארמון, שהם 
היהלום האמיתי בכתר.

שכרו אופניים מהתחנה שליד הגראנד קאנאל 
)המחיר: 19 אירו ליום( ורכבו במסלולי הגן 

הענק. הביטו בארמון ממרחק. 
בחרו אחד מאינספור מסלולי הרכיבה 

 )וההליכה( השקטים שבלב היער, ורכבו לעבר 
ה־Grand Trianon הבנוי שיש ורוד, שנבנה 

על ידי לואי ה־14 כאולם שעשועים. במרחק 
 ,Petit Trianonקצר ממנו תמצאו את ה־

שנבנה על ידי לואי ה־15 בעבור פילגשו, 
מאדאם דה פומפדור, אבל התפרסם דווקא 

בזכותה של מארי אנטואנט. 
לכו משם ברגל אל הגזיבו המכונה "מקדש 

האהבה" ומשם אל כפר המלכה והחווה 
המקסימים, שנבנו רק כדי שמארי אנטואנט 
תוכל להעמיד פנים שהיא חולבת צאן ובקר 
וכך תוכל להימלט ממהומת היומיום בחצר 

המלך. ילדים יאהבו במיוחד לראות כאן 
את הארנבים רכי הפרווה, הגדיים הקטנים 

והטווסים הלבנים.
איך מגיעים לוורסאי: קחו את הרכבת 

 .Versailles-Rive Gaucheמפריז ל־ RER C
הנסיעה נמשכת כחצי שעה ועולה 20 אירו 

)הלוך ושוב(.

תרגום: דפנה לוי

אנה הארטלי )Anna Hartley( היא עיתונאית 
 וצלמת אוסטרלית המתגוררת וכותבת בפריז. 

annahartleywrites.com עקבו אחריה בבלוג

חשוב לזכור

  ילדים עד גיל 14 חייבים לרכוב 
עם קסדה.

 הביאו איתכם בגדי רכיבה נוחים.
  לא לשכוח: מים והגנה מפני 

השמש.
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Beaucoup. יש גם תפריט צמחוני

Hippopotamus. בשר איכותי במחיר סביר

Café Central. שילוב של בית קפה וביסטרו

Flunch. פתוח ללא הפסקה

מילון המסעדות 
הצרפתיות

בולנז'רי 
Boulangerie

מאפייה, מקדש 
הקרואסונים והבאגטים 
הצרפתי. אם אין לכם 

ארוחת בוקר במלון - זה 
המקום להתחיל בו את 

היום, ולנשנש משהו מתוק 
בהמשך.

פטיסרי 
Patisserie

המגדנייה, הקונדיטוריה 
הצרפתית, עם מגוון עוגות 

נהדרות. 

ביסטרו 
Bistrot

מסעדה קטנה ועממית, 
לרוב אפילו משפחתית, 
שמציעה מבחר מצומצם 
של מנות באווירה בלתי 

 Plat( "רשמית. "מנת היום
du Jour( תהיה כנראה 
מנת הדגל של המקום. 

לרוב זהו המקום הכי 
משתלם לאכול בו צהריים.

בראסרי 
Brasserie

מסעדה גדולה יותר מאשר 
הביסטרו, עם תפריט גדול 

ומגוון מעט יותר, אבל 
עדיין שומר על אווירה 

עממית ועל מחירים 
נמוכים יותר מאשר 

מסעדות גורמה מעונבות 
ויקרות.

מסעדה 
Restaurant

פסגת הקולינריה 
הצרפתית. שעות פתיחה 

מצומצמות, הזמנה מראש, 
הגשה לפי כללי הטקס, 

מנות יצירתיות ומורכבות, 
מחיר בשמיים. אבל פעם 

 אחת חייבים )ורצוי - 
בלי הילדים(.

של בית קפה פריזאי וביסטרו. 
אין תפריט ילדים אבל יש פיצות, המבורגרים, 

סלטים ופלטות של נקניקים או גבינות, לצד מנות 
צרפתיות כמו מרק בצל, קונפי אווז וטארט טאטן 

לקינוח.
40, Rue Cler :כתובת

לאוהבי בשר:
Hippopotamus

Hippopotamus היא רשת צרפתית ותיקה 
המתמחה בבשרים איכותיים במחירים סבירים 

מאוד, וביחס חם למשפחות עם ילדים. יש תפריט 
ילדים, יש אפילו חוברות ציור לקטנטנים, ויש גם 

מנות למבוגרים, כך שכולם נהנים.
ארוחת ילדים בצהריים תעלה מ־7.90 אירו, 

ולמבוגרים מ־11.90. ארוחה מלאה - מ־30 אירו.
 סניף כיכר האופרה:

Boulevard des Capucines

בשירות עצמי:
Flunch

מסעדות בשירות עצמי הן פתרון נהדר לארוחה 
עם ילדים. זה מהיר, זה דינמי, אין הפתעות 
 ולוקחים מה שבאמת רוצים. Flunch שליד 

מרכז פומפידו היא מסעדה כזאת, והיא פתוחה 
ללא הפסקה, גם בצהריים. 

בתפריט: סלטים, קרפים, מנות עוף, דגים ומנות 
אחרונות למכביר.

המחירים שפויים: מ־3.75 אירו למנת ילדים, 
ומ־7.45 אירו למנת מבוגרים.

21, Rue de Beaubourg :כתובת

בעיקר לצמחונים:
Jour

Jour )"יום", בעברית( היא רשת מסעדות בשירות 
עצמי, עם תפריט המתאים בעיקר לצמחונים. 
העיקרון מעניין: מרכיבים סלט משישה סוגי 

ירקות חתוכים, מוסיפים תוספות שונות ממגוון 
של כ־40 אפשרויות ורוטב אחד מבין שמונה. 

יש גם סנדוויצ'ים, מרקים ומנות אחרונות. 
מחיר: מ־10 אירו, לסלט, מנה אחרונה ושתייה.

22, Rue Capucines :כתובת

הכל בכלבו:
Lafayette Cafe

Lafayette Cafe ממוקם בקומה השישית של בית 
הכלבו הכי מפורסם של פריז. מדובר בקפטריה 

בשירות עצמי, עם תפריט קליל יחסית של 
פסטות, סלטים, המבורגר, קפה ועוגות, ונוף 

מרהיב במיוחד בימים שבהם אפשר לצאת לאכול 
על המרפסת של הקומה השביעית. 

כדאי לבקר גם אם אתם לא במסע שופינג בחנות, 
וכדאי לדעת שיש בכלבו מסעדות נוספות, בבניין 

המאכלס את אגף האוכל וכלי הבית.
 40, Bs. Haussmann :כתובת

בין בראסרי
לביסטרו
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 אוכלים 
בפריז

חוויות בשוק הילדים:ה
Estaminet

 Le Petit Marche des( שוק הילדים האדומים
Enfants-Rouges( הוא אחד העתיקים, המקוריים 

והמקסימים בעיר. לצד דוכני ירקות, גבינות ובשר 
תמצאו אוכל מוכן מכל רחבי העולם, כולל מדינות 

אקזוטיות כמו יפן, מרוקו או האיים האנטליים 
הצרפתיים. כל אחד ימצא שם משהו לטעמו.

יש גם מסעדה, Estaminet שמה, עם תפריט המוגדר 
צרפתי־עכשווי. ארוחה בה תעלה בין 15 ל־23 אירו.

39, Rue de Bretagne :כתובת
השוק פתוח: מהבוקר עד 20:00.

אוכל והרבה:
Beaucoup

Beaucoup, "בוקו" )בעברית - "הרבה"(, היא מסעדה 
המאפשרת להורים ולילדים להיחשף למטבח הצרפתי 

במחירים סבירים יחסית )כ־40 אירו לארוחת ערב 
מלאה(. פותחים ב־18:00 )בסופי שבוע החל מ־12:00(, 

מנות הבשר מעולות ויש גם תפריט צמחוני.
3, Rue Froissard  :כתובת

לטעום בבראסרי
Le Bouillon Chartier

Chartier הוא בראסרי מפורסם בפריז, שפועל 
משנת 1896 ונשמרו בו העיצוב המקורי, השירות 

וסגנון ההגשה של אז )את החשבון, למשל, ישרבטו 
לכם על גבי מפת השולחן העשויה נייר(.

התפריט קלאסי, עם מיטב מטעמי צרפת, האיכות 
סבירה, והמחירים הוגנים. אין תפריט לילדים אבל 

הם ימצאו דברים שטעימים להם בתפריט הרגיל 
)ממרק ירקות וספגטי עד המבורגר(. למבוגרים 
המבחר מגוון: כבד אווז, חלזונות, סטייקים ועוד.

7, Rue du Faubourg Montmartre :כתובת
פתוח: כל יום מ־11:30 עד 22:00. עם ילדים כדאי 

להגיע כשפחות צפוף, בין 14:00 ל־19:00. 

לאכול בקפה:
Café Central

Café Central ממוקם לא הרחק ממגדל אייפל, ליד 
גני שם דה מארס )Champ de Mars(, והוא שילוב 

געתם לפריז עם הילדים, עמדתם כמו 
כולם בתור כדי לטפס למרומי האייפל, 
טיילתם כמו כולם על מדרכות השאנז 

אליזה, הצטלמתם לצד המכוניות המרהיבות 
באולמות התצוגה המסוגננים של סיטרואן, פיג'ו 

ומרצדס, והתפעלתם משער הניצחון. ועכשיו בעיה: 
היכן אוכלים? כלומר, אפשר לחפש איזה מקדונלד'ס 
)או "קוויק", החיקוי הצרפתי של רשת המזון המהיר(, 
אפשר גם לעצור בדוכן פלאפל, שווארמה או פיצה, 

אבל היי, אנחנו בפריז, פסגת הקולינריה, ואנחנו 
רוצים להראות גם לילדים על מה המהומה.

ובכן, היכן באמת אוכלים?
הפריזאים דווקא מתחשבים בתיירים שמגיעים לעיר 

עם ילדים, וברוב המסעדות ה"עממיות" תמצאו 
בתפריט פריטים המיועדים להם )לרוב המבורגר, 
שניצל וצ'יפס(, אבל האתגר האמיתי הוא לנסות 

ולהציע לילדים משהו "צרפתי" אמיתי.
אז בואו לאכול:

חגיגה של קרפים:
La Crêperie de Josselin

ילדים אוהבים קרפים, מתוקים או מלוחים, ובצרפת 
תמצאו הרבה אפשרויות לטעום מהם. אפשר לעשות 

זאת באין־ספור דוכנים, אבל אם רוצים ארוחת 
קרפים מלאה - היכנסו למסעדה המתמחה בעניין. 

La Crêperie de Josselin נחשבת לאחת 
הקרפריות הטובות באזור פריז, ובסופי שבוע היא 

מלאה במשפחות עם ילדים. מה לאכול שם? בעיקר 
Galettes, שזה קרפ כהה עשוי קמח כוסמת במילוי 

נקניקיות, ביצים או ירקות. כמנה אחרונה בחרו 
כמובן בקרפ מתוק, במילוי שוקולד, ריבה או גלידה.

67, Rue du Montparnasse :כתובת
פתוח: מ־12:00 עד 23:00 )סגור בימי שני(. מומלץ 

להגיע בין 14:00 ל־19:00.

פסטיבל של מאפים:
Poul

למאפיית Poul מספר סניפים ברחבי פריז. המדליק 
מכולם נמצא ברובע הלטיני, ברחוב Seine, ובתפריט: 
סנדוויצ'ים מגוונים, קישים, טארטים, פיצות וסלטים, 
ועוגות נהדרות לקינוח, והכל מול האופים והתנורים.

77, Rue de Seine :כתובת
פתוח: כל יום, מהבוקר עד 21:00.

קדימה, אוכל
 ארוחה צרפתית עם הילדים? בהחלט משימה לא פשוטה. 
הנה טיפים שיעזרו וגם מסעדות נהדרות שיתאימו לכולם

 יפה עירון־קוץ 

 לפני הכל, 
כדאי לדעת:

 
רוב המסעדות בפריז 

מגישות ארוחת 
 צהריים רק בין 

12:00 ל־14:30, 
 וארוחת ערב 

מ־20:00 עד 22:30. 

 
לא מעט מסעדות 

סגורות לגמרי בשעות 
הצהריים, מסביבות 

15:00 עד 18:30 
בערך. בשעות האלה 

אפשר לאכול בבתי 
קפה ובמסעדות 

 בראסרי, הפתוחים 
גם כשהאחרים 

בהפסקת צהריים.

 
עם ילדים מתאים 

יותר לאכול בשעות 
הצהריים המאוחרות 

או בשעות הערב 
המוקדמות. אלו 

שעות עמוסות פחות 
במסעדות והמלצרים 
יהיו אז קשובים יותר 

לצורכי הילדים.

 
ולא לשכוח: 

בפריז מצפים 
מהילדים שיתנהגו 

בנימוס, כמעט כמו 
המבוגרים.
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כמה שעות )ואפילו יום שלם( למרסיי, שהייתה בירת 
התרבות של אירופה בשנת 2013. ההכנות לתואר הזה 

הביאו לשדרוג תשתיות בעיר )כולל האזור המקסים 
של הנמל העתיק(, ולהקמת מונומנטים מעניינים כמו 
ה־MuCEM, שהוא מוזיאון מסקרן המתמקד בתרבות 

ובאמנות באגן הים התיכון ובאירופה. 
בעיר תמצאו עוד מוזיאונים מסקרנים, כמו המוזיאון 

לאמנות )Musée Regards de Provence( והמוזיאון 
.)Villa Méditerranée( לאמנות ים־תיכונית

מה עוד לראות במרסיי? 
את הנמל, ואת שוק הדייגים הפועל בו )פתוח כל יום, 
בין השעות 8:00 ל־12:00(; סעו גם לאורך כביש החוף 
המתפתל, ושימו לב לספסל הנוף המתפתל יחד איתו 

לאורך שבעה ק"מ )הוא נחשב לספסל הארוך ביותר 
באירופה(; הקדישו זמן לביקור בכנסיית "נוטר דאם 
 .)Basilique Notre-Dame de la Garda( "דה לה גארד

קחו אוויר, טפסו במדרגות - ויש הרבה מדרגות - 
ותיהנו מנקודת תצפית מרהיבה על מרסיי וחופיה. 

 ממשיכים לאביניוןו

את הטיול באזור הכפרי של פרובנס פתחנו באביניון 
)Avignon(, הנמצאת במרחק כשעה אחת של נסיעה 

ממרסיי אבל מאות שנים אחורה בזמן. בעיר העתיקה 
הזו, שמוקפת בחומה ושוכנת לצד נהר הרון, התמקמו 

החל במאה ה־14 שבעה אפיפיורים )שנאלצו לעזוב 
את הוותיקן ברומא(, והעבירו את מרכז הכובד של 

הכנסייה הקתולית לאביניון. 
טיפ: קחו רכבת תיירים והקיפו בעזרתה את העיר. 
אחר כך היכנסו לסיור בארמון האפיפיורים. ליתר 

דיוק, מדובר בשני ארמונות הבנויים זה לצד זה, 
האחד עתיק יותר, השני מצועצע יותר, אבל שניהם 

מרשימים מאוד. 
שימו לב לחלון הגדול בארמון הישן, שממנו נהג 
האפיפיור לנופף למאמינים שניצבו למרגלותיו.

במתחם הארמונות מקיימים בכל קיץ אירועי תרבות 
וקונצרטים. אם אתם מזדמנים למקום בתקופה הזו, 
שווה מאוד לבדוק. מדובר במופעים בליגה אחרת, 

דרמה שאנחנו בישראל לא מכירים.
 אתר התיירות של אביניון: 

avignon-tourisme.com

 קפיצה לקרפנטרהו

לקרפנטרה )Carpentras(, המרוחקת כ־15 ק"מ 
מאביניון, הגענו כדי לעשות "וי" על ההיסטוריה 

היהודית באזור. מהמאה החמישית חיו כאן יהודים, 
ובמאה ה־14 נבנה כאן בית כנסת, שנחשב לעתיק 

ביותר בצרפת. בית הכנסת ממוקם באחד מסמטאות 
העיר העתיקה. מטעמי ביטחון קשה לזהות אותו ורק 

בזכות שלט קטן בעברית הבנו שהגענו למה שהתברר 
לאחר מכן כפיסת היסטוריה מרגשת.

http://tinyurl.com/8gmbxhb :אתר
בית הכנסת שופץ במאה ה־18 ומתוחזק כיום בזכות 
קהילה המונה למעלה מ־100 יהודים. יש כאן מנורה 
עתיקה וחנוכייה, ובארון הקודש ספרנו כ־20 ספרי 

תורה. אם יתמזל מזלכם, תוכלו לבקר 
במקווה העתיק, שנמצא במפלס התחתון 

של המתחם )המקווה המקורי ניזון ממי 

מרסיי, מידע נוסף

   מוזיאונים
 MuCem: mucem.org 8 

 Regards de Provence: museeregardsdeprovence.com 8
  Villa Méditerranée: villa-mediterranee.org 8

   אתר התיירות של מרסיי: 
marseille-tourisme.com/en 8

נוף מהסרטים, 
 כפר מהאגדות. 

לה בו דה פרובנס

לא להחמיץ. נמל מרסיי
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ל תצפו להתאהב בה ממבט ראשון. את א
היופי של פרובנס מגלים לאט, ורק במבט 

שלישי או רביעי מתחברים כל חלקי 
הפאזל והקסם מתגלה. השילוב של חורש ירוק, שדות 
לבנדר סגולים, הטורקיז של הים, המבנים העתיקים 

בצבעי אבן טבעית, פסגות ההרים המאפירות 
והעיירות הססגוניות - מצליח בסופו של דבר לגרום 

ללב לפעום. פרובנס היא תמצית השיק הצרפתי: 
ארוזה היטב ומתובלת בטעם משובח, בניחוחות 

נפלאים של סבונים מתוצרת המקום וביינות טובים 
שמניבים הכרמים שלה.

אבל כדי לגלות את כל היופי הזה, צריך לקחת את 
הזמן, להתרחק מהכבישים המהירים וללכת לאיבוד 
בין הכפרים והעיירות, הכנסיות והשדות, בין מרסיי 

לאביניון, בדרום הציורי של צרפת.

 מתחילים במרסייו

מרסיי, בירת פרובנס והעיר השנייה בגודלה בצרפת, 
היא בסיס טוב ליציאה לדרך. 

אפשר לשכור מכונית ולצאת מהכרך הסואן, אבל 
אפשר - וזו האופציה הנכונה יותר בעיניי - להקדיש 

בפרובנס הנופים רומנטיים 
יותר, הצבעים בוהקים 

יותר, האוכל טעים יותר, 
והצרפתים? – הכי צרפתים 

שיש. קפיצה למרסיי, 
אביניון, אקס אן פרובנס 

 והכפרים הקסומים של 
דרום צרפת

 גילת דרוראני

שיק צרפתי

 מרהיב באביב. 
פריחה בשדות הלבנדר

מרסיי

1223.5.2016



Le Pont du Gard
הגשר על הגאר - דרום צרפת

הגשר הרומי הגבוה בעולם
הגשר על הגאר )Le Pont du Gard( הוא החלק המרהיב ביותר באמת המים, שנבנתה על ידי הרומאים לפני 

.)Nîmes( כ-2000 שנה, כדי לספק מי שתייה לעיר נים
הגשר המסוגנן מתנשא לגובה של 48 מטר ונחשב לגשר הרומי הגבוה בעולם. ממדיו הראוותניים, הארכיטקטורה 
האווירית שלו ומצבו הפיזי השמור באופן יוצא דופן למונומנטים דומים בעולם, מעוררים התפעלות. כבר לפני 30 

שנה, ב-1985, כללה אונסק”ו את הגשר בין אתרי המורשת העולמיים. 

ביקור בגשר. חוויה 
בלתי נשכחת

העתיק  האבן  ענק  מול 
אינם  המבקרים  הזה, 
להעריך  אלא  יכולים 
מעשי  את  בהתפעלות 
של  וגאוניותם  הגבורה 
בגשר  צפייה  האדם.  בני 
היא חוויה מפעימה, מכל 
נקודת מבט.  כשמתקרבים 
לאתר מתגלות הקשתות 
הראשונות, כאילו מונחות 
כמו  מרהיב,  נוף  על-גבי 
חן;  נרתיק סביב אבן  היו 
ומגלים  עוד,  מתקרבים 
עם  במלואו,  הענק  את 
כל האסתטיקה הקסומה 
שלו. לא נגזים אם נאמר, 

שמדובר ברגע טהור של התפעמות, שיש לחלוק אותו עם בן או בת 
הזוג, ורצוי אף עם כל בני המשפחה. 

המוזיאון, הקולנוע, המסלול. הרחיבו את חוויית הביקור

מוזיאון מולטימדיה, המאפשר לדמיין מסע בתקופה  אתר הגשר על הגאר הוא גם 
העתיקה, ולהבין מדוע וכיצד מבנה כזה יכול היה להיבנות לפני 2000 שנה. הסיור יכול 
להימשך כשעה וחצי, הוא נגיש גם לדוברי אנגלית וכולל שחזורים של אתר הבנייה, 
דגמים ממוזערים ופרשנות, שיש בה כדי ללמד על הציווליזציה הגאלו-רומית העתיקה.

באולם קולנוע סמוך מוקרן סרט המשחזר את ההיסטוריה של הגשר מאז בנייתו, ולרשות 
הילדים המבקרים באתר עומד מתחם שבו הם יכולים ללמוד על המקום תוך כדי משחק. 

כדאי לזכור: אתר הגשר על הגאר נטוע בלב מרחב טבעי יוצא דופן, וכולל מסלול 
הליכה שאורכו 1.4 ק”מ בנוף כפרי. המסלול מאפשר לגלות את אוצרות הטבע והנוף, 

שעוצב בידי האדם במהלך 2000 שנות היסטוריה. 

מנעמי דרום צרפת, בכל ימי השנה

והתרבות  החיים  מנעמי  כל  על  צרפת,  דרום  בלב  נטוע  הגאר  על  הגשר  אתר 
המאפיינים את האזור. טיילו במקום באביב, כשאפשר ליהנות מהתעוררות הטבע 
והשדות )Le Terroir(, ומהגסטרונומיה המיוחדת; טיילו בערבים הנעימים של הקיץ 
מול קרני השמש השוקעת, ובלילות הקסומים, כשמופעי זיקוקים והקרנות וידיאו על 
וסביב הגשר המרהיב מעוררים התפעלות. ואין פה רגע דל: אפשר לטייל בסביבה 
הגשר  אתר  יולי,  חודש  מדי  שנים,  חמש  ומזה  יין.  ולטעום  בקיאקים  לשוט   ברגל, 
רחבי  מכל  הנוער,  מיטב  את  למקום  המקבץ  מוזיקה  פסטיבל  מארגן  הגאר  על 
אבידן,  אסף  דוגמת  גדולים  אמנים  ולראות  להאזין  כדי  מגיעים  הם  אירופה. 
 מטרונומי, פניקס או לונדון גרמאר. זו עוד דרך בלתי שגרתית לגלות את המורשת 

יוצאת הדופן של Pont du Gard. שלוש שעות טיסה בלבד מתל אביב!

אתר מורשת עולמי של אונסק”ו 

www.pontdugard.com

Mer Égée 

Barcelone

Paris

Marseille
NiceMontpellier

Pont du Gard

  אתר הגשר נמצא: 

* 1:15 שעה מהעיר מרסיי ברכב.
* 20 דקות מהערים אביניון או נים.

.TGV ,2:50 שעות מפריז ברכבת המהירה   *
* 2:30 שעות מהעיר ניס ברכב.
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בעיר ארל, הסמוכה(, לבין וידאו־ארט עדכני.
נכנסים לחלל החשוך ואז מופיעים על קירות 

המחצבה ציורי ענק של שני האמנים, בליווי סאונד 
ותאורה. הציורים מתחלפים כל הזמן, משנים זווית, 

מתקרבים ומתרחקים, המוזיקה הקלאסית שואבת 
אותך, ואתה עומד משתאה מול הקסם הזה. חובה 

לראות.
http://tinyurl.com/9srb8ao :אתר

 יום ה"אקס"ו

 ,)Aix en Provence( לאן הלאה? לאקס אן־פרובנס
כמובן, בירתה ההיסטורית של פרובנס שאיבדה לפני 

מאות שנים את הבכורה לטובת מרסיי. אם תשאלו 
אותי - שלא בצדק. 

זו עיר גדולה - אבל לא מדי, תוססת - אך לא 
מעיקה, ובעיקר מאוד מתוקה. אקס, כפי שהמקומיים 

נוהגים לכנות אותה, זכתה לכינוי "העיר בעלת 
אלף המזרקות" שפזורות בה, המקבלות את מימיהן 

ממעיינות סמוכים. פתחנו את הסיור בשדרת מיראבו 
)Le Cours Mirabeau(, שאורכה 440 מטר, רוחבה 

40 מטר והיא נחשבת למקבילה של השאנז אליזה 
הפריזאי. במרכזה שתי מזרקות גדולות, שבאחת מהן 
זורמים מים חמים הנובעים מהמעיין הנמצא תחתיה. 

השדרה המרשימה נשארה ממש כפי שהייתה 
כשנבנתה במאה ה־17. לאורכה נהגו נכבדי העיר 

להלך ולהפגין את עושרם, סמוך לה הוקמה 
אוניברסיטת Aix העתיקה והנחשבת, שבה ניהל 

אביו של הצייר פול סזאן את חנות הכובעים שלו. 
אגב, סיפור חברותם של סזאן והסופר אמיל זולא 
התחיל כאן, בבית הספר המקומי, כשהשניים היו 

בני 13, ושזור בתולדות העיר המרתקת הזו. המלצה 
שלנו: קחו מדריך מקומי ושתו בצמא את כל הפרטים 

הפיקנטיים שהוא יכול לספק.
וטיפ מתוק לסיום: אל תעזבו את העיר מבלי לטעום 

את הממתק המקומי "קאליסון", שעשוי משקדים, 
סירופ ופירות מסוכרים.

אתר התיירות העירוני: 
 aixenprovencetourism.com

מעיין טבעי שנובע במקום(, וגם במאפייה, שבה נהגו 
לאפות מצות לפסח.

אסתטיקה בעיירה לה בו
 )Les Baux de Provence( לעיירה הציורית לה בו
מגיעים לאחר נסיעה באזור הררי, שמזכיר קצת 

את הכרמל שלנו. לכאן אי אפשר להיכנס ברכב. 
חונים בכניסה ומתחילים לטפס בסמטאות הצרות 

לעבר בתי הכפר הקדום, שנבנה בראש המצוק. שם 
גם תוכלו להתרשם משרידי מצודה מימי הביניים, 
כולל כלי הנשק וכל מה שמכתיב הז'אנר הזה. אבל 

עד שתגיעו למרומי הפסגה, לא תוכלו שלא להיעצר 
בחנויות הקטנות והמתוקות שבדרך, בגלריות 

ובבוטיקים. עצה שלי: היכנסו, שטפו את העיניים, 
תיהנו מהאסתטיקה המרהיבה של עיצוב החנויות, 

וכן, אפשר גם לקנות. 
אל תתייחסו לחנויות הללו כאל מלכודות תיירים 
)המחירים בהחלט סבירים(, פרגנו לעצמכם משהו 

מכלי הקרמיקה המקומיים, הסבונים הריחניים ומוצרי 
הטקסטיל היפהפיים.

lesbauxdeprovence.com :אתר

הפתעה במחצבה
את ה־הפתעה של הטיול סיפקה דווקא מחצבה 

ענקית )עניין של עשר דקות נסיעה מהכפר לה בו(: 
Carriéres de Lumières היא לא סתם מחצבה, אלא 

חלל עצום ומקורה, שנחצב בתוך הר והפך למוזיאון 
יחיד במינו, עם שילוב נדיר בין הציורים הקלאסיים 
של וינסנט ואן גוך ופול גוגן )שהיו שותפים לדירה 

איך מגיעים?

בטיסה: "אל על" 
טסה למרסיי 4-3 

פעמים בשבוע, 
בהתאם לעונות 

השנה; "סאן דור" 
טסה לניס פעם או 

פעמיים בשבוע, 
בעונת הקיץ. 

טיסה+רכבת: 
לטוס לפריז עם 
"אייר פראנס", 
 "טראנסאוויה", 

"אל על" או 
"איזיג'ט", ולהמשיך 
לריביירה ולפרובנס 

ברכב שכור )שזו 
האופציה הטובה 

ביותר( או ברכבת.

פרובנס, מידע נוסף

   אתרי התיירות של פרובנס:  
provenceweb.fr/en

visitprovence.com/en

 מדריך: "התענוגות של פרובנס", 
 מאת אביטל ענבר. 

פרובנס

הצעה לחופשה

 סוכות בקלאב

מתי? שבוע במהלך 
חופשת סוכות, 

 באוקטובר 2016. 
 Opio היכן? במועדון

של "קלאב מד", בדרגת 
4 קילשונים, בנוף 

פרבנסאלי אופייני, עם 
פעילויות לכל המשפחה. 

מחיר? מ־1,140 אירו.
פרטים:

www.clubmed.co.il

 בית כפרי

מתי? בחופשת סוכות.
היכן? בבית נופש כפרי 

באזור העיר אביניון.
 מחיר? מ־650 אירו 

 ל־7 לילות לאדם 
 בבית לשמונה )לא 

כולל טיסות(.
Bravo France :פרטים

טל' 5222118־03
www.bravofrance.co.il

הפתעה במערה. Carriéres de Lumières, עשר דקות נסיעה מהעיירה לה בו דה פרובנס

1423.5.2016
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לחיות באזור פרובנס-אלפ-קוט ד’אזור זה לא רק 

חיים  של  נפלאה  תחושה  פשוט  זו  מזל.  של  עניין 

באחד האזורים הכי יפים באגן הים התיכון.

רובנס-אלפ-קוט ד’אזור זה מרסיי, ניס, אביניון, טולון, פ

גורד.... ערים קסומות ועתירות היסטוריה, צרפת במלוא 

הדרה. וכשימי הקיץ מתקרבים, נופי פרובנס טובלים 

באור הנפלא האופייני לאזור. זה האור ואלו הצבעים 

שציירים גדולים ודגולים שילבו ביצירותיהם. במיוחד בשבילם הם 

הגיעו לכאן.

בפרובנס תוכלו לטעום מהאופי הנעים של כפרים עתיקי יומין, כמו 

לה קסטלה )Le Castellet( - עם הסמטאות מימי הביניים, או 

בו דה פרובנס )Baux de Provence( - עם המבנים מתקופת 

הרנסנס וכמובן, לורמארן )Lourmarin( - עם הטירה המדהימה. 

 Vallee de( ובלב הרי האלפים של פרובנס, נמצא עמק אובאיי

l’Ubaye(, שמציע למבקרים בו להתענג על המרחבים, במהלך טיולים משפחתיים בלב יערות 

ירוקים או תוך כדי ראפטינג מסעיר בנהרות הצוננים.

יש גם אתרי חובה, כאלה שכל אדם חייב להגיע אליהם לפחות פעם בחייו. למשל, הסמטאות 

ידי  ובה ביצורים עתיקים שהוקמו על  )Briancon(, עיר הנטועה בלב ההרים  של בריאנסון 

וובן )Vauban( ומסווגים כיום כאתרי מורשת עולמית של אונסק”ו. כדאי גם להכיר את הקסם 

המיוחד של ברסלונט )Barcelonnette(, שהיא עיר קטנה שבה תראו מראה מוזר של וילות 

בסגנון מקסיקני.

וכמובן - החורף. זו עונה שמעניקה הזדמנות נהדרת ליהנות מאינספור אתרי הסקי של הרי 

האלפים הדרומיים.

ולא נשכח: פרובנס-אלפ-קוט ד’אזור מתחבר דרך מרחבי הים התיכון, שהוא הים שלנו, אל 

ישראל ואל עם ישראל. והחיבור הוותיק הזה מחבר גם בין הקהילות שלנו.

מעטים הם האזורים בעולם המציעים חוויה כזאת למבקרים בהם. אני מאמין, שחייבים לחוות 

ולהכיר מקרוב את האזור כדי להאמין בקיומו. הוא מפתה, שובב, דיסקרטי ויפה כאחד.

בואו לגלות!

להתראות בקרוב,

רנו מיזלייה
נשיא לשכת התיירות,

פרובנס-אלפ-קוט ד’אזור

המלצה אישית מאת רנו מיזלייה

תערוכת “פיקאסו, גאון ללא בימת כבוד” 
Picasso, un génie sans piédestal 

 מ-27 באפריל עד 29 באוגוסט 2016 

 ,)MuCEM( התערוכה במוזיאון תרבויות אירופה ואגן הים התיכון
מתמקדת בעיקר בהקבלה בין יצירתו של פיקאסו לאמנויות ולמסורות 

עממיות. תמצאו בה חפצים וציורים ידועים של האמן, לצד יצירות 
שנוצרו סביב חומרים מסורתיים )קרמיקה, עץ(. תוכלו גם לזהות את 
העניין הרב שגילה פיקאסו בפריטי יום יום שימושיים )צלחות, למשל( 

או בחפצים ממוחזרים. התערוכה היא עדות נוספת לקשר האמיץ של 
פיקאסו לחבל פרובנס.

www.mucem.org

מרסיי מארחת את טורניר וואפ”א, יורו 2016
 מ-10 ביוני עד 10 ביולי 2016 

אליפות אירופה בכדורגל, ואופ”א 2016 או יורו 2016, היא טורניר 
האליפות הכלל אירופי ה-15 במספר. הקבוצות הטובות באירופה 

יתמודדו באצטדיונים בערים פריז-סן דני, ליון, ליל, בורדו, סנט אטיין, 
לנס, ניס, טולוז ומרסיי. צרפת ארגנה ואירחה את הטורניר האירופי הכי 

הרבה פעמים, ב-1960, ב-1984 וכעת, ב-2016, שוב. החל מהשנה, 
עלה מספר הנבחרות המשתתפות מ-16 ל-24, מה שאומר – עוד 

הרבה משחקים. כדאי לדעת, שאצטדיון ה-Velodrome החדש של 
מרסיי נחנך ב-2014, ויש בו 67,000 מושבים, שמהם 6,000 בתאים 

ובמושבים עסקיים.

לוח המשחקים במרסיי:
11 ביוני: אנגליה מול רוסיה.
15 ביוני: צרפת מול אלבניה.

18 ביוני: איסלנד מול הונגריה.
21 ביוני: אוקראינה מול פולין.

30 ביוני ו-7 ביולי: משחקי רבע וחצי הגמר.

כדאי לדעת:
מרסיי זכתה בתואר “בירת הספורט של אירופה” לשנת 2017.

האזורים היפים ביותר באגן הים התיכוןפרובנס-אלפ-קוט ד’אזור:

מרסיי

עיר העתיקה ביותר בצרפת מוכרת בעיקר בזכות הנמל העתיק ה
שלה, הממוקם בלב העיר. המסורת רבת השנים נמשכת כאן מדי 

בוקר, עם חזרת הדייגים מהים והכרזתם הקולנית על הסחורה 
הטרייה, כשברקע הסירות הצבעוניות והשמש העולה אט אט למרומי 

השמיים!

שיטוט רגלי ברחבי העיר מאפשר לחוות אותה באמצעות העיצוב 
האדריכלי שלה: הנמל היווני-רומי העתיק, מנזר סן ויקטור שנבנה בימי 

הביניים, בית העירייה שתוכנן על ידי פייר פיז’ה, רחוב הרפובליקה המעוצב 
באלגנטיות האופיינית למתכנן שלו – הברון האוסמאן, המבנים המיוחדים 
 ,)Cite du Fada( ”של לה קורבוזייה, שנקראו בזמנו “הקרייה המשוגעת

מגדל CMA CGM של האדריכלית זהא חדיד, והחדש מכולם – מוזיאון 
MuCEM, אתר אייקוני בחתימת רודי ריצ’יוטי...

סבון מרסיי המפורסם, המיוצר מ-72% שומן צמחי )סבון ירוק מותאם 
לעור וסבון לבן המותאם לכביסה(. במפעל הסבון סן ויקטור או 

ב-Grande Savonnerie תוכלו ללמוד על כל שלבי הייצור של סבון 
מרסיי האמיתי!

www.les-savons-saintvictor.com
https://fr-fr.facebook.com/ateliercreation. Marseille. Vieux-Port

עוגיות נאווט )Navette( הן סוג של ביסקוויט יבש מלווה בארומה 
של פרח התפוז. באופן מסורתי, קונים אנשי מרסיי את הנאווט לרגל 
 Four des-חג הקאנדלמאס הנוצרי. עדיפות ראשונה הם מעניקים ל

Navettes, בית המאפה העתיק בעיר, הממוקם זה כמאתיים שנה 
בראש גבעת סן ויקטור, אבל אפשר למצוא נאווט נהדרים גם בחנות 

.Panier ברובע Orsoni הביסקוויטים
 www.fourdesnavettes.com

www.biscuiterie-orsoni.com

את הפסטיס, משקה אלכוהולי בטעם אניס, שותים כאפריטיף. בית 
הפסטיס בנמל מציע מגוון ארומות וטעימות. תוכלו להכיר מקרוב את 

אמנות ה-Apero במרפסת המוצלת משמש.
www.lamaisondupastis.com

רעיונות לשופינג

!City Pass-סיירו במרסיי עם ה

רוצים לטייל במרסיי, לגלות אותה ולא לבזבז הרבה? רכשו את 
ה-City Pass, ל-24 או ל-48 שעות. בעזרת הכרטיס תוכלו לבקר 

במוזיאונים של העיר כולל ה-MuCEM, לעלות לספינה ולשוט לשאטו 
דיף, לנסוע ברכבת הקלה לנוטרה-דאם דה לה גארד, להצטרף לסיור 
מודרך, להשתמש בחינם בתחבורה הציבורית, ליהנות מהנחות בחנויות 

ולטעום ממעדני המקום.....

את אפליקציית ה-City Pass ניתן להוריד חינם באפל סטור או בגוגל פליי.

המחיר: החל ב-24 אירו. קיים תעריף מיוחד לילדים.

 City Pass-מיוחד: הציגו את המודעה ותיהנו מ-10% הנחה בקניית ה
בנציגות לשכת התיירות והקונגרסים.

la Canebiere 13001, Marseille ,11 :כתובת

www.marseille-tourisme.com :אתר לשכת התיירות

רשמו ביומנים!

פרומו עבורכם!
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לחיות באזור פרובנס-אלפ-קוט ד’אזור זה לא רק 

חיים  של  נפלאה  תחושה  פשוט  זו  מזל.  של  עניין 

באחד האזורים הכי יפים באגן הים התיכון.

רובנס-אלפ-קוט ד’אזור זה מרסיי, ניס, אביניון, טולון, פ

גורד.... ערים קסומות ועתירות היסטוריה, צרפת במלוא 

הדרה. וכשימי הקיץ מתקרבים, נופי פרובנס טובלים 

באור הנפלא האופייני לאזור. זה האור ואלו הצבעים 

שציירים גדולים ודגולים שילבו ביצירותיהם. במיוחד בשבילם הם 

הגיעו לכאן.

בפרובנס תוכלו לטעום מהאופי הנעים של כפרים עתיקי יומין, כמו 

לה קסטלה )Le Castellet( - עם הסמטאות מימי הביניים, או 

בו דה פרובנס )Baux de Provence( - עם המבנים מתקופת 

הרנסנס וכמובן, לורמארן )Lourmarin( - עם הטירה המדהימה. 

 Vallee de( ובלב הרי האלפים של פרובנס, נמצא עמק אובאיי

l’Ubaye(, שמציע למבקרים בו להתענג על המרחבים, במהלך טיולים משפחתיים בלב יערות 

ירוקים או תוך כדי ראפטינג מסעיר בנהרות הצוננים.

יש גם אתרי חובה, כאלה שכל אדם חייב להגיע אליהם לפחות פעם בחייו. למשל, הסמטאות 

ידי  ובה ביצורים עתיקים שהוקמו על  )Briancon(, עיר הנטועה בלב ההרים  של בריאנסון 

וובן )Vauban( ומסווגים כיום כאתרי מורשת עולמית של אונסק”ו. כדאי גם להכיר את הקסם 

המיוחד של ברסלונט )Barcelonnette(, שהיא עיר קטנה שבה תראו מראה מוזר של וילות 

בסגנון מקסיקני.

וכמובן - החורף. זו עונה שמעניקה הזדמנות נהדרת ליהנות מאינספור אתרי הסקי של הרי 

האלפים הדרומיים.

ולא נשכח: פרובנס-אלפ-קוט ד’אזור מתחבר דרך מרחבי הים התיכון, שהוא הים שלנו, אל 

ישראל ואל עם ישראל. והחיבור הוותיק הזה מחבר גם בין הקהילות שלנו.

מעטים הם האזורים בעולם המציעים חוויה כזאת למבקרים בהם. אני מאמין, שחייבים לחוות 

ולהכיר מקרוב את האזור כדי להאמין בקיומו. הוא מפתה, שובב, דיסקרטי ויפה כאחד.

בואו לגלות!

להתראות בקרוב,

רנו מיזלייה
נשיא לשכת התיירות,

פרובנס-אלפ-קוט ד’אזור

המלצה אישית מאת רנו מיזלייה

תערוכת “פיקאסו, גאון ללא בימת כבוד” 
Picasso, un génie sans piédestal 

 מ-27 באפריל עד 29 באוגוסט 2016 

 ,)MuCEM( התערוכה במוזיאון תרבויות אירופה ואגן הים התיכון
מתמקדת בעיקר בהקבלה בין יצירתו של פיקאסו לאמנויות ולמסורות 

עממיות. תמצאו בה חפצים וציורים ידועים של האמן, לצד יצירות 
שנוצרו סביב חומרים מסורתיים )קרמיקה, עץ(. תוכלו גם לזהות את 
העניין הרב שגילה פיקאסו בפריטי יום יום שימושיים )צלחות, למשל( 

או בחפצים ממוחזרים. התערוכה היא עדות נוספת לקשר האמיץ של 
פיקאסו לחבל פרובנס.

www.mucem.org

מרסיי מארחת את טורניר וואפ”א, יורו 2016
 מ-10 ביוני עד 10 ביולי 2016 

אליפות אירופה בכדורגל, ואופ”א 2016 או יורו 2016, היא טורניר 
האליפות הכלל אירופי ה-15 במספר. הקבוצות הטובות באירופה 

יתמודדו באצטדיונים בערים פריז-סן דני, ליון, ליל, בורדו, סנט אטיין, 
לנס, ניס, טולוז ומרסיי. צרפת ארגנה ואירחה את הטורניר האירופי הכי 

הרבה פעמים, ב-1960, ב-1984 וכעת, ב-2016, שוב. החל מהשנה, 
עלה מספר הנבחרות המשתתפות מ-16 ל-24, מה שאומר – עוד 

הרבה משחקים. כדאי לדעת, שאצטדיון ה-Velodrome החדש של 
מרסיי נחנך ב-2014, ויש בו 67,000 מושבים, שמהם 6,000 בתאים 

ובמושבים עסקיים.

לוח המשחקים במרסיי:
11 ביוני: אנגליה מול רוסיה.
15 ביוני: צרפת מול אלבניה.

18 ביוני: איסלנד מול הונגריה.
21 ביוני: אוקראינה מול פולין.

30 ביוני ו-7 ביולי: משחקי רבע וחצי הגמר.

כדאי לדעת:
מרסיי זכתה בתואר “בירת הספורט של אירופה” לשנת 2017.

האזורים היפים ביותר באגן הים התיכוןפרובנס-אלפ-קוט ד’אזור:

מרסיי

עיר העתיקה ביותר בצרפת מוכרת בעיקר בזכות הנמל העתיק ה
שלה, הממוקם בלב העיר. המסורת רבת השנים נמשכת כאן מדי 

בוקר, עם חזרת הדייגים מהים והכרזתם הקולנית על הסחורה 
הטרייה, כשברקע הסירות הצבעוניות והשמש העולה אט אט למרומי 

השמיים!

שיטוט רגלי ברחבי העיר מאפשר לחוות אותה באמצעות העיצוב 
האדריכלי שלה: הנמל היווני-רומי העתיק, מנזר סן ויקטור שנבנה בימי 

הביניים, בית העירייה שתוכנן על ידי פייר פיז’ה, רחוב הרפובליקה המעוצב 
באלגנטיות האופיינית למתכנן שלו – הברון האוסמאן, המבנים המיוחדים 
 ,)Cite du Fada( ”של לה קורבוזייה, שנקראו בזמנו “הקרייה המשוגעת

מגדל CMA CGM של האדריכלית זהא חדיד, והחדש מכולם – מוזיאון 
MuCEM, אתר אייקוני בחתימת רודי ריצ’יוטי...

סבון מרסיי המפורסם, המיוצר מ-72% שומן צמחי )סבון ירוק מותאם 
לעור וסבון לבן המותאם לכביסה(. במפעל הסבון סן ויקטור או 

ב-Grande Savonnerie תוכלו ללמוד על כל שלבי הייצור של סבון 
מרסיי האמיתי!

www.les-savons-saintvictor.com
https://fr-fr.facebook.com/ateliercreation. Marseille. Vieux-Port

עוגיות נאווט )Navette( הן סוג של ביסקוויט יבש מלווה בארומה 
של פרח התפוז. באופן מסורתי, קונים אנשי מרסיי את הנאווט לרגל 
 Four des-חג הקאנדלמאס הנוצרי. עדיפות ראשונה הם מעניקים ל

Navettes, בית המאפה העתיק בעיר, הממוקם זה כמאתיים שנה 
בראש גבעת סן ויקטור, אבל אפשר למצוא נאווט נהדרים גם בחנות 

.Panier ברובע Orsoni הביסקוויטים
 www.fourdesnavettes.com

www.biscuiterie-orsoni.com

את הפסטיס, משקה אלכוהולי בטעם אניס, שותים כאפריטיף. בית 
הפסטיס בנמל מציע מגוון ארומות וטעימות. תוכלו להכיר מקרוב את 

אמנות ה-Apero במרפסת המוצלת משמש.
www.lamaisondupastis.com

רעיונות לשופינג

!City Pass-סיירו במרסיי עם ה

רוצים לטייל במרסיי, לגלות אותה ולא לבזבז הרבה? רכשו את 
ה-City Pass, ל-24 או ל-48 שעות. בעזרת הכרטיס תוכלו לבקר 

במוזיאונים של העיר כולל ה-MuCEM, לעלות לספינה ולשוט לשאטו 
דיף, לנסוע ברכבת הקלה לנוטרה-דאם דה לה גארד, להצטרף לסיור 
מודרך, להשתמש בחינם בתחבורה הציבורית, ליהנות מהנחות בחנויות 

ולטעום ממעדני המקום.....

את אפליקציית ה-City Pass ניתן להוריד חינם באפל סטור או בגוגל פליי.

המחיר: החל ב-24 אירו. קיים תעריף מיוחד לילדים.

 City Pass-מיוחד: הציגו את המודעה ותיהנו מ-10% הנחה בקניית ה
בנציגות לשכת התיירות והקונגרסים.

la Canebiere 13001, Marseille ,11 :כתובת

www.marseille-tourisme.com :אתר לשכת התיירות

רשמו ביומנים!

פרומו עבורכם!

creo




חדש בסן טרופה: מוזיאון הז’נדרמריה והקולנוע, סוף יוני 2016.

המוזיאון המרתק של הז’נדרמריה והקולנוע יפתח את שעריו בסוף יוני 
2016, במבנה הז’נדרמריה הישן שהתפרסם בסדרה “ז’נדרמים בסן 

טרופה”, עם לואי דה פינס. 

פריטים מקוריים ובלעדיים יהיו חלק מהתערוכה המתמדת שתוצג 
במקום, ובקיץ הקרוב תוכלו לראות גם את “ז’ורז’ דידוניון, מבט 

על הקולנוע בריביירה הצרפתית – צילומים 1966-1949” )תערוכה 
זמנית(.

גם פיקאסו יהיה כאן בקיץ, עם תערוכת צילומים ועבודות קרמיקה, 
באולם Despas ב-Place des Lices )מסוף יוני עד סוף אוגוסט(.

במוזיאון l’Annonciade, שבשנת 2015 ציין 60 שנה לפעילותו, 
מוצגות שתי תערוכות נועזות: 

אוגוסט פגורייה )1936-1856(, השגריר הראשון של האמנות 
הטרופזיאנית בהשראת הציירים האימפרסיוניסטים )עד 6 ביוני(.

 אוטון פריש, צייר פוביסטי מיוחד במינו )מ-18 ביוני עד 17 באוקטובר(.

מפרשיות בסן טרופה

  יותר מ-300 מפרשיות יתכנסו בסן טרופה לתחרות חגיגי, מ-24 
בספטמבר עד 2 באוקטובר.

http://lesvoilesdesaint-tropez.fr

ולא לשכוח את אירוע הבראדרי )Braderie(, בסוף השבוע האחרון 
של אוקטובר.

בשנת 2015, אחרי שנעלמו למשך 20 שנה, הוחזרו לזמן מה 6 
יצירות של וסרלי )Vasarely( לטירת גורד )Gordes(. זה היה 
ביתן של היצירות בין 1970 ל-1996, כשפעל במבצר העתיק מימי 
הביניים המוזיאון הדידקטי על שם ויקטור וסרלי, מוזיאון לאמנות 

מודרנית. 

צייר האילוזיה האופטית הנודע בחר בכפר גורד, לשם נהג להגיע 
מדי קיץ משנת 1950. כעת, ב-2016, הכפר גורד וערי פרובנס – 
אביניון ואקס אן פרובנס, מכבדים את זכרו של וסרלי לרגל 110 

שנה להולדתו.

התערוכה הרטרוספקטיבית תיפתח ב-2 ביוני ותימשך עד 2 
באוקטובר. בהמשך תשוב התערוכה לגורד, עד שנת 2019 לפחות.

http://fondationvasarely.fr

סנדלי הטרופזיין המפורסמים עם רצועות העור מיוצרים מאז שנות 
ה-20 של המאה שעברה באזור הנמל הקטן. ניתן להזמין אותם לפי 

מידה אצל: 

www.rondini.fr
KJacques :או אצל
www.kjacques.fr

כדאי לדעת: במהלך עונת הקיץ פתוחות חנויות רבות 7 ימים בשבוע, 
כולל בוטיקי היוקרה של דיור, לואי ויטון, שאנל, הרמס, גוצ’י, דולצ’ה 

וגבנה, ארמני, פראדה, לורו פיאנה, רוברטו קוואלי, לונשאן....

 ,Kiwi Saint Tropez מומלץ בחום לבקר בחנות האופנה והאקססוריז
כדי להתרשם מהיצירתיות והאיכות של המותג המקומי.

www.kiwi.fr

והכי כיף, טיול בנות לשוק La Braderie, בסוף השבוע האחרון של 
חודש אוקטובר!

 Place-שימו לב גם: לשוק הפרובנסאלי )בימי שלישי ובשבת בבוקר, ב
des Lices( ולשוק הדגים )הנערך בכל יום(.

פר הדייגים )Saint Tropez( שהתפרסם בזכות סיניאק, מאטיס כ
וקולט. פיקאסו קיבל השראה במקום המקסים הזה וצייר את 
“האודליסק”; פרנסואז סגאן ובריז’יט ברדו הפכו אותו לאתר 

סלבריטאי לוהט; ולא נשכח את לואי דה פינס והשוטר מסן טרופה, בסרט 
המקסים שהפך את הנמל הקטן למפורסם בעולם כולו.

מעבר לכותרות ולקלישאות, סן טרופה הוא מקום מלהיב, עם תאורה וצבעים 
יוצאי דופן, עם נוף ומפרץ יפהפיים, שמזמינים לגלות את סודותיהם.

המלצה: צאו לשוטט השכם בבוקר בנמל, כשמי המפרץ עדיין שקטים 
ושלווים. שימו לב לחזיתות הבתים ולמרפסות הצבעוניות. שתו קפה אצל 

“סנקייה” )Senequier(, מקום שבו ישבו לפני שנים ארול פלין ופול אלואר, 
והביטו בספינות העוגנות לאורך הרציפים.

מ”האודליסק” ועד “ואלוהים ברא את האישה”

בקיץ 1951 שהה פיקאסו בסן טרופה עם המאהבת הצעירה שלו, ז’נבייב 
לאפורט, שאת דיוקנה ואת תמונות העירום שלה צייר שם. האיור המפורסם, 
“האודליסק” )L’Odalisque(, תמונת עירום של ז’נבייב, בלט בהשוואה לכל 
שאר ציוריו. הסגנון היה שונה, הוא לא דמה לדיוקנים אחרים של הצייר. לא 

היו בו פנים קרועות, מפורקות או מעוותות, פניה של ז’נבייב נראו רגועים 
ושלווים. הקווים הדגישו את הקצב החושני, הביישנות והטוהר של האישה 

הצעירה. בסן טרופה עבר פיקאסו מהפיכה.

ב-1956, הסרט “ואלוהים ברא את האישה”, שצולם בסן טרופה, הציג 
לראשונה תצלומי עירום של בריז’יט ברדו, שאותם צילם בעלה, רוז’ה ודים. 

הסרט הפך ללהיט עולמי, בעיקר בארצות הברית, והכפר הקטן הפך למוכר 
כמעט בכל בית בעולם.

סן טרופה

כדאי לדעת:קצת שופינג

אזור לוברון

ת הטבע האמיתי של פרובנס תמצאו בלוברון )Le Luberon(: א
במורדות הדרומיים של האזור משגשגת צמחיה ים-תיכונית, 

 ,)Sault( בשלהי האביב פורחים שדות הלבנדר של רמת סו
ובעמקים משתרע הפארק האזורי.

השלווה, הצבעים והאותנטיות הפכו את הלוברון למושא חפצם של סופרים 
ואמנים מכל קצווי תבל. פיטר מייל הוא שהעניק לו את המוניטין והפרסום 

בספרו “שנה בפרובנס”.

לא להחמיץ: את רוסיון )Roussillon( עם הצבעים המיוחדים, הכפר 
והבתים האדמדמים על רקע נוף מחצבות האוקר )Ocres( – הפיגמנט 
הצהבהב-חרדלי הנחצב בטבע; עמק הפיות )Val des Fees( הסמוך; 

צוקי האוקר; מוזיאון ה-Ocres – שבו תלמדו להכיר את הפיגמנט הייחודי 
שהופך את הבתים באזור הים תיכוני הזה ליפים ושמחים יותר.

www.okhra.com

פארק הטבע של לוברון הוא שמורת טבע מרשימה. תמצאו שם בעלי חיים 
וצמחים שאופייניים לאזור, ואתרים ארכיאולוגיים וגיאולוגיים מגוונים, שהפכו 
 ,Apt את הפארק ל”שמורת ביוספרה” על פי הכרזת אונסק”ו. האזור של

בלב מרבצי האוקר הגדולים בעולם, מתאפיין במגוון תצורות גיאולוגיות 
וצבעוניות, שניתן לגלות בטיול ברגל, באופניים וגם ברכב.

צבעי אוקר שיעניקו לבתים שלכם גוון ומראה פרובנסאלי.
www.okhra.com

פירות מסוכרים, שהעיר Apt שבלב הלוברון היא מרכז הייצור 
שלהם בשיטה המסורתית ידנית.

www.fruits-confits-apt-confiserie.fr

יינות הלוברון המקוריים, שמיוצרים מענבים מעמק הרון.
www.vins-luberon.fr

פטריית הכמהין של הלוברון היא שחורה, מבושמת, ריחנית, כזאת 
שמעדנת כל מנת גורמה. תמצאו אותה בעיקר בשווקים הקטנים, בין 

דצמבר לפברואר.

מוזיאון התאורה של מתייה בגרגאס:

מקסם של אורות, מסע ייחודי אל לב החדשנות הטכנולוגית 
וההתפתחות העיצובית של הנברשות שקישטו את ארמון ורסאי. 

www.mathieulustrerie.com

רעיונות לשופינג

חדש בלוברון



חדש בסן טרופה: מוזיאון הז’נדרמריה והקולנוע, סוף יוני 2016.

המוזיאון המרתק של הז’נדרמריה והקולנוע יפתח את שעריו בסוף יוני 
2016, במבנה הז’נדרמריה הישן שהתפרסם בסדרה “ז’נדרמים בסן 

טרופה”, עם לואי דה פינס. 

פריטים מקוריים ובלעדיים יהיו חלק מהתערוכה המתמדת שתוצג 
במקום, ובקיץ הקרוב תוכלו לראות גם את “ז’ורז’ דידוניון, מבט 

על הקולנוע בריביירה הצרפתית – צילומים 1966-1949” )תערוכה 
זמנית(.

גם פיקאסו יהיה כאן בקיץ, עם תערוכת צילומים ועבודות קרמיקה, 
באולם Despas ב-Place des Lices )מסוף יוני עד סוף אוגוסט(.

במוזיאון l’Annonciade, שבשנת 2015 ציין 60 שנה לפעילותו, 
מוצגות שתי תערוכות נועזות: 

אוגוסט פגורייה )1936-1856(, השגריר הראשון של האמנות 
הטרופזיאנית בהשראת הציירים האימפרסיוניסטים )עד 6 ביוני(.

 אוטון פריש, צייר פוביסטי מיוחד במינו )מ-18 ביוני עד 17 באוקטובר(.

מפרשיות בסן טרופה

  יותר מ-300 מפרשיות יתכנסו בסן טרופה לתחרות חגיגי, מ-24 
בספטמבר עד 2 באוקטובר.

http://lesvoilesdesaint-tropez.fr

ולא לשכוח את אירוע הבראדרי )Braderie(, בסוף השבוע האחרון 
של אוקטובר.

בשנת 2015, אחרי שנעלמו למשך 20 שנה, הוחזרו לזמן מה 6 
יצירות של וסרלי )Vasarely( לטירת גורד )Gordes(. זה היה 

ביתן של היצירות בין 1970 ל-1996, כשפעל במבצר העתיק מימי 
הביניים המוזיאון הדידקטי על שם ויקטור וסרלי, מוזיאון לאמנות 

מודרנית. 

צייר האילוזיה האופטית הנודע בחר בכפר גורד, לשם נהג להגיע 
מדי קיץ משנת 1950. כעת, ב-2016, הכפר גורד וערי פרובנס – 
אביניון ואקס אן פרובנס, מכבדים את זכרו של וסרלי לרגל 110 

שנה להולדתו.

התערוכה הרטרוספקטיבית תיפתח ב-2 ביוני ותימשך עד 2 
באוקטובר. בהמשך תשוב התערוכה לגורד, עד שנת 2019 לפחות.

http://fondationvasarely.fr

סנדלי הטרופזיין המפורסמים עם רצועות העור מיוצרים מאז שנות 
ה-20 של המאה שעברה באזור הנמל הקטן. ניתן להזמין אותם לפי 

מידה אצל: 

www.rondini.fr
KJacques :או אצל
www.kjacques.fr

כדאי לדעת: במהלך עונת הקיץ פתוחות חנויות רבות 7 ימים בשבוע, 
כולל בוטיקי היוקרה של דיור, לואי ויטון, שאנל, הרמס, גוצ’י, דולצ’ה 

וגבנה, ארמני, פראדה, לורו פיאנה, רוברטו קוואלי, לונשאן....

 ,Kiwi Saint Tropez מומלץ בחום לבקר בחנות האופנה והאקססוריז
כדי להתרשם מהיצירתיות והאיכות של המותג המקומי.

www.kiwi.fr

והכי כיף, טיול בנות לשוק La Braderie, בסוף השבוע האחרון של 
חודש אוקטובר!

 Place-שימו לב גם: לשוק הפרובנסאלי )בימי שלישי ובשבת בבוקר, ב
des Lices( ולשוק הדגים )הנערך בכל יום(.

פר הדייגים )Saint Tropez( שהתפרסם בזכות סיניאק, מאטיס כ
וקולט. פיקאסו קיבל השראה במקום המקסים הזה וצייר את 
“האודליסק”; פרנסואז סגאן ובריז’יט ברדו הפכו אותו לאתר 

סלבריטאי לוהט; ולא נשכח את לואי דה פינס והשוטר מסן טרופה, בסרט 
המקסים שהפך את הנמל הקטן למפורסם בעולם כולו.

מעבר לכותרות ולקלישאות, סן טרופה הוא מקום מלהיב, עם תאורה וצבעים 
יוצאי דופן, עם נוף ומפרץ יפהפיים, שמזמינים לגלות את סודותיהם.

המלצה: צאו לשוטט השכם בבוקר בנמל, כשמי המפרץ עדיין שקטים 
ושלווים. שימו לב לחזיתות הבתים ולמרפסות הצבעוניות. שתו קפה אצל 

“סנקייה” )Senequier(, מקום שבו ישבו לפני שנים ארול פלין ופול אלואר, 
והביטו בספינות העוגנות לאורך הרציפים.

מ”האודליסק” ועד “ואלוהים ברא את האישה”

בקיץ 1951 שהה פיקאסו בסן טרופה עם המאהבת הצעירה שלו, ז’נבייב 
לאפורט, שאת דיוקנה ואת תמונות העירום שלה צייר שם. האיור המפורסם, 
“האודליסק” )L’Odalisque(, תמונת עירום של ז’נבייב, בלט בהשוואה לכל 
שאר ציוריו. הסגנון היה שונה, הוא לא דמה לדיוקנים אחרים של הצייר. לא 

היו בו פנים קרועות, מפורקות או מעוותות, פניה של ז’נבייב נראו רגועים 
ושלווים. הקווים הדגישו את הקצב החושני, הביישנות והטוהר של האישה 

הצעירה. בסן טרופה עבר פיקאסו מהפיכה.

ב-1956, הסרט “ואלוהים ברא את האישה”, שצולם בסן טרופה, הציג 
לראשונה תצלומי עירום של בריז’יט ברדו, שאותם צילם בעלה, רוז’ה ודים. 

הסרט הפך ללהיט עולמי, בעיקר בארצות הברית, והכפר הקטן הפך למוכר 
כמעט בכל בית בעולם.

סן טרופה

כדאי לדעת:קצת שופינג

אזור לוברון

ת הטבע האמיתי של פרובנס תמצאו בלוברון )Le Luberon(: א
במורדות הדרומיים של האזור משגשגת צמחיה ים-תיכונית, 

 ,)Sault( בשלהי האביב פורחים שדות הלבנדר של רמת סו
ובעמקים משתרע הפארק האזורי.

השלווה, הצבעים והאותנטיות הפכו את הלוברון למושא חפצם של סופרים 
ואמנים מכל קצווי תבל. פיטר מייל הוא שהעניק לו את המוניטין והפרסום 

בספרו “שנה בפרובנס”.

לא להחמיץ: את רוסיון )Roussillon( עם הצבעים המיוחדים, הכפר 
והבתים האדמדמים על רקע נוף מחצבות האוקר )Ocres( – הפיגמנט 
הצהבהב-חרדלי הנחצב בטבע; עמק הפיות )Val des Fees( הסמוך; 

צוקי האוקר; מוזיאון ה-Ocres – שבו תלמדו להכיר את הפיגמנט הייחודי 
שהופך את הבתים באזור הים תיכוני הזה ליפים ושמחים יותר.

www.okhra.com

פארק הטבע של לוברון הוא שמורת טבע מרשימה. תמצאו שם בעלי חיים 
וצמחים שאופייניים לאזור, ואתרים ארכיאולוגיים וגיאולוגיים מגוונים, שהפכו 
 ,Apt את הפארק ל”שמורת ביוספרה” על פי הכרזת אונסק”ו. האזור של

בלב מרבצי האוקר הגדולים בעולם, מתאפיין במגוון תצורות גיאולוגיות 
וצבעוניות, שניתן לגלות בטיול ברגל, באופניים וגם ברכב.

צבעי אוקר שיעניקו לבתים שלכם גוון ומראה פרובנסאלי.
www.okhra.com

פירות מסוכרים, שהעיר Apt שבלב הלוברון היא מרכז הייצור 
שלהם בשיטה המסורתית ידנית.

www.fruits-confits-apt-confiserie.fr

יינות הלוברון המקוריים, שמיוצרים מענבים מעמק הרון.
www.vins-luberon.fr

פטריית הכמהין של הלוברון היא שחורה, מבושמת, ריחנית, כזאת 
שמעדנת כל מנת גורמה. תמצאו אותה בעיקר בשווקים הקטנים, בין 

דצמבר לפברואר.

מוזיאון התאורה של מתייה בגרגאס:

מקסם של אורות, מסע ייחודי אל לב החדשנות הטכנולוגית 
וההתפתחות העיצובית של הנברשות שקישטו את ארמון ורסאי. 

www.mathieulustrerie.com

רעיונות לשופינג

חדש בלוברון



העיר האדומה. טולוז והרומנטיים של המחוז מבצבצים מבין צוקים 
מזדקרים ואווירת ימי הביניים שולטת בכל פינה. 

אם הגעתם לקאהור, אל תוותרו על שייט בנהר 
הלוט, שיאפשר התרשמות מהטבע ומהכפרים. 

חמישה כפרים במחוז זכו בתואר "הכפרים היפים 
ביותר בצרפת", ביניהם הכפר הגותי הקטן סן סיר 

לה פופי )Saint-Cirq-Lapopie(, התלוי על צוק וכל 
בתיו עשויים אבן גיר, עץ אלון ואריחי חמר שטוחים 

ואדומים לקירוי הגגות.
 saint-cirqlapopie.com :אתר

טיפ: לילה במלון Le Terminus בקאהור, שיש בו 
חדרים יפים ומפנקים )שונים זה מזה( ומסעדת שף 

טובה )Le Balandre( הוא חוויה ראויה. 
 5, avenue Charles de Freycinet, Cahors :כתובת

balandre.com/hotel :אתר

אלבי
 ,)Tarn( השוכנת במחוז טארן ,)Albi( גם באלבי

התבססה הארכיטקטורה על הלבנים האדמדמות 
המוכרות מטולוז, שהעניקו לה את הכינוי "העיר 

האדומה". אל תחמיצו את קתדרלת סנט ססיל 
)Cathedrale Sainte-Cecile( שחזותה חמורה וסגפנית 

אך בתוכה תמצאו קישוטים עשירים ומרהיבים.
אלבי היא גם עיר הולדתו של הצייר הפוסט 

אימפרסיוניסטי אנרי דה טולוז לוטרק. בארמון ברבי 
)Palais de la Berbie(, ארמון מבוצר מהמאה ה־13, 

 שוכן מוזיאון המוקדש ללוטרק, עם למעלה 
 מ־1,000 ציורים, ליתוגרפיות, רישומים ומכתבים 

של האמן המוערך, שנפטר בגיל 37.
museetoulouselautrec.net :אתר

מטיילים עם הילדים?
נוסעים לאלבי עם ילדים? כדי להיכנס 
לאווירה, קראו איתם לפני הנסיעה את 

מידי-פירנה

הצעה לחופשה

 דורדון
מתי? בסוכות 2016.

היכן? בבית נופש 
כפרי בלב חבל דורדון־
פריגור, קרוב לאתרי 
התיירות של החבל, 

המצטיינים בפעילויות 
כמו הייקינג, 

ראפטינג, קמפינג, 
דיג ועוד. לא הרחק 

– מערות נטיפים 
ואתרים פרהיסטוריים 

מרשימים.
מחיר: מ־450 אירו 
לאדם, ל־7 לילות, 

בבית לשמונה נוסעים 
)לא כולל טיסות(.

 פרטים: 
Bravo France

טל' 5222118־03
bravofrance.co.il

ספר הילדים "אלבי – סיפור אבירים", מאת יאיר 
לפיד )הוצאת "כתר"(.

בדרך לפסגה
 הדרך מ־Bagneres-de-Bigorre אל הכפר 

 La Mongie, שממנו עולים ברכבל אל הפסגה 
)Pic du Midi, ראו להלן( היא צרה, יפהפייה 

ועוברת בכפרים קטנים. בחורף מושלג שם, ברוב 
ימות השנה – ירוק. 

אם תעצרו בימי הקיץ בכפר Campan, תמצאו אותו 
מלא בבובות גדולות, לבושות עד הפרט האחרון. 

זוהי מסורת ייחודית לכפר, הקשורה במנהגי 
הירושה והנישואים המקומיים. שמן של הבובות, 

les Mounaques, ניתן להן בהשפעת המילה "בובה" 
בעגה האוקסיטנית המקומית.

mounaquedecampan.com :אתר
על גג ההרים, ב־Pic Du Midi, בגובה 2,877 

מטר, מצפה למבקרים חוויה יוצאת דופן. רכבל 
גדול ישא אתכם מ־La Mongie למצפה, שממנו 

נשקפים )ביום בהיר( למרחק של עד 300 ק"מ 
נופים מרהיבים מכל כיוון, מעיירת הנופש ביאריץ 

במערב ועד אורות ברצלונה בדרום מזרח. 
בפנים תמצאו חלל מוזיאוגרפי שבו מוצגים 

מכשירים אסטרונומיים שונים ותמונות על שלבי 
הבנייה של מצפה הכוכבים שבמקום.

picdumidi.com :שעות הפתיחה באתר
וגם: קול דו טּורמאלה )Col du Tourmalet( הוא 
מעבר הרים תלול, הנחשב לנקודה מיתולוגית 

במסלול מרוץ האופניים המפרך, טור דה פראנס. 
גם אם אינכם רוכבים מקצועיים, אל תחמיצו צילום 

למרגלות דמותו הכסופה של "הענק מטורמאלה", 
פסל שנוצר לזכרו של אוקטב לאפיז, הרוכב שניצח 

בתחרות לפני כ־100 שנה, ב־1910. 
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ריז היא אחד מיעדי התיירות האהובים 
במיוחד על התייר הישראלי, אבל מחוץ 
לבירת צרפת ממתינה למטיילים ארץ 

אחרת: ירוקה, טעימה, אותנטית. חבל לנגדוק־
 Languedoc Roussillon( רוסיון מידי־פירנה

Midi-Pyrénées(, למשל, הגדול ממבין 22 החבלים 
האזוריים המרכיבים את צרפת והגובל בחלקו הדרומי 

ברכס הרי הפירנאים וגם בספרד ובנסיכות אנדורה, 
נחשב למגוון במיוחד, וביקור חטוף אחד לא יספיק 

על מנת שתוכלו לראות את כל מה שהוא מציע: 
נופים הרריים, אוויר צלול, מסלולי טיול ברגל או 

באופניים, סקי וסנובורד )בחורף( או ראפטינג ושייט 
)בקיץ(, אתרי ספא, עיירות צליינים וכפרי אבירים, 
אמנות ואדריכלות מתקופות שונות, ירידים ושוקי 

אוכל כפריים, גסטרונומיה מקומית ויין נפלא. 
מה לראות?

טולוז
טולוז )Toulouse(, המכונה "העיר האדומה" )או 

הוורודה(, בגלל הבנייה האופיינית בלבנים אדמדמות, 
היא נקודת מוצא מצוינת לטיולים באזור אבל מציעה 

מגוון אטרקציות מקומיות שיכולות למלא את לוח 
הזמנים שלכם ליומיים־שלושה לפחות.

מה לראות בטולוז? 
כדאי להתחיל עם סיור רגלי במרכז העיר. שימו 

לב לכיכר הקפיטול ולבניין העירייה )שבו שלושה 
אולמות שעל קירותיהם ציורי ענק מרשימים(; 

לבזיליקת סן סרנן, מבנה מרשים הקרוי על שמו 
של הקדוש סרנן, הבישוף והמרטיר הראשון של 

טולוז )שהוא אתר מורשת עולמית של אונסקו וגם 
תחנה במסלול עולי הרגל הנוצרים בדרכם לעיר 

הקדושה סנטיאגו דה קומפוסטלה שבספרד; למנזר 
היעקובינים )Jacobins(, מבנה גותי המארח בכל סתיו 

את "פסטיבל הפסנתר היעקוביני"; לתעלת מידי 
)Canal du Midi(, התעלה העתיקה ביותר בצרפת 

שעדיין מתפקדת, מחברת בין האוקיינוס האטלנטי 
לים התיכון, עוברת בטולוז ונבנתה במאה ה־17 על 

ידי 12,000 עובדים, שעסקו במלאכה במשך 20 שנה 
עד להשלמתה. 

טיפ: חוויה מיוחדת היא טיול רגלי בטולוז בשעות 
הלילה, כשהמונומנטים החשובים בעיר – קתדרלות, 
גשרים ומבנים - מוארים בעזרת טכנולוגיה חדשנית.

חבל לנגדוק־רוסיון מידי־פירנה שבדרום צרפת 
 מציע חלום של טיול, בין פסגות מושלגות, 

עמקים ירוקים, ערים צבעוניות, כפרים עתיקים 
ושפע בלתי נתפס של מסעדות טובות

 גליה אלוני־דגן

אוהבים מוזיאונים? פ
במוזיאון האוגוסטינים, מוזיאון האמנות של טולוז, 

מוצגים למעל מ־4,000 ציורים ופסלים, בהם יצירות 
של רובנס, דלקרואה וקורו. אוסף במברג, המוצג ב־
Hotel d'Assezat, מציג עבודות של בונאר, יצירות 

מתקופת הרנסנס, ציורים של קורו, מאנה, סזאן, 
סינייאק ופיקאסו. מוזיאון les Abattoirs לאמנות 
מודרנית מציג תערוכות קבועות ומתחלפות של 

אמנות בת זמננו. 

היכן לאכול? 
בטולוז ובסביבתה תמצאו מספר מסעדות שזכו 

לכוכבי "מישלן" ושפע מסעדות "רגילות" - 
משפחתיות, טרנדיות או אקזוטיות. בנוסף, פועלים 

בעיר שוקי אוכל קבועים. "יריד השום", אגב, 
מתקיים בעיר פעמיים בשנה, באוגוסט ובאוקטובר, 

בכיכר הפרלמנט. 

מטיילים עם הילדים?
טולוז נחשבת למרכז תעשיית התעופה והחלל של 

צרפת. שוכנים בה מפעלי "איירבוס" והמרכז הלאומי 
לחקר החלל, CNES, שבו מרכיבים את הלוויינים 

 Cite de ,שמשגר הטיל "אריאן" לחלל, וכן עיר החלל
L'espace – מין מוזיאון תעופה ומדע לכל המשפחה. 

ביקורים במרכזי התעופה והחלל הם אטרקציה 
נהדרת לילדים. למשל, מרכז המבקרים של 

"איירבס", שמציע סיורים מודרכים, בין היתר 
במטוסי איירבוס A380 וקונקורד. חובה לתאם את 

הביקור מראש ולהצטייד בדרכונים. 
 http://goo.gl/FHkwmL :אתר

שעות פתיחה: פתוח בימים שני-שבת, וסגור בימי 
ראשון ובחגים. 

בפארק החלל, Cite de l’Espace, מוזמנים המבקרים 
למסע חווייתי הכולל משחקי חלל, התנסות 

בסימולטורים, מדידת חליפת חלל ועוד. יש גם 
דגמים של חלליות ולוויינים מכל סוג.

en.cite-espace.com :אתר

מחוז לוט
נהר לוט )Lot( זורם במרכז המחוז הציורי הזה ומעניק 

לו את שמו. בירת האזור, קאהור )Cahors(, מכונה 
גם "בירת הגסטרונומיה הצרפתית" והיא ידועה גם 

ביינות המקומיים המשובחים. הכפרים הציוריים 

מתי לבוא? 
הכינו את הכרטיסים 

לאביב ולקיץ: יוני, יולי, 
ספטמבר ואוקטובר הם 

החודשים המומלצים 
לביקור באזור, במהלכם 

כל האתרים פתוחים 
לקהל ומזג האוויר נוח. 
אוגוסט עלול להיות חם 

מדי, והומה תיירים.

עוד מידע:
 אתר התיירות 

של צרפת:
il.franceguide.com
אתר העיר טולוז: 

toulouse-tourisme.com
אתר חבל טארן: 

tourisme-tarn.com
 אתר העיר אלבי:

albi-tourisme.fr

איך מגיעים?
בטיסה: אם תצאו 
בטיסת הבוקר של 

"אייר פראנס" מתל 
אביב, תוכלו להמשיך 
בטיסה מפריז לטולוז 

ולהגיע בצהריים. אפשר 
גם להגיע עם חברת 

הלואו־קוסט הצרפתית 
"טראנסאוויה" או עם 
"אל על" דרך מרסיי 
ואפילו בטיסה דרך 

ברצלונה.

ערים והרים
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איפה אנחנו? 
Languedoc( בחבל לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה

Roussillon Midi-Pyrenees( הנמצא בדרום-מערב 
צרפת, ומשתרע מרכס הרי הפירנאים שבדרום עד קרבת חבל 

פרובנס במזרח ואזור הדורדון בצפון.

למה להגיע לכאן? 
כי זהו חבל הארץ הגדול ביותר בצרפת, וכנראה גם המגוון ביותר 

מבחינת מאפייני הטבע, הנוף ומעשי ידי אדם. 
לא פחות מ-26 אתרי תיירות גדולים ממוקמים בו, ביניהם העיר 

טולוז )Toulouse, המכונה גם “העיר הוורודה”. תמונה מס’ 2(; 
אלבי )Albi(, שהיא אתר מורשת עולמי של אונסק”ו; הכפרים 

המרהיבים קורד-סור-סיאל )Cordes-sur-Ciel( ורוקמאדור
)Rocamadour. תמונה מס’ 1( בשער עמק הדורדון; והפיק 

דו מידי )le Pic du Midi – “פסגת התיכון”. תמונה מס’ 7(, 
פסגה מיתולוגית ברכס הרי הפירנאים, אזור הגדוש במסלולים 

לסקי ולטיולים רגליים.

איך להכיר את האזור? 
הכי טוב לבלות חופשה בבתי אירוח שניתן למצוא בכל עיר, עיירה 

וכפר באזור, או באחד מאותם בתי מלון קסומים, שמצטיינים 

באירוח לבבי ובשירות ברמה גבוהה )תמונה מס’ 5(.  
אם תחפשו היטב תמצאו אתרי אירוח יוצאי דופן, למשל, 
בטירות עתיקות או במבצרים מימי הביניים, שעברו שינוי 

ייעוד. ממקום האירוח בדירת הנופש או במלון – צאו 
למסלולי הטיול בערים ובהרים, לאורך הנהרות ובין הכפרים 

העתיקים. אל תחמיצו את אתרי הספא )תמונה מס’ 3( 
והמעיינות התרמליים, שרבים מהם פזורים ברחבי לנגדוק-

רוסיון מידי-פירנה.

מה אוכלים? 
המטבח של לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה משובח, מעודן ובעל 

אופי משלו. גבינת הרוקפור, כבד האווז, פטריית הכמהין 
השחורה של קרסי )Quercy(, היין הנפלא של קאהור 

)Cahors. תמונה מס’ 8( וליקר הארמניאק
)Armagnac( מיוצרים כאן באהבה רבה. 

המטבח המעולה והמקורי מאפשר לשפים מפורסמים 
דוגמת מישל ברה )Bras(, לזכות ב-3 כוכבים במדריך 
מישלן. כדאי לדעת, שברחבי לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה 

פועלים, יוצרים ומבשלים כ-20 שפים, שזכו לפחות בכוכב 
מישלן אחד. 

יצירה ויוצרים
מוזיאונים רבים בלנגדוק-רוסיון מידי-פירנה ממוקמים 
באתרים היסטוריים. וציירים ואמנים רבים נולדו, פעלו 

והתגלו באזור: פייר סולאז’ )Soulages. תמונה מס’ 6(, 
שהמוזיאון החדש על שמו שנפתח ברודז )Rodez( שובר 
שיאים במספר המבקרים בו; טולוז-לוטרק בעיר אלבי וז’אן-

.)Montauban( במונטובן )Ingres( דומיניק אנגר
אל הכישרונות האלה מתווספות מיומנויות יוצאות מן הכלל 

 ,)Laguiole( במגוון מלאכות. הסכין האגדית של לאיול
שכמה מדגמיה צוירו בידי אמנים מפורסמים

)פיליפ סטארק, סוניה ריקל ועוד(; כפפות העור של מיו 
)Millau(, שהוזמנו על ידי יצרני האופנה הגדולים ביותר 

)דיור, שאנל ועוד(; רהיטים אמנותיים מעץ יקר ערך ופסיפס, 
המיוצרים בבאסטיד של רוול )Revel( ומיוצאים אל העולם 

כולו, ועוד. 

עיצוב ואדריכלות
השפעתו הבינלאומית של חבל לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה 

נעוצה גם בתעוזתם של מיזמים הנדסיים גדולים.

 ,)Canal du Midi( במאה ה-16 הייתה זו תעלת התיכון
כיום מאתרי המורשת העולמית של אונסק”ו, ובימינו 

אלו המטוסים של “איירבס” שמורכבים במפעל הענק 
שבפאתי טולוז ושאותם ניתן לראות מקרוב במוזיאון החדש 

 .Aeroscopia - לאווירונאוטיקה

ולא יישכח Viaduc de Millau, גשר המיתרים הגבוה 
והארוך ביותר בעולם, שהוא מחזה מרהיב לכל המשפחה.

פסטיבלים ואירועים
בלנגדוק-רוסיון מידי-פירנה חוגגים כמעט תמיד. בטולוז, 

בירתו הצעירה והאופנתית של האזור, וגם בכפרים קטנים 
ונידחים יותר, נערכים פסטיבלים ואירועי מוזיקה ותרבות 

-במשך השנה כולה. בין המוכרים שבהם - ה”ג’אז במר
סיאק” )Jazz in Marciac. תמונה מס’ 4(, המקבץ 

מדי קיץ את כוכבי הג’אז על אדמותיו של המוסקטר 
המיתולוגי ד’ארטניאן, שגם הוא דמות מופת צרפתית 

יוצאת דופן.

 אתר לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה:
www.tourisme-midi-pyrenees.com

הכי הכי בצרפת!
לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה - מחבלי הארץ הגדולים ביותר בצרפת, מציע מגוון 

רחב של אתרים, אטרקציות ואירועים מלהיבים למבקרים ולתיירים

)Languedoc Roussillon Midi-Pyrenees( לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה

 מסלולים וחופשות במידי-פירנה 

זמינים אצל מפעילי התיירות הבאים: 

Tours de France

www.tdf.co.il / Tel. 09-894 0955

Bravo France

www.bravo-france.co.il / Tel. 03-522 2118

Breeza Tours

www.breeza.co.il / Tel. 03-544 0005

Dali Vacation

www.myfrance.co.il / Tel. 03-549 8484

פריז

טולוז

creo




איפה אנחנו? 
Languedoc( בחבל לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה

Roussillon Midi-Pyrenees( הנמצא בדרום-מערב 
צרפת, ומשתרע מרכס הרי הפירנאים שבדרום עד קרבת חבל 

פרובנס במזרח ואזור הדורדון בצפון.

למה להגיע לכאן? 
כי זהו חבל הארץ הגדול ביותר בצרפת, וכנראה גם המגוון ביותר 

מבחינת מאפייני הטבע, הנוף ומעשי ידי אדם. 
לא פחות מ-26 אתרי תיירות גדולים ממוקמים בו, ביניהם העיר 

טולוז )Toulouse, המכונה גם “העיר הוורודה”. תמונה מס’ 2(; 
אלבי )Albi(, שהיא אתר מורשת עולמי של אונסק”ו; הכפרים 

המרהיבים קורד-סור-סיאל )Cordes-sur-Ciel( ורוקמאדור
)Rocamadour. תמונה מס’ 1( בשער עמק הדורדון; והפיק 

דו מידי )le Pic du Midi – “פסגת התיכון”. תמונה מס’ 7(, 
פסגה מיתולוגית ברכס הרי הפירנאים, אזור הגדוש במסלולים 

לסקי ולטיולים רגליים.

איך להכיר את האזור? 
הכי טוב לבלות חופשה בבתי אירוח שניתן למצוא בכל עיר, עיירה 

וכפר באזור, או באחד מאותם בתי מלון קסומים, שמצטיינים 

באירוח לבבי ובשירות ברמה גבוהה )תמונה מס’ 5(.  
אם תחפשו היטב תמצאו אתרי אירוח יוצאי דופן, למשל, 
בטירות עתיקות או במבצרים מימי הביניים, שעברו שינוי 

ייעוד. ממקום האירוח בדירת הנופש או במלון – צאו 
למסלולי הטיול בערים ובהרים, לאורך הנהרות ובין הכפרים 

העתיקים. אל תחמיצו את אתרי הספא )תמונה מס’ 3( 
והמעיינות התרמליים, שרבים מהם פזורים ברחבי לנגדוק-

רוסיון מידי-פירנה.

מה אוכלים? 
המטבח של לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה משובח, מעודן ובעל 

אופי משלו. גבינת הרוקפור, כבד האווז, פטריית הכמהין 
השחורה של קרסי )Quercy(, היין הנפלא של קאהור 

)Cahors. תמונה מס’ 8( וליקר הארמניאק
)Armagnac( מיוצרים כאן באהבה רבה. 

המטבח המעולה והמקורי מאפשר לשפים מפורסמים 
דוגמת מישל ברה )Bras(, לזכות ב-3 כוכבים במדריך 
מישלן. כדאי לדעת, שברחבי לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה 

פועלים, יוצרים ומבשלים כ-20 שפים, שזכו לפחות בכוכב 
מישלן אחד. 

יצירה ויוצרים
מוזיאונים רבים בלנגדוק-רוסיון מידי-פירנה ממוקמים 
באתרים היסטוריים. וציירים ואמנים רבים נולדו, פעלו 

והתגלו באזור: פייר סולאז’ )Soulages. תמונה מס’ 6(, 
שהמוזיאון החדש על שמו שנפתח ברודז )Rodez( שובר 
שיאים במספר המבקרים בו; טולוז-לוטרק בעיר אלבי וז’אן-

.)Montauban( במונטובן )Ingres( דומיניק אנגר
אל הכישרונות האלה מתווספות מיומנויות יוצאות מן הכלל 

 ,)Laguiole( במגוון מלאכות. הסכין האגדית של לאיול
שכמה מדגמיה צוירו בידי אמנים מפורסמים

)פיליפ סטארק, סוניה ריקל ועוד(; כפפות העור של מיו 
)Millau(, שהוזמנו על ידי יצרני האופנה הגדולים ביותר 

)דיור, שאנל ועוד(; רהיטים אמנותיים מעץ יקר ערך ופסיפס, 
המיוצרים בבאסטיד של רוול )Revel( ומיוצאים אל העולם 

כולו, ועוד. 

עיצוב ואדריכלות
השפעתו הבינלאומית של חבל לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה 

נעוצה גם בתעוזתם של מיזמים הנדסיים גדולים.

 ,)Canal du Midi( במאה ה-16 הייתה זו תעלת התיכון
כיום מאתרי המורשת העולמית של אונסק”ו, ובימינו 

אלו המטוסים של “איירבס” שמורכבים במפעל הענק 
שבפאתי טולוז ושאותם ניתן לראות מקרוב במוזיאון החדש 

 .Aeroscopia - לאווירונאוטיקה

ולא יישכח Viaduc de Millau, גשר המיתרים הגבוה 
והארוך ביותר בעולם, שהוא מחזה מרהיב לכל המשפחה.

פסטיבלים ואירועים
בלנגדוק-רוסיון מידי-פירנה חוגגים כמעט תמיד. בטולוז, 

בירתו הצעירה והאופנתית של האזור, וגם בכפרים קטנים 
ונידחים יותר, נערכים פסטיבלים ואירועי מוזיקה ותרבות 

-במשך השנה כולה. בין המוכרים שבהם - ה”ג’אז במר
סיאק” )Jazz in Marciac. תמונה מס’ 4(, המקבץ 

מדי קיץ את כוכבי הג’אז על אדמותיו של המוסקטר 
המיתולוגי ד’ארטניאן, שגם הוא דמות מופת צרפתית 

יוצאת דופן.

 אתר לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה:
www.tourisme-midi-pyrenees.com

הכי הכי בצרפת!
לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה - מחבלי הארץ הגדולים ביותר בצרפת, מציע מגוון 

רחב של אתרים, אטרקציות ואירועים מלהיבים למבקרים ולתיירים

)Languedoc Roussillon Midi-Pyrenees( לנגדוק-רוסיון מידי-פירנה

 מסלולים וחופשות במידי-פירנה 

זמינים אצל מפעילי התיירות הבאים: 

Tours de France

www.tdf.co.il / Tel. 09-894 0955

Bravo France

www.bravo-france.co.il / Tel. 03-522 2118

Breeza Tours

www.breeza.co.il / Tel. 03-544 0005

Dali Vacation

www.myfrance.co.il / Tel. 03-549 8484

פריז

טולוז



האביב הגיע ואתו גם החשק לעבר עוף 
לאופקים חדשים. אנחנו מציעים לכם את דרום-

מערב צרפת ואת הלב הפועם של האזור – 
טולוז, המכונה גם "העיר הוורודה".

טולוז היא בירת חבל הארץ שנושא את 
השם החדש – לנגדוק-רוסיון / מידי-פירנה 

Languedoc Roussillon Midi-(
Pyrénées(. העיר, ובמיוחד החלק העתיק שלה, 

הוא מבוך של סמטאות המיועדות להולכי רגל 

בלבד, ומבנים יפהפיים, שחזיתותיהם עשויות 
לבנים או אבן, לעתים קרובות בגוון ורוד-

אדמדם. עוד תאהבו בעיר: את הסיאסטה על 
המרפסות, את התרבות העשירה ואת חיי הלילה 

התוססים.

היום ה-1:
צעדים ראשונים

מתחילים בלב ההיסטורי של העיר, במסלול 
העובר במבוך של סמטאות צרות, כיכרות 

קטנות ואתרים שהם בגדר חובה: הקפיטול )בית 
העירייה(, הבזיליקה הרומאנית של סן-סרנין 
)אתר מורשת של אונסק"ו( ומנזר היעקובינים.

12 בצהריים, אתם בשוק ויקטור הוגו וההמולה 
רבה. כולם, פשוט כולם, יוצאים לאכול צהריים. 
אם גם אתם אוהבים את המטבח המרתק של 

דרום-מערב צרפת, המסעדות והביסטרו בקומה 
העליונה של בניין השוק הם היעד שלכם.

נהר הגארון זורם בקרבת מקום. מהרציפים 

שעל הגדות או מספינת הסיור במים תוכלו 
לצפות בנופים רומנטיים נהדרים. לא הרחק 
משם נמצא מתחם Bazacle. זוהי תחנה 

הידרו-חשמלית ותיקה שאפשר לבקר 
בתערוכות המוצגות בה.

הלאה, לגדה השמאלית של הנהר, על ה"גשר 
החדש", Pont-Neuf: גלריית השאטו ומוזיאון 

האבאטואר מאפשרים הצצה עדכנית לאמנות 
בת זמננו.

סוף היום? מסעדות הטאפאס והגורמה של 
כיכר סנט ז'ורז' קוראות לכעם, ואחר כך – 

דרינק באחד הברים. חיי הלילה בטולוז תוססים 
במיוחד.

היום ה-2:

היכרות מעמיקה
כדי להתחיל את היום ברגל ימין, הזמינו 

שוקולטין )לחמנייה עם שוקולד(, ככה נוהגים 
רוב תושבי דרום צרפת. המשיכו לקריית החלל 

)Cite de l'Espace(, שהוא פארק נושאי ייחודי 
באירופה עם פעילויות מרתקות כמו היכרות עם 
רכבי חלל אמיתיים, סרטים בתלת ממד, ניסויים 

מדעיים ותערוכות לימודיות. טולוז מצטיינת 
בתרבות אבל היא בהחלט עם הפנים לעתיד.

חובבי אווירונאוטיקה ייהנו לבקר במפעלי 
אירבס, שם מרכיבים בין השאר את המטוס 

הגדול בעולם, ה-A380, כמו גם במוזיאון 
האירוסקופיה החדש המוקדש לכלי טיס. תוכלו 

להיכנס שם למטוסים שהפכו לאגדה, בהם 
קונקורד, סופר-גפי או קראוול.

סוף היום. תוכלו לחזור לעיר למנוחה לפני בילוי 
הלילה. אם אתם חובבי ראגבי – תוכלו לצפות 
במשחק האצטדיון העירוני. בלילה, גשו לאחד 
הדאנס-ברים או הדיסקוטקים סביב אזור ז'אן 

ז'ורס.

היום ה-3:
שוטטות חביבה

 VeloToulouse פתחו את היום עם אופני
ורכבו עד תעלת המידי )שהיא אתר מורשת 

עולמי(. מתעניינים עוד יותר? המשיכו למוזיאון 
 )Jardin des Plantes( ולגן הבוטאני

שבקרבת המקום. תוכלו לעשות שם פיקניק 
או לשוב לעיר ולבחור באחת מ-8 מסעדות 

המחזיקות בכוכבים של מישלן הפעילות בעיר 
או במסעדות גורמה אחרות. בשעות הצהריים 

המחירים ממש מפתיעים ונגישים.

שופינג? מומלץ דווקא להצטייד במוצרי מזון 
ובמעדנים אותם תוכלו להביא לחברים או 

למשפחה בבית. המדרחובים סן רום ואלזס 
לורן גדושים בחנויות מותג, והרחובות הסמוכים 

 rue וגם rue Boulbonne או rue des Arts

Croix-Baragnon מפורסמים בחנויות היוקרה 
שיש בהם. חנויות לעתיקות וגלריות תמצאו 
ברובע סנט אטיין. מזכרות? אמנים צעירים 

 ,Cujas-ו Colombette ממתינים לכם באזור
חנויות קוסמטיקה תמצאו ב-la Violette וב-

pastel de Toulouse, ויש גם חנויות ספורט 
בהן תוכלו להצטייד במדי ראגבי משלכם.

למדו הכל על טולוז:

www.visit-toulouse.com

 

צרפת: היעד טולוז!
הרפתקה עירונית תחת השמש בעיר הוורודה

חבילות סיור
רוצים טיול יעיל יותר? רכשו את

 ,Pass Tourisme So Toulouse
ותוכלו ליהנות מכל היתרונות: 

תחבורה ציבורית חינם ללא הגבלה, 
כניסה לאתרים ועוד.

החיים הטובים

טולוז ידועה בגסטרונומיה שלה גם 
בזכות השורשים בתרבותיים שלה 

בחבל אוקסיטן ובקרבה לספרד. נזכיר 
את כבד האווז, הפואה גרה, ונגזרותיו, 
הברווז, הקאסולה ויינות פרונטון. כולם 

נפוצים במסעדות ובשווקים בעיר.

בתי הפאר
מהיכן הכינוי "העיר הוורודה"? 

מהשימוש הנפוץ בלבנים בבנייה 
בעיר. את "בנייני האיסטיס", שהם 
מתקופת הרנסנס, פשוט חייבים 

לראות, כי הם מעידים על המסחר 
המשגשג בצמח האיסטיס ממנו 

נהגו להפיק צבע כחול. רוב 
הבתים חבוים מאחורי דלתות אבל 

 Assezat :שלושה גלויים לעין
.Boysson-ו Vieux-Raisin



האביב הגיע ואתו גם החשק לעבר עוף 
לאופקים חדשים. אנחנו מציעים לכם את דרום-

מערב צרפת ואת הלב הפועם של האזור – 
טולוז, המכונה גם "העיר הוורודה".

טולוז היא בירת חבל הארץ שנושא את 
השם החדש – לנגדוק-רוסיון / מידי-פירנה 

Languedoc Roussillon Midi-(
Pyrénées(. העיר, ובמיוחד החלק העתיק שלה, 

הוא מבוך של סמטאות המיועדות להולכי רגל 

בלבד, ומבנים יפהפיים, שחזיתותיהם עשויות 
לבנים או אבן, לעתים קרובות בגוון ורוד-

אדמדם. עוד תאהבו בעיר: את הסיאסטה על 
המרפסות, את התרבות העשירה ואת חיי הלילה 

התוססים.

היום ה-1:
צעדים ראשונים

מתחילים בלב ההיסטורי של העיר, במסלול 
העובר במבוך של סמטאות צרות, כיכרות 

קטנות ואתרים שהם בגדר חובה: הקפיטול )בית 
העירייה(, הבזיליקה הרומאנית של סן-סרנין 
)אתר מורשת של אונסק"ו( ומנזר היעקובינים.

12 בצהריים, אתם בשוק ויקטור הוגו וההמולה 
רבה. כולם, פשוט כולם, יוצאים לאכול צהריים. 
אם גם אתם אוהבים את המטבח המרתק של 

דרום-מערב צרפת, המסעדות והביסטרו בקומה 
העליונה של בניין השוק הם היעד שלכם.

נהר הגארון זורם בקרבת מקום. מהרציפים 

שעל הגדות או מספינת הסיור במים תוכלו 
לצפות בנופים רומנטיים נהדרים. לא הרחק 
משם נמצא מתחם Bazacle. זוהי תחנה 

הידרו-חשמלית ותיקה שאפשר לבקר 
בתערוכות המוצגות בה.

הלאה, לגדה השמאלית של הנהר, על ה"גשר 
החדש", Pont-Neuf: גלריית השאטו ומוזיאון 

האבאטואר מאפשרים הצצה עדכנית לאמנות 
בת זמננו.

סוף היום? מסעדות הטאפאס והגורמה של 
כיכר סנט ז'ורז' קוראות לכעם, ואחר כך – 

דרינק באחד הברים. חיי הלילה בטולוז תוססים 
במיוחד.

היום ה-2:

היכרות מעמיקה
כדי להתחיל את היום ברגל ימין, הזמינו 

שוקולטין )לחמנייה עם שוקולד(, ככה נוהגים 
רוב תושבי דרום צרפת. המשיכו לקריית החלל 

)Cite de l'Espace(, שהוא פארק נושאי ייחודי 
באירופה עם פעילויות מרתקות כמו היכרות עם 
רכבי חלל אמיתיים, סרטים בתלת ממד, ניסויים 

מדעיים ותערוכות לימודיות. טולוז מצטיינת 
בתרבות אבל היא בהחלט עם הפנים לעתיד.

חובבי אווירונאוטיקה ייהנו לבקר במפעלי 
אירבס, שם מרכיבים בין השאר את המטוס 

הגדול בעולם, ה-A380, כמו גם במוזיאון 
האירוסקופיה החדש המוקדש לכלי טיס. תוכלו 

להיכנס שם למטוסים שהפכו לאגדה, בהם 
קונקורד, סופר-גפי או קראוול.

סוף היום. תוכלו לחזור לעיר למנוחה לפני בילוי 
הלילה. אם אתם חובבי ראגבי – תוכלו לצפות 
במשחק האצטדיון העירוני. בלילה, גשו לאחד 
הדאנס-ברים או הדיסקוטקים סביב אזור ז'אן 

ז'ורס.

היום ה-3:
שוטטות חביבה

 VeloToulouse פתחו את היום עם אופני
ורכבו עד תעלת המידי )שהיא אתר מורשת 

עולמי(. מתעניינים עוד יותר? המשיכו למוזיאון 
 )Jardin des Plantes( ולגן הבוטאני

שבקרבת המקום. תוכלו לעשות שם פיקניק 
או לשוב לעיר ולבחור באחת מ-8 מסעדות 

המחזיקות בכוכבים של מישלן הפעילות בעיר 
או במסעדות גורמה אחרות. בשעות הצהריים 

המחירים ממש מפתיעים ונגישים.

שופינג? מומלץ דווקא להצטייד במוצרי מזון 
ובמעדנים אותם תוכלו להביא לחברים או 

למשפחה בבית. המדרחובים סן רום ואלזס 
לורן גדושים בחנויות מותג, והרחובות הסמוכים 

 rue וגם rue Boulbonne או rue des Arts

Croix-Baragnon מפורסמים בחנויות היוקרה 
שיש בהם. חנויות לעתיקות וגלריות תמצאו 
ברובע סנט אטיין. מזכרות? אמנים צעירים 

 ,Cujas-ו Colombette ממתינים לכם באזור
חנויות קוסמטיקה תמצאו ב-la Violette וב-

pastel de Toulouse, ויש גם חנויות ספורט 
בהן תוכלו להצטייד במדי ראגבי משלכם.

למדו הכל על טולוז:

www.visit-toulouse.com

 

צרפת: היעד טולוז!
הרפתקה עירונית תחת השמש בעיר הוורודה

חבילות סיור
רוצים טיול יעיל יותר? רכשו את

 ,Pass Tourisme So Toulouse
ותוכלו ליהנות מכל היתרונות: 

תחבורה ציבורית חינם ללא הגבלה, 
כניסה לאתרים ועוד.

החיים הטובים

טולוז ידועה בגסטרונומיה שלה גם 
בזכות השורשים בתרבותיים שלה 

בחבל אוקסיטן ובקרבה לספרד. נזכיר 
את כבד האווז, הפואה גרה, ונגזרותיו, 
הברווז, הקאסולה ויינות פרונטון. כולם 

נפוצים במסעדות ובשווקים בעיר.

בתי הפאר
מהיכן הכינוי "העיר הוורודה"? 

מהשימוש הנפוץ בלבנים בבנייה 
בעיר. את "בנייני האיסטיס", שהם 
מתקופת הרנסנס, פשוט חייבים 

לראות, כי הם מעידים על המסחר 
המשגשג בצמח האיסטיס ממנו 

נהגו להפיק צבע כחול. רוב 
הבתים חבוים מאחורי דלתות אבל 

 Assezat :שלושה גלויים לעין
.Boysson-ו Vieux-Raisin



תצפית. נוף נפלא על העיר ועל קו החוף נשקף 
ממרומי "גבעת המצודה" )Hill Castle(. אפשר 

לעלות ברגל או במעלית המגיעה כמעט עד לפסגה. 
שוק. Cours Saleya הוא השוק המקסים של ניס, 

הנמצא באזור העיר העתיקה בין בתי הקפה, 
הבוטיקים וחנויות האמנים. בכל ימות השבוע זהו 

שוק פירות, ירקות ופרחים, בימי שני הופך המקום 
לשוק עתיקות. 

אוכל. ברחובות הצפופים של הרובע העתיק, 
המשתרע מדרום לאזור השוק ובעורף הטיילת, 

תמצאו עשרות מסעדות, ברים, בתי יין ובתי קפה. 
איך למצוא מקום ראוי בכל השפע? חפשו מסעדה 

המלאה בצרפתים, הם בדרך כלל לא יטעו ולא 
ייכנסו למלכודת תיירים.

en.nicetourisme.com :עוד מידע

 שופינג וסרטיםו
קאן, עיר הסרטים 

עיירת דייגים קטנה וענייה, זה מה שמצא הלורד 
האנגלי הנרי ברוהאם כשחלף בקאן )Cannes(, בחופה 

הדרומי של צרפת, בשנת 1834. אבל הנוף, הים 
והאווירה הלהיבו אותו. הוא קנה שטח אדמה, הקים 

בית נופש מפואר ונסע לבלות בו מדי קיץ. 
מסעותיו של ברוהאם, סוג של מוביל דעת קהל 
בתקופתו )סלבריטי ברוח ימינו(, עוררו סקרנות 

באנגליה וגלים של תיירים ומבקרים החלו להציף את 
קאן ואת הכפרים השכנים. בתוך כמה עשרות שנים 
הפכה קאן לעיירת נופש מבוקשת וזוהרת, ועשירי 

אירופה בילו בה את זמנם הפנוי.

מה עושים בקאן? 
בעיקר הולכים ברגל. אין צורך במכונית כדי לטייל 

בעיר, שכמו שכנותיה בריביירה הצרפתית, ניס 
ואנטיב, ידידותיות להולכי הרגל. אפשר כמובן 
להשתמש כאן בתחבורה הציבורית המסובסדת. 

קאן, עיר קטנה ונעימה שבה מתגוררים בקביעות 
כ־75,000 תושבים, מארחת מדי שנה כ־2.3 מיליוני 

תיירים. 
לרשותם עומדים למעלה מ־100 בתי מלון, 250 

מסעדות ויותר מ־400 חנויות יוקרה ובוטיקים. טיול 
רגלי בעיר יכול להתחיל בשיטוט לאורך הטיילת, 

בביקור בחנויות המותגים היקרות להחריד, ולהמשיך 
 במעלה ההר, לסמטאות הצפופות של 

העיר העתיקה. 
מאז שנת 1946 נערך בקאן מדי שנה )בחודש מאי( 
פסטיבל הסרטים הנחשב ביותר בעולם. זה המקום 
והזמן לראות מקרוב את בכירי תעשיית הקולנוע 

העולמית - שחקנים, במאים, מפיקים ומקורבים - 
אם, כמובן, אתם אוהבים להצטופף, להתחכך בקהל 

מעריצים ולשלם את מחירי הלינה באזור במועד 
האירוע הזוהר.

 קניות. אפשר להתחיל בטיילת לה קראסט 
)La Croisette( המהודרת, המשתרעת לאורך 

קילומטר וחצי במקביל לחוף. חובבי מכוניות ייהנו 
כאן מאחד הריכוזים הצפופים בעולם של מותגי 
ספורט יוקרתיים - פרארי, למבורגיני, מזראטי 

ופורשה, כראוי לעיירת נופש מהודרת. 
מהטיילת קצרה הדרך לרחוב הקניות העשיר של 

העיר, ד'אנטיב )Rue d'Antibes(, שעיקר הבילוי בו 

ניס

הצעה לחופשה

1 סופ"ש בניס
 מתי? 3 לילות, 

החל מ־2 ביוני
 היכן? במלון 

 Best Western Alba
בלב העיר ניס, 

הממוקם 15 דקות 
הליכה מהטיילת 

המפורסמת של העיר 
ודקות ספורות ממרכז 

הקניות ניס אטואל.
מחיר: מ־759 דולר 

 לאדם בחדר זוגי, 
 כולל טיסה ישירה 

לניס וארוחות בוקר 
במלון.

 פרטים: 
 "קשרי תעופה", 
טל' 5205020־03

kishrey־teufa.co.il

משפחתי2  נופש 

מתי? בסוכות 2016
היכן? בכפר נופש 

משפחתי בריביירה, 
מול חופי הים התיכון, 

המציע מעל 40 
פעילויות ואטרקציות 
לכל המשפחה לרבות 

ספא ומגרשי גולף.
מחיר: מ־1,000 אירו 

לשבוע, בדירה ל־5 
)לא כולל טיסות(.

Bravo France :פרטים
טל' 5222118־03

bravofrance.co.il

בעבור מקבלי משכורות של שכירים כמונו הוא 
Windows Shopping. כאן תמצאו את כל מותגי 
האופנה המוכרים. אפשר ורצוי להיכנס לחנויות. 
העיצוב מהמם, המוצרים יפים, המחירים, כאמור, 

בעייתיים, מה שנקרא - לראותם בלבד.
אבל מעט מזרחה משם, ברחוב עממי מעט יותר, 

Rue Meynadier, תוכלו להרגיש כמעט כמו 
בבית, עם בוטיקים וחנויות נעליים, תיקים ובגדים 

במחירים שפויים )יחסית(.
 Marche( עוד בסביבה: שוק פרוביל המקורה

Forville(. זהו שוק ירקות ופירות הפתוח בכל ימי 
השבוע משעות הבוקר המוקדמות עד 13:00, ובימי 

שני הופך לשוק פשפשים.
 Musée de la ,תרבות. המוזיאון הנחשב בעיר

Castre, מציג אוספי אמנות מהמזרח התיכון 
ויצירות מהמאה ה־19. מחצר המבנה, שנבנה 

בשלהי המאה ה־19, נשקפת תצפית נהדרת על 
העיר והחוף.

cannes-destination.com :עוד מידע

 פיקאסו וג'אזו
אנטיב, עיר האמנים

 )Antibes( בתחילת המאה ה־20 הפכה אנטיב
לחביבת אנשי תרבות, סופרים ואמנים. בין היתר, 

חיו כאן ז'ול ורן, מופסאן, אנטול פראנס וגרהם 
גרין, וגם ציירים ובהם מונה, בודה ופיקאסו. 

 האחרון השאיר לעיר במתנה 23 ציורים 
ו־44 רישומים המוצגים רק כאן, במוזיאון פיקאסו 

 .)Château Grimaldi( שבטירת גרימלדי
כדאי לדעת, שאנטיב מורכבת למעשה משתי 

עיירות הצמודות זו לזו: אנטיב וז'ואן־לה־פן 
)Juan-les-Pins(, שלכל אחת מהן מאפיינים 

משלה. בז'ואן־לה־פן תוכלו ליהנות מחיי לילה 
מגוונים, אולי הטובים ביותר בריביירה.

מה חשוב לראות באנטיב?
יש מי שמגדירים את אנטיב־ז'ואן־לה־פן כעיירה 
הכי אופיינית לריביירה הצרפתית. יש בה מרכז 
עתיק, למעלה מ־20 חופי רחצה, מרינה גדושה 

ביאכטות, טיילת, שוק, בתי מלון, מסעדות וחיי 
לילה, ויש לה מורשת תרבותית והיסטורית.

גן החיות הימי )Marineland( הוא מקום בילוי 
נהדר למשפחות עם ילדים. הפארק משתרע על 
פני 250 דונם ובו למעלה מ־40 מינים של בעלי 

חיים ימיים, בהם אריות ים, פינגווינים, דובי קוטב, 
צבי ים, לווייתנים ודולפינים - שאף משתתפים 

במופעי ראווה. 
כניסה: 38 אירו. 

marineland.fr :אתר
 השוק )Marche Provencal( הממוקם 

 ב־Cours Massena נחשב לאחד הטובים 
בריביירה )סגור בימי שני(.

 Jazz A ,פסטיבל הג'אז של אנטיב וז'ואן־לה־פן
Juan, נערך מדי שנה בחודש יולי )השנה מ־14 

עד 24 בחודש(. זהו אחד הפסטיבלים המפורסמים 
בעולם בתחומו, משתתפים בו טובי הנגנים ובימים 

אלה העיר וסביבתה עמוסים בחובבי מוזיקה.
jazzajuan.com :אתר הפסטיבל

antibes-juanlespins.com :עוד מידע S
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מותר בהחלט להשתמש בקלישאות 
"קסום" ו"ציורי". חופי הריביירה
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וכרים את "חוג הסילון"? אותם בעלי הון 
ואמצעים, שפעם, בשנות ה־50 וה־60 

הצנועות של המאה שעברה יכלו להרשות 
לעצמם לצאת בתכיפות מישראל ולדלג בקלילות 
בין בירות אירופה? מונאקו, סן טרופה, אנטיב וניס 

היו אז בין היעדים האהובים עליהם. אחרי הכל, 
לשם הגיעו באותם ימים העשירים ו"הנכונים" 

מקרב אצולת העולם, בהם מלכים ונסיכים, כוכבי 
קולנוע, נהגי מרוצים וכדורגלנים, וכמובן נובורישים 

)מתעשרים חדשים(, שעשו כסף רב במהירות רבה 
יותר מכפי שעושים סטארטאפיסטים כיום, והיו 

להוטים לבזבז אותו בקזינו המפואר של מונטה קרלו.
בעיירות ובערים של Côte d'Azur )"חוף התכלת", 

כפי שמכונה אזור הריביירה(, התגוררו באותן שנים 
ידוענים רבים. כוכבת הקולנוע וזוכת האוסקר גרייס 
קלי, למשל, נישאה לרנייה נסיך מונאקו והפכה את 

הנסיכות הקטנה לסניף נוצץ של הוליווד, בריז'יט 
בארדו מסן טרופה כיכבה בעירום בסרט שובר 

הקופות "ואלוהים ברא את האישה", ומיליונים בכל 
רחבי תבל חלמו להגיע לריביירה ולראות ולגעת 

בזוהר, בפרסום ובעושר.

לגעת בזוהר
אין ספור כתרים נקשרו לריביירה היפהפייה של צרפת, והאמת - בצדק מוחלט. 

הנה כמה תחנות חובה בחוף הכי צרפתי שיש  אסי פרידמן

הריביירה הצרפתית היא סמל לשפע ולעושר ז
גם כיום, למרות שמוקדי הכוח הפיננסיים נדדו 

למחוזות אחרים. הנמלים והמעגנים גדושים 
להתפקע ביאכטות שבבעלות עשירי תבל, בשדות 

התעופה חונים מטוסי סילון פרטיים, מול בתי המלון 
המפוארים של קאן וניס ממתינות מכוניות ספורט 

ויוקרה אקזוטיות, והתיירים, גם אלה שמגיעים 
בטיסות לואו קוסט, מגיעים בהמוניהם, גם כדי 

להתבשם מאווירת היוקרה. 

 חוף ונוףו
ניס, בירת הריביירה

ניס נחשבת לבירת הריביירה. זוהי עיר יפהפייה 
ומסבירת פנים לתיירים, שמגיעים אליה בהמוניהם. 

מה לראות בעיר? 
 Promenade des( כמובן, שאת הטיילת האנגלית

Anglais(, המשתרעת לאורך החוף ומפורסמת בבתים 
היפהפיים ובבתי המלון המשקיפים לים. מחירי הלינה 

בדרך כלל בשמיים, למעט בעונת החורף.

איך מגיעים?

 בטיסה: "אל על" 
טסה 4-3 פעמים 

בשבוע למרסיי; בעונת 
הקיץ מתבצעות טיסות 

ישירות מתל אביב 
לניס על ידי "סאן דור" 

ו"ישראייר"; ואפשר 
כמובן להגיע מפריז, 

ברכבת או ברכב שכור.

 עוד מידע באתר 
חוף התכלת: 

frenchriviera-tourism.
com
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האלפ ד’ואז:

* 250 ק”מ של מסלולי גלישה, עם 
 הפרש גבהים של יותר 

מ-2,200 מטר!

* מסלולים קלים לצד מסלולים 
מאתגרים.

* אתר ענק, מגוון בנופיו, ואין סיכוי 
להשתעמם בו.

* המסלולים הקלים והנגישים 
ממוקמים בקרבה רבה לכניסות 

לאתר.

* קרינת שמש נדיבה.
* תצפיות נוף מרהיבות.

* אפשרויות לגלישה מחוץ 
למסלולים, כולל איסוף במסוקים 

במחירים סבירים.
 Pic-וכמובן, לא להחמיץ את ה *

Sarenne וקרחון Blanc
אינספור פעילויות

אלפ ד’ואז מספק מגוון אינסופי של 
אפשרויות לפעילות מכל סוג: גלישה, 

אקסטרים, בתוך המלון ומחוצה לו. 
אפשר לגלוש במסלולי הסקי ביום 
וגם בלילה, על מגלשיים, סנובורד 

או מזחלות, אפשר לטייל במזחלות 
כלבים, לטוס מעל האתר במטוס 

קל או במסוק או בדאון, קונצרטים 
של מוזיקה קלאסית נערכים 

בכנסיית נוטרדאם דה נז’, יש הכל 
מכל, ולכל גיל.

מגוון בתי המלון
היצע אתרי הלינה עצום ומגוון, 
ממלונות יוקרה )4 כוכבים( ועד 

מלונות תייקות מסורתיים בסגנון 
קלאב-מד.

במלון Pic-Blanc, כ4 כוכבים, יש 
85 חדרים ו-7 סוויטות עם מרפסו. 
המחיר: מ-120 אירו ללילה, כולל 

ארוחת בוקר.
www.hotel-picblanc-alpes.com/en

,Royal Ours Blanc במלון
 כ4 כוכבים, יש 44 חדרים 

ו-2 סוויטות. המחיר: מ-150 אירו 
ללילה, כולל ארוחת בוקר.

www.hotelroyaloursblanc.com/en

,Chamois d’Or במלון
כ4 כוכבים, יש 45 חדרים ו-5 סוויטות, 

והוא ממוקם למרגלות מסלולי 
 הגלישה. 

המחיר: מ-500 אירו ללילה, לזוג, 
כולל שתי ארוחות ומרפסת הפונה 

לכיוון דרום.
www.chamoisdor-alpedhuez.com

למלא מצברים, להירגע
אתר אלפ ד’ואז מציע מרחבים, 

שקט, סביבה טבעית, מקום 
להתנתק ולהירגע. הפינוק המושלם 

האולטימטיבי.
חפשו את המקומות המיוחדים: 

למשל, ספא Nuxe במלון
 Pure ספא ,Au Chamois d’Or

Altitude של המלונות 
 R Au Royal Ours Blanc 

ו-Le Pic Blanc ועוד...

La Folie Douce, מועדון 
הלילה של הגולשים הוא המקום 

האולטימטיבי לסיים בו יום 
גלישה נהדר! יורדים מהרכבל 

 Folie ושם ברחבת ,Marmottes1
Douce תמצאו גרסה מעודכנת של 

מה שמכונה “כיכר הכפר”, עם בר 
משקאות ענק ומגדל שעון במראה 
אותנטי. זה המקום לשתות כוסית 

מחממת, לאכול ולרקוד כל הלילה 
ב-Dance Party עם DJ מקומי, 

זמרים ונגנים.
www.lafoliedouce.com/en

אלפ ד'ואז
160 ק”מ מהעיר ליון, 65 ק”מ מגרנובל, במעלה פסגה נישאה ואחרי 

21 עיקולי כביש – מתגלה האלפ ד’ואז )Alpe d’Huez(. יש מי 
שמכירים את האתר כאחת התחנות של הטור דה פראנס – מרוץ 

האופניים המפורסם בעולם, אבל מדובר גם באתר גלישה בעל 
מוניטין בעולם כולו. האלפ ד’ואז ממוקם בראש רמה גבוהה, בגובה 

ממוצע של 1,860 מטרים מעל פני הים, רמה שכיוונה כלפי דרום. “אי 
השמש” מכנים אתה אתר, שידוע בזכות החשיפה הרבה שלו לקרניים 

החמימות.
שיא האלפ – ה-Pic Blanc )“פסגה לבנה”( מזדקר לגובה של 3,330 

מטרים מעל פני הים ונשקף ממנה נוף מרהיב וייחודי של 20% 
משטחה של צרפת כולה.
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הצעה לחופשה

פחות 600 ק"מ של מסלולי גלישה 
מציע אתר "שלושת העמקים" 

)Les Trois Vallees(, במרומי הרי 
האלפים של צרפת. זהו אזור הגלישה הטוב 

והנחשב בעולם, שפסגותיו מתנשאות לגבהים 
של מעל 3,000 מטרים ובכפרים ובעיירות 

שבו תמצאו אין ספור אפשרויות לינה ובילוי, 
בכל רמת איכות ומחיר שתעלו על דעתכם.
את אתרי הסקי ואפשרויות הגלישה כמעט 

ולא צריך להציג לחובבי הספורט הלבן. אבל 
כדאי להכיר את הרי האלפים גם בקיץ. אז, 

כשרוב השלג מפשיר ונעלם, הופכים ההרים 
הגבוהים לירוקים, למכוסים בעשב מרעה 

רך ולמנוקדים באין ספור פרחים מיוחדים.  
זה הזמן להצטייד בנעלי ההליכה ולצאת 
לטרקים ארוכים בהרים, לשכור אופניים 

ולרכוב במסלולים המאתגרים, ואפילו רק 
לקרוא ספר טוב על מרפסת חדר המלון, מול 
נוף נפלא, ולנשום את האוויר הכי צח בעולם.

ואל תוותרו על ליון!
העיר השנייה בגודלה בצרפת משתרעת בין 

אפיקי נהרות הרון והסון לרגלי הרי האלפים. 
 )Lyon( פעם, בזכות הנהרות, הייתה ליון

מרכז סחר ותעשייה חשוב. כיום תמצאו בה 
מוסדות אקדמיים ודתיים, רובע עתיק מדהים 

ביופיו שהוא גם אתר מורשת עולמית של 
אונסקו והרבה אפשרויות לאכול טוב: בדוכני 
השוק הצבעוני או במסעדות הנהדרות, שלא 

מעט מהן מעוטרות בכוכבי מישלן. 

עולים לאלפים
"שלושת העמקים" בהרי האלפים של צרפת, אזור הגלישה הגדול 

והטוב בעולם, נהדר בחורף ונפלא להרפתקאות בקיץ  רוני נמרוד

ל

 חורף

 סקי בהרי האלפים
מתי? בחורף 2017-2016. היכן? 

 Val Thorens Sensations "ב"קלאב מד
)בדרגת 4 קלשונים(, בלב אזור 

"שלושת העמקים". 90% מחדרי 
המועדון מציעים נוף להרים, ובמקום 
פועלת מסעדה בעלת 2 כוכבי מישלן. 

מחיר: מ־1,575 אירו לאדם בחדר 
זוגי )למזמינים עד 3 חודשים לפני 
 החופשה(, כולל טיסה, העברות, 

7 לילות, פנסיון מלא, סקי פס מורחב 
 ,Club Med :ושיעורי סקי. פרטים 

www.clubmed.co.il ,*2900 'טל

 דירה בוואל טורנס
מתי? ב־7 או ב־14 בינואר 2017. 

היכן? במלון דירות )4 כוכבים( באתר 
הסקי  Val Thorensבאזור "שלושת 

העמקים". מחיר: מ־1,400 אירו לדירה 
המתאימה ל־4, ל־7 לילות )לא כולל 

 ,Bravo France :טיסות(. פרטים 
 bravofrance.co.il ,03-5222118 'טל

 קיץ

 משפחה בהרים
מתי? יולי-אוגוסט 2016. היכן? באתר 

נופש בלב הרי האלפים של צרפת, 
מרחק קצר מאגם אנסי ומהעיירה 
שאמוני. באתר דירות מאובזרות, 

בריכת שחייה, ספא ומתקני שעשועים. 
 מחיר: מ-900 אירו למשפחה, 

כולל טיסה, 7 לילות, חניה, מצעים, 
 ניקיון ומסים מקומיים. פרטים:
 My France, טל' 03-5498484, 

www.myfrance.co.il

 בקלאב בשאמוני
מתי? ב־7 באוגוסט 2016. היכן? 

 Chamonix Mont-Blanc "ב"קלאב מד
)4 קלשונים(, באזור עשיר בפעילויות 

ספורט הרים. מחיר: מ־1,240 אירו 
לאדם בחדר זוגי )למזמינים עד 3 

חודשים לפני החופשה(, כולל טיסה, 
העברות, 7 לילות, פנסיון מלא 

 ,Club Med :ומסגרות לילדים. פרטים
www.clubmed.co.il ,*2900 'טל

מידע נוסף:

   קיץ בהרי האלפים: 
alpedhuez.com/en/summer

   אזור אלפ ד'אוז: 
alpedhueznet.com

en.lyon-france.com :ליון   

איך מגיעים?

 בטיסה: "טראנסאוויה" מפעילה 
2-1 טיסות קבועות בין נתב"ג לליון. 

 "אל על" ו"איזי ג'ט" מפעילות 
כל אחת 4-3 טיסות בכל שבוע לג'נבה, 

כשעתיים נסיעה מליון.
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האוויר הכי צח בעולם. קיץ בהרי האלפים של צרפת
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חופשה באלזס
אלזס )Alsace( נמצאת בדרום־מזרח צרפת, סמוך למפגש הגבולות עם 

גרמניה ושווייץ. זהו חבל ארץ צרפתי בעל אוריינטציה גרמנית, שבמהלך 
ההיסטוריה עבר מספר פעמים מיד ליד - משלטון צרפתי לגרמני ולהפך. 

כתוצאה מכך, החבל, שהוא צרפתי למהדרין מאז 1944, מושפע מאוד 
מהתרבות ומהמסורת של גרמניה, באוכל, ביין, באדריכלות ובתרבות 

המקומית.
האטרקציות: שטרסבורג, בירת אלזס, היא עיר שקטה ונאה, שמפורסמת 

בזכות הקתדרלה שלה בת 1,000 השנים, הפרלמנט האירופי הממוקם בה, 
רובע "לה פטיט פראנס" הציורי ותעלות המים שניתן לשוט בהן; קולמאר 

היא עיר יפהפייה, מרושתת בתעלות מים ומלאה בבתים צבעוניים שמקורם 
בתקופת הרנסנס; מילוז )מולהאוס( מפורסמת במוזיאון המכוניות הגדול 
 Wine( ואולי הכי מעניינת – דרך היין ;)citedelautomobile( הפועל בה
 )Vosges( 'זו מתפתלת לאורך 170 ק"מ בסביבות רכס הרי ווג :)Route

וחולפת בין כ־70 כפרים ועיירות ציוריים, אין ספור כרמים ויקבים, מרכזי 
מבקרים וטעימות, וכמובן מסעדות.

האוכל: ההשפעה הגרמנית באלזס ניכרת עם מנות כבדות עתירות בשר, 
שומן, תפוחי אדמה וכרוב חמוץ, לצד יינות מקומיים – לבנים דווקא )גם זה - 

בהשפעה גרמנית(.
מתי להגיע? אם מתכננים להתמקד בביקור בדרך היין, המועד הטוב 

ביותר הוא סביב עונת הבציר, בספטמבר-אוקטובר )אז גם פחות קר(, למרות 
שמרכזי המבקרים ביקבים פתוחים ומזמינים תמיד. 

tourisme-alsace.com/en :אתרים 
alsace-wine-route.com

איך מגיעים 
לאלזס?

בטיסה: נמל התעופה 
העיקרי הסמוך לאלזס - 

"אירואירפורט" - משותף 
לשלוש ערים שכנות: מילוז 

)מולהאוס( האלזסית־
צרפתית, באזל השווייצרית 
ופרייבורג הגרמנית, ו־4-3 

טיסות ישירות של "איזיג'ט" 
מחברות מדי שבוע בין נתב"ג 

ל"אירואירפורט". אפשר כמובן 
לנחות בנמלי תעופה אחרים, 

כמו פריז או פרנקפורט, 
ולהמשיך לאלזס ברכב שכור 

או ברכבת.

איך מגיעים לקורסיקה?

בטיסה: אין טיסות ישירות מישראל 
לקורסיקה )למעט סדרות מוגבלות של טיסות 
שיעדן מועדון "קלאב מד" המקומי, המשווק 

 לקהל הישראלי(, כך שחייבים לעבור דרך פריז 
או רומא ולהמשיך בטיסה נוספת משם. 

כדאי לדעת, ש"אייר פראנס" מציעה כעת למעלה 
מ־30 טיסות מדי יום בין שדות התעופה שארל 

דה גול ואורלי בפריז לבין ארבע הערים המובילות 
.Calviו־ Bastia, Ajaccio, Figari :בקורסיקה

אפשרות נוחה יותר היא טיסה מתל אביב לעיר 
ניס שבריביירה הצרפתית )עם "סאן דור" או 

"ישראייר"(, ומשם לעשות את הדרך לקורסיקה 
במעבורת. משך ההפלגה: 6-4 שעות )תלוי לאיזה 
נמל באי רוצים להגיע(. המחיר: מ־50 אירו לאדם 

 )הלוך ושוב(, ומכ־200 אירו אם מפליגים 
עם רכב שכור. 

טיפ: עדיף לחפש מראש רכב להשכרה בנמל 
הקורסיקני שאליו מתכוונים להגיע. העברת 

הרכב במעבורת יקרה, וכדאי לדעת, שהרכב 
אינו מבוטח במהלך שיט כזה.

ציורי. רובע "לה פטיט פראנס", שטרסבורג
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הצעה לחופשה

אלזס

 משפחה בכפר
מתי? בין מאי לספטמבר 
2016. היכן? בכפר נופש 

משפחתי בחבל אלזס. 
בכפר תמצאו בריכה 

ומתקני משחק, והוא קרוב 
לאטרקציות תיירות וליער 

השחור. מחיר: מ־850 דולר 
 לאדם בדירה לארבעה, 

ל־7 לילות, כולל טיסה ורכב. 
 פרטים: "כרמל תיירות", 

 טל' 5498144־03,
www.carmel־tourism.co.il

תיירים )רובם מצרפת ואיטליה(, 
הכבישים הצרים פקוקים והמחירים 
יקרים. בחורף המאוד גשום – חלק 

מבתי המלון ומתקני התיירות 
פשוט נסגרים. 

הספר: מגזין הטיולים 
"מטרופוליס" הפיק לאחרונה 

מדריך מיוחד המתמקד בקורסיקה: 
באתרים, בטיולים, בערים ובכפרים, באנשים ובמורשת 
ההיסטורית. מומלץ להתעמק בו לפני שיוצאים לדרך. 

 visit-corsica.com/en :מידע
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הצעה לחופשה

קורסיקה

 חופשה פעילה
מתי? בספטמבר או 

 באוקטובר 2016. 
היכן? ב"קלאב מד" 

 Sant Ambroggio 
)3 קלשונים( בקורסיקה. 

המועדון הוא נקודת 
יציאה לטיולים באזור, 

להליכה, רכיבה וצלילה. 
מחיר: מ־725 אירו 

 לאדם בחדר זוגי, 
ל־7 לילות )למזמינים 

לפחות 3 חודשים לפני 
 מועד הנסיעה(, 
 לא כולל טיסה. 

פרטים: טל' 2900*, 
www.clubmed.co.il

אי קורסיקה )Corse( נמצא במערב הים התיכון, מצפון 
לאי האיטלקי סרדיניה ובין איטליה, צרפת וספרד, והוא 
האי הרביעי בגודלו בים התיכון אחרי סיציליה, סרדיניה 

וקפריסין. זהו אי סלעי, מפורץ, דליל באוכלוסייה )מתגוררים בו רק 
כ־33 נפש בממוצע לכל קילומטר מרובע, פחות מעשירית מצפיפות 
האוכלוסייה בישראל(, בעל היסטוריה עשירה של כיבושים ומאבקים 

לאומיים, ומסורת שמרנית נוקשה, שנוטה לשמור על ערכים לאומיים 
ואף בדלניים מפני השלטון המרכזי בפריז.

האטרקציות: תנו לטבע לדבר: קורסיקה נחשב לאי הכי "טבעי" 
והכי פראי בים התיכון. במרכזו מתנשא הר מונטה סינטו שגובהו 

2,710 מטר; במספר שמורות טבע ייחודיות - שהגדולה והמפורסמת 
שבהן היא Parc Naturel Régional de la Corse, המשתרעת על יותר 
מ־3,300 קמ"ר )מתוך כ־8,700 קמ"ר – שטחו הכולל של האי, כלומר, 
כ־40% ממנו( - תוכלו לראות נוף ים־תיכוני יפהפה שיד אדם כמעט 

לא פגעה בו ומגוון עשיר של פרחים, צמחים ועצים )באי צומחים 
למעלה מ־22,000 מיני צמחים, כ־140 מהם ייחודיים ומתקיימים 

בקורסיקה בלבד(; וקיימים כמובן הכפרים, העיירות והערים, שחלקם 
מצטיינים ברובעים עתיקים ציוריים להפליא. 

בין המומלצים שבהם: הערים אג'אקסיו, באסטיה, קורטה, סארטן 
ובוניפאסיו, אבל בנסיעה בכבישים הצרים והמפותלים של האי 

תיתקלו באקראי בכפרים רבים שנשמרו כבעבר, כמו גם במבצרים 
ובמנזרים.

האתגר: שבילי הליכה אקסטרימיים למדי מתפתלים בין המצוקים, 
ההרים ומפרצי החוף בפארקים ובשמורות הטבע. אחד מהם, המכונה 
Grand Randonnee) GR20(, נחשב לשביל ההליכה היפה באירופה, 

אך גם לקשה ולמאתגר שבהם.
החופים: אורך חופי האי מגיע לכ־1,000 קילומטרים, ויש בהם 

מאות מפרצים, כ־200 מהם חוליים ונוחים לרחצה ולכניסה למי הים. 
רבים אחרים הם סלעיים, פראיים, מבודדים ויפהפיים. לחובבי טבע 

וצלילה באגן הים התיכון – זה המקום.
האוכל: אל תחפשו גורמה צרפתי או פלפולים איטלקיים על בסיס 

פסטות. בקורסיקה אוהבים להגיש מאכלי קדירה על בסיס בשר )בדרך 
כלל חזיר( ושמן זית. עוד בתפריט: גבינות צאן וזיתים, וממתקים על 

בסיס ערמונים.
מתי להגיע? הכי נכון - באביב )מאי-יוני( ובסתיו )ספטמבר-

אוקטובר(. בחודשי הקיץ )יולי-אוגוסט( חם מדי, האי מוצף במיליוני 

תכירו, קורסיקה
אלף קילומטרים של חופים, פסגה הגבוהה יותר מהחרמון שלנו, שביל ההליכה 

 הכי מאתגר באירופה ומסורת שמרנית ונוקשה שמבטיחה שכל זה יישמר 
לדורות הבאים. ברוכים הבאים לאי הכי גדול של צרפת  רוני נמרוד

אלף קילומטרים של חופים, 
 מצוקים ומפרצים. 

קו החוף של קורסיקה

creo




wake up and
 start dreaming

SUMMER MOUNTAINS - FROM 1,295€*

האלפים הצרפתיים

לחלומות שלכם אין גבולות, אבל צריך שיהיה להם יעד

אם בחלומות אתם מדמיינים רפטינג בנהר שוצף או רכיבה באופני הרים בנוף עוצר נשימה, כנראה שאתם צריכים
חופשה באלפים... אז מהרו לשריין את מקומכם במועדוני ההרים של Club Med ותגשימו חלום באקסטרים.

בקרו ב: clubmed.co.il, חייגו 2900* או פנו לסוכן נסיעות מורשה.

*המחיר למבוגר בחדר קלאב זוגי, לחבילה בת 7 לילות הכוללת טיסות והעברות. בכפוף לתנאי המבצע. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.
.Club Méditerranée 2016 © כל הזכויות שמורות
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