
אנו שמחים להזמינכם להצטרף אלינו לחוויה חד פעמית במסגרת 
קורסי הבחירה הכלל מכללתיים:

קמפוס לומד תיירות ביוון
 22-26.9.19 

אחראית ומרצת הקורס: עירית שמואל  - ראש מסלול תיירות   

הקורס בהיקף של 3 נ"ז לשנת הלימודים תשע"ט

מועד אחרון להרשמה: 6 בינואר, 2019

 iritsh@hac.ac.il 0523401240 :לשאלות ניתן לשלוח מייל או להתקשר

החוג לניהול ארגוני שירות - מסלול תיירות

*הקורס יתקיים בכפוף למספר המשתתפים הנדרש.



הקורס כולו יתנהל במתכונת דואלית בה נחווה את המרחב כתיירים מחד גיסא וכמתמחים בהפעלת וניהול תיירות מאידך גיסא. 
ניפגש עם  באזור. במהלך הסיור  ובשמורות הטבע  ומודרניות, כפרים עתיקים, אתרי עתיקות מרשימים  נסייר בערים עתיקות 
מנהלי ומפעילי אתרי התיירות במרחב ונלמד מהם אודות האתגרים בפניהם הם ניצבים ועל האסטרטגיות ודרכי הניהול בהן הם 

עושים שימוש. לצד אלה נערוך פגישות גם עם נציגי השלטון הארצי והמקומי ביוון.

בקורס   ימים.  חמישה  בן  מרוכז  בקורס  והשכלתם  עולמם  את  להעשיר  המעוניינים  החוגים  מכל  לסטודנטים  מתאים  הקורס 
נפגשים עולמות תוכן שונים רבים ומגוונים כגון: תיירות, ניהול, עיצוב, תקשורת, פוליטיקה, משאבי אנוש, טבע, היסטוריה, מסורת 

לצד קדמה ועוד.

מבנה הקורס

הקורס מורכב משני חלקים:

שתי הרצאות מבוא במכללה טרם היציאה ליוון בהיקף של 4 שעות אקדמאיות כל אחת. 	 

סיורים ביוון בהיקף של 22 שעות אקדמיות:	 
העיר אתונה ההיסטורית, צבעונית ושוקקת החיים. נבקר באקרופוליס ובפרתנון השייכים לחלק ההיסטורי והמרשים של 
העיר. בנוסף, נחווה את שאר אתרי העיר הכוללים כיכרות מרשימים עמוסי חנויות ובתי קפה, שווקים ססגוניים רחובות 

הומים ועוד. נבצע ביקור לילי בטברנה יוונית אותנטית.
צפון יוון – נסייר בעיר המרשימה יואנינה, הכולל שיט לאי על האגם הצמוד לעיר וביקור במערת נטיפים בסביבה. נבקר 
ב"מנזרים התלויים" במטאורה, אגם אאוס ובכפרים הציוריים של חבל הזגורי. נבצע מסלול בשמורת הרי פינדוס בקניון 

ויקוס העמוק ביותר באירופה. 
דרום יוון - חצי האי פלפונז - חבל ארץ יפיפה הכולל עושר עצום של נופים מרשימים, כפרים מסורתיים הטובלים בשדות 

ירוקים, עיירות חוף ציוריות, מפרצים,  מערות נטיפים ועוד. נבקר באתר אפידאורוס המרשים ובתעלת קורינתוס.
שייט וביקור באי הידרה השייך לקבוצת האיים הסארונים שבים האיגאי. האי שכן על צוק נישא למרגלות מפרץ ונמל 
שוקק חיים. הבתים שמעליו הבנויים בסגנון יווני ים תיכוני קלאסי משרים אוירה מיוחדת. התחבורה היחידה באי השומר 

על צביונו היווני היא פרדים וחמורים.

*ציון הקורס מורכב מ 70% מבחן ו30% מטלה. פרטים נוספים בסילבוס הקורס.

מחיר משוער לאדם בחדר לשלושה משתתפים

30 25מינימום משתתפים 

Euro  998Euro 970מחיר לאדם בחדר לשלושה 

:המחיר כולל כרטיסי טיסה ישראל-יוון + טיסת פנים בתוך יוון ליואנינה ובחזרה, מסי נמל והיטלי דלק )נכון ליום הפרסום(, מלוו
נות ולינה כפרית בדרגת תיירות נוחה, ארוחות בוקר וערב במהלך הסיורים, אוטובוס צמוד ממוזג, כניסות לכל האתרים הכלולים 

בתכנית, מלווה יווני דובר אנגלית, מורה דרך מקומי באתרים לאומיים, טיפים לנותני השירות המקומיים.

המחיר לא כולל: ארוחות צהרים,  ביטוח נסיעות
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