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 (חזור לדף הראשי)                                             

 פסטיבלהמסע והתכנית 

 אירועי הפסטיבל וחזרות המקהלה –ובאותיות סגולות  טיולים –באותיות שחורות 

 דבלין -פרנקפורט  – א"ת: .2.12505  -' יום ג,  .יום 

 .לבית המלון העברה באוטובוס 44:22לפרנקפורט ומשם לדבלין נחיתה בשעה ג "נמריא מנתב

 דבלין: לינה 

 קורק -דבלין : 2.125051   -' יום ד, 1 יום

 .דרומה לכיוון קורק באוטובוסלאחר ארוחת הבוקר  נצא 
משם נמשיך . 6 -סמוך לעיר הנזירים מהמאה הבונטייל מעט בחיק הטבע  בגלנדלוךנעצור בדרכינו 

נסייר בעיר ובזמן החופשי מי שירצה יוכל להיכנס לטירה , עיר ימי ביניים שקטה  נייילקילק
להתרשמות מבחוץ ונסיים את  – קאשל סלעמשם נמשיך דרך . ניארוחת צהרים חופשי בקילק,(בתשלום)

משותפת ארוחת ערב ללאחר מכן ניפגש יחד .קבלת חדרים. 03.82הגעה בסביבות השעה .היום בקורק 
 2 0:55.ב  במלון
 קורק: לינה

2 (דקות מהמלון 5.מרחק הליכה ) City Hall ,רקויאם של מוצרט קונצרט בתשלום: ערב 15:55בשעה 

 2 מהקבוצה  הולכים לקונצרט  1.-כ

 קורק :2.125053   -' יום ה, 3 יום

 2לקראת ההופעות   (במלון)חזרה  5:55.-50:55

 Glanmire Community College, School Concert,  11:30  דקות 82הופעה של *

 2בפני תלמידי תיכוןהיא הופעה ה2 דקות 0. -ה של כנמצא במרחק נסיע' הקולג

 3pm , Public Performance, AIB Bank, South Mall, Cork  דקות 42  הופעה*

 (מרחק הליכה ברגל מהמלון)

     5pm ,Public Performance, Blarney Castle,Cork דקות 42הופעה של  *

 . 03:82 -שעת יציאה מהאתר . ות הפסטיבל הנסיעה באחרי. סיור בגנים ובמצודה -לאחר ההופעה 

כמו כן לשוטט בגנים , בטירה ניתן לבקר במגדל ששרד את הכיבוש האנגלי ולנשק את האבן המפורסמת

  .הנפלאים

 :לנוסעים שאינם זמרים

נעלה צפונה לכיוון , בעיר קורק לסייר רגלית או בתחבורה ציבוריתנצא , מי שיחפוץ, לאחר ארוחת הבוקר
ענף יצוא חשוב באירלנד  –נראה את מוזיאון החמאה , שאנדון ונראה את הפעמונים במגדל הגבוה כנסיית

להופעה  לטירת בלארנימצטרפים לכל הקבוצה לנסיעה , אחר הצהריים. ואת מרכז הריקוד המיוחד –
 . ההסעה היא על חשבון הפסטיבל. ולסיור

 
 ( מרחק הליכה קצר מהמלון)ת האופרה בבי ,קינגס סינגרס, קונצרט בתשלום :ערב 15:55בשעה 

 2מהקבוצה הולכים לקונצרט 0.-כ

   (חזור לדף הראשי)                                                                            קורק: לינה

http://www.glanmirecc.ie/index.php/about-us
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חזור )         קורק :2.125054   -יום שישי , 4 יום                                (לדף הראשי

 2  חזרה 5:55.-50:55    

  City Hall     .5:35-.1:35-קונצרט היכרות בלתי רשמי עם המקהלות ב

 .מארגני הפסטיבל וראש העיר, אנחנו מופיעים בשיר אחד ומציגים את המקהלה בפני הקהל

    22.30pm, Public Performance, City library, Cork  הליכה ברגל2דקות  15הופעה של 

 :לנוסעים שאינם זמרים

הפעם נעשה דרכנו דרומה  רגלית או בתחבורה ציבורית ,לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור נוסף בעיר קורק
 את כל אותם מרכזים מסחריים ורחובות , מעט לכיוון העיר העתיקה נראה את שוק המזון האנגלי הידוע

מי שירצה יוכל , נצעד לצד השני של נהר לי ונראה את מבנה בית הכנסת, לעיר אירית טיפוסית אופייניים
 .לעשות דרכו בתחבורה ציבורית לכיוון בית הכלא המפורסם

נקיים קבלת שבת , לא יסתדר שםשבמידה . נקיים קבלת שבת בבית הכנסת, אם ניתן יהיה -קבלת שבת 
 .במלון

מהקבוצה  1.-כ)   Fin Barreת מקהלה קאמרית אירית בקתדרל קונצרט בתשלום : בערב 0:35.

 (הולכים לקונצרט

 (מהקבוצה הולכים לקונצרט 0-כ) כית בקתדרלה סנט מרי וסנט אנה'קונצרט מקהלה צ 11:35

 קורק: לינה

 קורק :2.125050   -יום שבת , 0 יום

חזרה      08:00-10:00  

3pm (4.17pm -אנחנו מופיעים ב ), Guest Performance at Fleischmann Int. 

Trophy  Competition ,Cork City Hall דקות כאורחים בקונצרט התחרות   5.הופעה של   

6pm , Festival Reception for Conductor +1, Clarion Hotel, Cork  

           1+ קבלת פנים למנצח

 מהקבוצה ילכו לקונצרט 0.-כ   City Hall-ב( 'חלק ב) קונצרט תחרות בתשלום: בערב 15:55

 (בתשלום ) סיורים אפשריים
לפני כמאה שנים ובמקום מוזיאון המנציח את ההגירה  מכאן הטיטאניק למסעה האחרון – קובלעיר * 

            .הגדולה 
 " .גיימסון"לביקור במזקקת הוויסקי המפורסמת  מידלטוןסיור ל*

 קורק: לינה

 טבעת קרי   -קילארני  –קינמאר – קורק: 2.125051 -' יום א,  1 יום 

 באלא לחינם  2טבעת קריאזור  ,לאחד האזורים היפים ביותר באי נצא באוטובוסלאחר ארוחת הבוקר 

עשיר בכל אזור . כה ויקטוריה לחופשותיהלא לחינם תבוא הנה המל.חופשותיו פה את  לותפלין לב'רלי צ'צ
איים המשמרים ציפורים נדירות , סלעים מפוסלים ,מפרצונים קסומים, באגמים כחולים, ירוקגווני ה

 .לקראת ערב נחזור לקורק. במהלך הסיור נשלב קטעי הליכה קצרים . ותרבויות עתיקות

כדי להתארגן  0:55.-חוזרים לקורק ב2 קילארני ומשם לטבעת קרי<  --קינמאר <  --קורק : המסלול
 2להופעה בקונצרט הסיום

 ? חזרה 0:35.-0:35.

 2בשני שירים, אחרי ההפסקה,   40:.1אנחנו מופיעים בו בשעה  –City Hall-בנצרט סיום קו 15:55

 2רוב חברי המקהלה רכשו כרטיסים לקונצרט

   (חזור לדף הראשי)                                              קורק: לינה 
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 –באנראטי טירת  -אדר: 2.125051 -' יום ב,  1יום    (חזור לדף הראשי)  גלוואי -צוקי מוהר -בארן

מבנים  רוכזו הב טיאנרטירת ב אל  נמשיך לאדרקורק וניסע צפונה זולי ומלאחר ארוחת הבוקר ניפרד מ

שנות אלפי כאן , נמשיך צפונה .האיריים השגרהעשיר בצבע ובמאפייני  מקום, ארץהמאפיינים מכל רחבי 

 ם ייבה יפרחו שדות וזני פרחים אלפינ -" בארן"ה -חקלאות הותירו ערבה 

אל תוך הערפילים , צוקי מוהר נישאיםמטר  032 לגובה של מעל גלי הים פה, יםהשפת אל  ,וים תיכונים

 . העיירה החמודה גלוואיאל נמשיך בתום הביקור . וצרחות השחפים

 .בעיר למי שירצה( או במונית)לאחר מכן סיור רגלי . במלון משותפתארוחת ערב   0:55.

  בגלוואי: לינה 

 דבלין -קלונמקנויז  -אתלון-גלוואי: 2.125050 -' יום ג,  0יום 

היושבת על גדות נהר באתלון י בתום הסיור נצא מזרחה ונבקר גלוואבמרכז בבוקר נשלים את סיורנו 

 נבקר, פניםהמסבירות דרך העיירות הצבעוניות ועה בנסימשם נמשיך . השנון שם נעצור להפסקת צהרים

אחד האתרים החשובים ביותר של הנזירים באירלנד  ובהמשך הדרך נעבור ונוכל לבקר , קלונמקנויזב

 . העברה לבית המלון. לדבליןלקראת ערב נגיע  , במזקקת לוקס בקילבייגן ( בתשלום)

לאחריה נוכל לשוטט , משותפת במלון ערב ארוחתנציין במסיבה קטנה את סוף הטיול ונסעד בערב 

 .באזור הפאבים של דבלין ולהיחשף לחיי הלילה התוססים 

 דבלין: לינה

 תל אביב –דבלין : 2.125050 -' יום ד, 0יום 

ועוצבה בסגנון , על גדת נהר הליפיי בידי הויקינגים 9 -שנוסדה במאה ה, בדבליןלסיור בבוקר נצא 

ונראה את כתב העת העתיק הציורי , 'טריניטי קולגספרייה הישנה בב נבקר. 03-ורגיאני במאה ה'ג

בית , בית הפרלמנט ועוד מאתריה העיקריים של העיר פטריק2 סט כנסיית את נראה ,"ספר קלס"הנקרא 

לקראת סוף הטיול בזמן שיוותר נוכל . דשבו נמצא משכן נשיא אירלנ בית המכס ופארק פיניקס, המשפט

 ( .הכניסה בתשלום) סבמבשלת גינירצה יוכל לבקר להשלים קניות ומי ש

 .העברה לשדה התעופה לטיסה חוזרת ארצה דרך פרנקפורט( 03:02), בהתאם לשעת הטיסה 02.22ב 

 טיסות

 :לופטהנזהחברת התעופה 

 תאריך המראה נחיתה טיסה שעת המראה משוערת שעת נחיתה משוערת

20:00 16:30 LH687 01/05/12 א"ת פרנקפורט 

22:40 21:40 LH982 01/05/12 פרנקפורט דבלין 

21:10 18:10 LH981 09/05/12 דבלין פרנקפורט 

03:15+ 22:20 LH690 09/05/12 פרנקפורט א"ת 

  (חזור לדף הראשי)
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 (חזור לדף הראשי)     שמות בעלי תפקידים

 עמנואל – ראי משמעתאח זולי פרנק –מנצח 

 אורי  –גזבר  עמליה אתיאריאלה  –המסע  צוות

 אורי  -עזרה ראשונה  עמליה, אתי -הפסטיבל   נציגתקשר עם 

 אריאלה ועמליה –קשר עם המדריך צבי זק 

 אריאלה ויפעה – אחראיות על הקונצרטים בתשלום

 תלמה  -מתנות  

 יפעה  -תלבושת וקלסרים רזרביים 

 עמליה, אתי – העמדה על הבמה,חזרות: י קשר עם זול
 

 אריאלה – בקונצרט הנחייה

 חנה פורמן –נציגת הנוסעים הנילוים 

 רחל – ואלה קניית מתנה לשמעון

  

 כתובות וטלפונים 

 4215125 21(0) 353+      המשרד הראשי של הפסטיבל .   טל   

   אתר  הפסטיבלhttp://www.corkchoral.ie/   

 כתובות המלונות 

*1/5/12     לילה אחד

Bewley’s Hotel Dublin Airport – Stockhole Lane, (N32 Junction), Co Dublin, Ireland 

Tel: +353 (0)1 871 1000       Fax: +353 (0)1 871 1299 

Email: dublinairport@bewleyshotels.com 

 

לילות   02/05/12-6/15/12 * 5   

Gresham Metropole Hotel  MacCurtain Street, Cork City, Ireland  

Tel: +353 (0)21 464 3700      Fax: +353 (0)21 450 6450  

E-mail:  info@gresham-metropolehotel.com   

 

 לילה אחד  07/05/12 *

Carlton Hotel Galway, Dublin Road, Galway City East 

Dublin Road, Galway City, Ireland, Galway. 

 Tel : 00353 (0) 91 381 200  

Email : reservations.galwaycity@carlton.ie  

 

08/05/12 x 1 night  

Gresham Hotel, 23 Upr. O'Connell St., Dublin  1  

 )חזור לדף הראשי(

http://www.corkchoral.ie/
mailto:dublinairport@bewleyshotels.com
mailto:info@gresham-metropolehotel.com
mailto:reservations.galwaycity@carlton.ie
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   (חזור לדף הראשי)          ציוד הכרחי

 החוברת הזו.  ביטוח, כרטיס טיסה, דרכון .  

  (.שימו במקום נפרד ממקום הדרכון. )הפרטים הרלבנטיםצילומי דרכון עם 

  ארנק צמוד לגוף למסמכים וכסף. 

 כי למחרת הטיסה  (על רגליכם)עליכם כדאי שיהיו כבר בתיק עליה למטוס או  .נעליים נוחות להליכה

 .עד קורק יהיה טיול בדרך מדבלין 

  שתתףלמי שי) ותחבורה  אתריםכניסות ל, שתיה, ארוחות ערב 2-לארוחות צהריים ובעיקר  –כסף 

  .קניות אישיות ,כרטיסים לקונצרטים בתשלום, (בטיולים מחוץ לתכנית

 משלמים מיד ביום הראשון. להכין במעטפה נפרדת עם טופס ההזמנה  –כסף לקונצרטים. 

 42 יורו לטיפ למדריך 

 חייבים להיות בתיק עליה למטוס – בגדי הופעה  

 .נעליים וגרביים שחורות , ם שחוריםמכנסיי, חולצות שחורות: גברים

או  8/2לא )חלקים  מכנסיים שחורים ארוכים, טוניקה שחורה חדשה: להופעות המכובדות: נשים

 .בצבע שונה משחור ללא אבזרים או כפתורים -הלבוש בכל פריטי ,  (ח"לא דגמ 7/3

ג לחולצה מתחת רצוי לדאו  .ללא אביזרים בצבע שונה משחור  ,נעליים שחורות ולא סנדלים 

 .לטוניקה בגלל מזג האויר הקריר

 (.בעיקר במקום הטוניקה. )הביאו אתכן תלבושת  נוספת להופעות פחות רשמיות במקומות ציבוריים

 . התוים להופעות באירלנדובו כל  (יפעה  הוחלט על קלסרים אחידים) תכלתקלסר הופעה 

 .התוים כך שלא יבלטו מחוץ לקלסר סדרו את 

 ים חייבים להיות בתיק עליה למטוסקלסר ותו. 

 חולצות עם שרוולים ארוכים, מטריה, בערב קר ולכן כדאי לקחת מעיל, ביום קריר ונעים: לגבי ביגוד ,

 .נעלים סגורות ולא סנדלים

 כלי כתיבה 

 נשמח שבין הנוסעים המצטרפים אלינו יהיו בעלי מצלמות שיוכלו להנציח את המקהלה . מצלמה

 (סטילס או קליפיםצילום . )בהופעות

  לפי ראות עיניכם –וכל השאר. 

  

  (חזור לדף הראשי)
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      (חזור לדף הראשי)         של המקהלה ותהופעלרפרטואר 

 

 לה רוסה .0

4  .The Blue Bird 

8  .Skylark 

2  .The turtle dove 

 יש לי גן .  5

 פרקים 8 –השירים שיר .  6

 רונו נא.  7

 הבה נגילה  .  3

 אנוש -מזכיר נשמות .  9

 (אלי אלי)הליכה לקיסריה . 02

00 .Manuel – Alleluia 

 הללויה  מנטואה . 04

08 .Salmo 150 

02  .Believe  me 

 

 

 
 

  (חזור לדף הראשי)
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 (חזור לדף הראשי)    רשימת הנוסעים

 

 זמרים ומנצח
   

 נוסעים נילוים ומדריך

 

         

 משפחה שם מס
טלפון סלולארי 

 שיהיה באירלנד 
 

 משפחה שם מס
טלפון סלולארי 

 שיהיה באירלנד 

 052-4643570 בר אורי 1
 

 054-5651616 דביר אורה 1

 054-2329908 פראן אינה 2
 

   ניסן אריה לאון 2

 052-2236573 אבניאל איתן 3
 

   פורמן חנה 3

 052-6666112 אלקיים אמיתי 4
 

 054-6470668 שקולניק יעל 4

 052-2945177 אייל אריאלה 5
 

 052-3919180 האוזר לאה 5

 052-2936422 אבניאל אתי 6
 

 050-2714914 מימרן מיכאל 6

   רון דוד 7
 

   רוטבלט מרטי 7

 050-8674873 שוב דוד 8
 

   פראן סרגיי 8

 054-4867302 הייט הניה 9
 

 050-2034428 לב רן עקיבא 9

   פרנק זולי 10
 

   זק  צבי 10

   רוטבלט ('ן בת'ג)יונה  11
 054-5327216 שקולניק יוסף 12     
 050-5352252 גבע יפעה 13     
 052-6661951 נבו מיכל 14     
   לויט מירה מריה 15     
 052-2620799 מימרן מרשה 16     
 050-7800553 דג נעמן 17     
 052-3542281 גולדברג עמליה 18     
 054-2580884 פורמן עמנואל 19     
   קלסון פיליפ 20     
 052-4333888 פטרבורג רחל 21     
   קלסון שושנה 22     
 052-3321460 הראל תלמה 23     
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