
  דער יִידיש־מַארַאטָאן

 ָאנטייל נעמען 

אין דעם מַארַאטָאן וועלן מיר רעדן נָאר יִידיש במשך ֿפון דער גַאנצער ווָאך אין ַאלע עֿפנטלעכע ערטער מיט די 

מסּכים צו דעם בַאדינג קען ָאנטייל נעמען, ַאֿפילו ַאנדערע בַאטייליקטע אינעם ּפרָאגרַאם. יעדער מענטש ווָאס איז 

 ָאנהייבער ווָאס רעדן נָאך נישט ַאזוי גוט. 

יָאר מוזן קומען מיט ַא דערווַאקסענעם מענטש ווָאס וועט זַײן ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר זיי.  18קינדער אונטער 

 נעמען ַאֿפילו אויב זיי קענען נישט קיין יִידיש.  יָאר קענען ָאנטייל 12קינדער ביז 

 ּפרָאגרַאם דער

נעמער. אויב איר ווילט ָאנֿפירן מיט ַאן ַאקטיוויטעט ־דעם קולטורעלן ּפרָאגרַאם וועלן מיר בויען מיט די ָאנטייל

עס מוז נָאר קענען ֿפַאראינטערעסירן  –קענט איר זי אונדז ֿפָארלייגן. די ַאקטיוויטעטן מוזן נישט זַײן ַארום יִידיש 

 דעם עולם און זַײן אויף יִידיש.  

טיוויטעטן ֿפַאר דער גַאנצער גרוּפע )רעֿפערַאטן, שּפילן, ֿפַארמעסטן און ַאן עקסקורסיע(, און עס וועלן זַײן ַאק

 ַאנדערע ווָאס וועלן זַײן ֿפַאר קלענערע גרוּפעס )ווַארשטַאטן למשל(. 

בַײשּפילן ֿפון ַאקטיוויטעטן ווָאס איר קענט ֿפָארלייגן זענען : קָאכווַארשטַאטן, מוזיק־ ָאדער געזַאנג־ווַארשטַאטן, 

רשטַאטן ֿפון עּפעס ַא הַאנטַארבעט ָאדער ַא קונסט )למשל נייען ָאדער שטריקן עּפעס, מָאלן צי לעקציעס ָאדער ווַא

צייכענען עּפעס אַאז"וו(, שּפילן ָאדער ווַארשטַאטן ֿפַאר קינדער, רעֿפערַאטן וועגן טעמעס ווָאס ֿפַאראינטערעסירן 

דערע געדַאנקען ווָאס אַײך )יִידישע ָאדער נישט יִידישע טעמעס( אַאז"וו. מיר דערמוטיקן אַײך צו געֿפינען אויך ַאנ

 לייגן. צומיר הָאבן נישט געטרַאכט וועגן זיי, און זיי ֿפָאר

ַאלע ַאקטיוויטעטן זענען ַארַײנגענומען אינעם ּפרַײז, און יעדער איינער קען אויסקלַײבן די ַאקטיוויטעטן ווָאס ער 

 קיין שום זַאך איז נישט קיין מוז.  –וויל ָאנטייל נעמען אין זיי 

ֿפרישטיק און וועטשערע. מיטָאג וועט יעדער איינער קענען עסן  -ן זַײן בשוּתֿפותדיקע צוויי מָאלצַײטן ַא טָאג וועל

 ווען און ווּו ער וויל. 

 ַאלגעמיינע בַאדינגונגען און ּפרַײזן 

 די ּפרַײזן ֿפַאר דער גַאנצער ווָאך זענען : 

 איירָאס 470 –אין ַאן איינצל־צימער 

 איירָאס 350 –מענטשן  2אין ַא צימער ֿפַאר 

 איירָאס 310 –מענטשן  4ָאדער  3 אין ַא צימער ֿפַאר

 איירָאס 140 –יָאר  12און  6קינדער צווישן 

 בחינם  –יָאר  6קינדער אונטער 

ֿפון  ןאון ַאלע ַאקטיוויטעט די ּפרַײזן זענען ֿפַאר איין מענטש און נעמען ַארַײן דעם הָאטעל, ֿפרישטיק און וועטשערע

ערעכנט )ַאחוץ דעם מיטָאג ֿפונעם צווייטן טָאג, און רַײזע־הוצאות זענען נישט ַארַײנג ן. מיטָאגדעם יִידיש־מַארַאטָאן

 .ווָאס איז יָא ַארַײנגערעכנט(. אין הָאטעל וועט איר הָאבן בחינמדיקן אינטערנעץ דורך "ווַײ־ֿפַײ"

ל, ווָאס מיר הָאבן בַאקוקט ֿפון ֿפָארויס זיך צו ֿפַארזיכערן ַאז עס איז עמיר וועלן אַײנשטיין אין ַאן אַײנגענעמען הָאט

בלַײבן צוגענגלעך און ווָאס מער מענטשן זָאלן קענען קומען, הָאבן מיר בּכיוון לַײטיש. ּכדי דער ּפרַײז זָאל 



, ָאבער נישט קיין לוקסוס־הָאטעל. די מָאלצַײטן וועלן אויך זַײן בַאקוועםאויסגעזוכט ַאן ָארט ווָאס איז שיין און 

 רעלַאטיוו ּפשוט. 

ֿפָארמַאציעס וועגן דעם ָארט : וועבזַײטל ֿפונעם הָאטעל קענט איר געֿפינען עטלעכע ֿפָאטָאגרַאֿפיעס און אינ ויֿפןא

http://saronhotel.gr/ . 

 ָאנקומען 

 לוֿפטּפָארט. מע קען ַאהינקומען : קילָאמעטער ֿפונעם ַאטענער  40איז ַאן ערך ( Sounionסוניָאן )

צו רעזערווירן ֿפון איר קענט דינגען ַאן אויטָא אין לוֿפטּפָארט אויף דער ווָאך )בעסער  –מיט ַאן אויטָא  .1

ֿפָארויס(. די רַײזע דויערט געוויינטלעך ַארום ַא שעה צַײט )ַאחוץ דער צַײט ווָאס עס דויערט צו ֿפָארן צו 

 דער ַאגענטור און נעמען דעם ווָאגן(.  

איירָאס ֿפַאר ַא קליינעם ווָאגן. מע קען עס אויך בַאשטעלן  50דער ּפרַײז וועט זַײן ַארום  –מיט ַא טַאקסי   .2

 . /https://www.athensairporttaxi.comנטערנעץ, למשל דָא : אין ֿפָארויס דורכן אי

עס איז נישטָא קיין דירעקטער אויטָאבוס ֿפון ֿפליֿפעלד. מע דַארף ערשט נעמען די  –מיט ַאן אויטָאבוס   .3

, און דערנָאך די גרינע ליניע ביז Monastirakiמעטרָא־בַאן קיין ַאטען )צו ערשט די בלויע ליניע ביז 

Victoria Station 2מינוט )דער ּפרַײז ֿפַאר  45איירָאס און דויערט ַאן ערך  10(. די רַײזע קָאסט 

איירָאס און ֿפַאר קינדער איז דער  5איז  65איירָאס, ֿפַאר מענטשן ווָאס זענען עלטער ווי  18מענטשן איז 

 הַאלבער ּפרַײז(. 

איירָאס און דויערט  6.90ס קיין סוניָאן לעבן וויקטָאריַא־סטַאנציע. די רַײזע קָאסט עס איז דָא ַאן אויטָאבו

שעה צַײט. דער אויטָאבוס הָאט ַא סטַאנציע לעבן דעם הָאטעל סַארָאן. דָא קענט איר געֿפינען  2ַאן ערך 

 .ktelattikis.gr/en/news.html?id=2106http//:דעם צַײטּפלַאן ֿפון די אויטָאבוסן : 

אויב גענוג מענטשן וועלן זַײן ֿפַאראינטערעסירט, וועלן מיר קענען ָארגַאניזירן ַאן אויטָאבוס ֿפון ֿפליֿפעלד 

סטן נָאך 28ָאדער ֿפון ַאטען )ָאדער ַאן אויטָאבוס ווָאס קומט ֿפון ַאטען און ֿפָארט דורך דעם ֿפליֿפעלד( דעם 

יט דער צַײט ווָאס וועט ּפַאסן ס'רוֿב מענטשן(. לָאזט אונדז וויסן אויב איר זענט ַאז', לו 5און  2מיטָאג )צווישן 

ֿפַאראינטערעסירט )אינעם ֿפרעגבויגן(. דעם ּפרַײז וועלן מיר קענען אַײך געבן ווען מיר וועלן וויסן וויֿפל 

 מענטשן ווילן מיטקומען. 

 עסן 

סט ֿפַארן גַאנצן ּפרָאגרַאם(, ווי אויך דעם דער ּפרַײז נעמט ַארַײן זעקס ֿפרישטיקן און זעקס וועטשערעס )דָאס היי

 סטן דעצעמבער(. 29ֿפונעם צווייטן טָאג )דעם  גמיטָא

די מָאלצַײטן וועלן נישט זַײן ּכשר. מע וועט דערלַאנגען ֿפלייש, ָאבער נישט קיין חזיר. אויב איר ווילט עסן 

 וועגעטַאריש, זַײט ַאזוי גוט און לָאזט אונדז וויסן )דורכן ֿפרעגבויגן(. 

 טָאגן זענען דָא עטלעכע מעגלעכקייטן :אויף די מי

אין יעדן צימער איז דָא ַאן אַײזקַאסטן, וועט איר קענען הַאלטן בַײ זיך ֿפרישע ּפרָאדוקטן. קָאכן איז נישט  .1

 מעגלעך אין די צימערן. געשיר און גָאּפל־מעסערס וועט איר דַארֿפן ברענגען מיט זיך. 

איירָאס ֿפַאר ַא ֿפולער מָאלצַײט )ַא  8אינעם הָאטעל קען מען בַאשטעלן ַא מיטָאג. עס וועט קָאסטן  .2

 סּפעציעלער ּפרַײז ֿפַאר דער גרוּפע(, ָאדער ווייניקער אויב איר בַאשטעלט נָאר איין געריכט. 

 , קענט איר געֿפינען רעסטָארַאנען און קַאֿפעען. (Lavrionאינעם נָאענטן שטעטל, לַאווריָאן ) .3
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  און אַײנקויֿפן ַארום הָאטעל טרַאנסּפָארט

 עטער ֿפונעם הָאטעל, קען מען גיך ַאהינקומען צו ֿפוס. מ 400ז ַאן ערך דער ברעג ים אי

לעבן הָאטעל איז דָא ַא בעקערַײ ווָאס איז דערצו ַא קליין קרעמל ֿפַאר עסנווַארג און מען קען אויך ַאהין גיך 

 צוקומען צו ֿפוס.

קילָאמעטער ֿפון הָאטעל. עס איז ַא שיין ָארט מיט ַא חנעוודיקן  5לַאווריָאן, דָאס נָאענטע שטעטל, איז ַאן ערך 

ּפָארט. מע קען דָארטן אַײנקויֿפן, שּפַאצירן ָאדער עסן אין ַא רעסטָארַאן. אויב איר הָאט נישט קיין אויטָא קענט איר 

 איירָאס(. 1.80איירָאס(, ָאדער מיט ַאן אויטָאבוס ) 6ַאהינקומען מיט ַא טַאקסי )ַאן ערך 

 

 

 


