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 :יציאה תאריך
10.11.19 

: תאריך חזרה
24.11.19 

  יום 15
 

 בהדרכת:                                      

חוקרת ומרצה להיסטוריה של האומנות, דוברת ספרדית ופורטוגזית,  - ר רות אפלבוםד"

רות  .(פרו ומקסיקו ,ארגנטינה ,בברזיל) גרה שנים רבות עם משפחתה בדרום אמריקה

. את ים והטרנדים העכשווייםהפולחנ, את המנהגיםנשי המקום, את א מקרוב למדה להכיר

את הקשר לנופי הטבע האקזוטיים והפראיים ו הגורמים שמעצבים את אורח החיים שלהם

שעוטפים אותם. דרך סיפורי המקום רות שוזרת לכם מארג מרתק של היסטוריה, אומנות, 

 ה.יטקטורה ואקטואליטבע, ארכ

 

מהמרכיבים  תרבויות אקזוטיות והקצב הלטיני, הם רק חלק עם פגשמוונים, ופים מגופים מדהימים, נח

אליה מטיילים רבים  שהופכים את דרום אמריקה ליבשת מסקרנת, צבעונית ומסעירה, שממגנטת

ת ות והיפות בדרום אמריקה, מככבות צמרלומהארץ ומהעולם. ברזיל וארגנטינה, שתי המדינות הגד

ציעה שפע של אתרים מעניינים ואטרקציות אחת מהן מולה, וכל גדהיבשת ההיעדים הנחשקים של 

 ייחודיות, שיקחו אתכם למסע חד פעמי.

הגדל בה,  Pau Brasilוון האדום הלוהט של גזע העץ ארץ טרופית יפה, נקראת על שם הג ברזיל

, ס הירוקרחבי האמזונעל פני מ יא משתרעתסוחפת ומציתה את הדמיון. ה ,כשמה כן היא חושנית

וטרות ביערות גשם, חופי ים לבנים וערים קולוניאליות אפופות קסם ירות מעע אדת טבשמורו

יאנים, אפריקאים ומהגרים אירופאים החיים בה יחד של שבטים אינדומסתורין. היא כור היתוך גועש 

 ו. יניוחד במצר עושר תרבותי מגיה של המארג האנושי הנדיר והמרתק הזה ירנהסיכבר מאות שנים. 

המדינה השמינית בגודלה בעולם מולדת מצטיינת בטבע ייחודי ועוצר נשימה, עושר  ,ינהארגנט

 וקולינריה משובחת.טנגו החושני, תרבותי, אנשים חמים ומסבירי פנים, ריקוד ה
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 ת "קשרי תרבות תבל"מצוו

 מציגים:  

 קהרימאבדרום טיול תרבות 

 ואליתוויה רגשית והעשרה אינטלקטשל ח שילוב

 תיובורם ותנופיבמפגש עם 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר! תרבות תבל" ירש"קרק ב

 

 סלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:מ

 ת תבל ומסגל ההדרכה של קשרי תרב ,לאזור מומחיתו ועיתצקמ ,מנוסה מדריכה 

 םהדואג לפרט ולפרטי מנהל קבוצה 

   הנרזיל וארגנטיבל שעם התרבות ודופק החיים  גשפלמ דגש מיוחד 

 םיבכוכ 4 רמתבעולים מלון מבתי ה 

 (ארוחות צהריים 4עוד ו) אורך כל ימי הטיוללחצי פנסיון  

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 

 למטיי לכישית לאאוזניה  ללתוהכ ,מערכת שמע קבוצתית 

 תבל תבהפקה מיוחדת של קשרי תרבו ,רזיל וארגנטינהבעל  מקראה מהודרת 

 (Optionals)ספים ולומים נשאין ת - במחיר םילולכ תריםאהכל  

 ן חופשי במהלך הטיולמן זיא - לווכ לוצנמ ןמזה 

 שביל השקט הנפשי שלךב -ה אחיוב כספי רק לאחר הבטחת היצי 

 :םהטבות מיוחדות לרישום מוקד 

  למטייל ולרד 100בסך  החהנ 

 שלומים ללא ריבית והצמדהת 10 

ת דיקו, בבמאיץ תוריפול של נציג מנתב"ג לט ווילי - ץרביציאה מהא P.I.Vטיפול  

 כונים!הדר קורתיין ובבא 'קבצ ,ןוחהביט

 

 ! תמורה מלאה לכספך -ב"קשרי תרבות תבל" 

 מהנה ופורה טיול תרבות
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 : טיולתכנית ה

 בואנוס איירס -ב אבי לת ',ם איו ,1911.01., 1 יום

 בירתה של, (Buenos Aires) בואנוס איירסאל  הפאירונצא בטיסה דרך 

ם תשאלו את תושבי א .טהדה פלאו יהר רנה של על שפתוהשוכנת  הארגנטינ

לא יחששו להישמע נדושים ויכנו אותה "פריז של דרום בואנוס איירס, הם 

אמריקה". האדריכלות שלה אכן מזכירה את הערים האירופיות הגדולות, 

מאיטליה וצרפת, גרים של מהוהשפעת הספרדים ששלטו בעיר, כמו השפעתם 

עשת, עשירה לל הניגודים שבה. אלגנטית ורויעה בשיא מפתות. הבחולר רעיה קתה ובחלוניכרת בסגנון הבניי

ר אחל כדורגל. -פוליטיקה, שיחות אינסופיות בבתי קפה, בילויים ליליים וכמובן וענייה, אוהבת תרבות, טנגו, 

 וס איירס. נבבוא . לינה, ניסע למלוננובשעות הערב הנחיתה

 

 ירסבואנוס אי ,ב'יום  ,1.191.11 ,2 יום

המפורסמת ונשמע את  בכיכר מאינתחיל  .סוס אייראת בואנר כילה אצנ

הבית " נראה את ארמון הנשיאות, "מאיכר כי האימהות של" סיפורן של

האפיפיור הנוכחי  ונבקר בקתדרלה היפה של העיר ממנה יצא "הוורוד

ונראה  ביותר בעולםב הרחב הרחו - ביולי 9שדרות אורך . ניסע לפרנציסקוס

בית ואת אטרון קולון האלגנטי יאת תהשדרה, במרכז  קבועה קסילבהאו את

ות מאי ונראה את המבנים ורך שדרניסע לא בעיר. הכנסת הגדול ביותר

 סם שלהמפורהפריזאי כמו בית הקונגרס. נבקר בבית העלמין  בסגנון 19 -המהודרים שנבנו בשלהי המאה ה

. נסיים בסיור בשכונת אוויטה פרוןבו גם ר קבורה הית יןוב םינאיהארגנט המובו נקברו גדולי האשכונת ריקולטה 

הגלריות היפות, נראה את אצטדיון סמטאות של חניות הבוטיק ובין ה ונסייר הצבעונית (La Boca) בוקה-לה

י הפסלים של גיבוראת אה ם אמריקה. נרבדרו ביותר, הקבוצה הלוהטת וניורסג'בוקה  תהבונבוניירה של קבוצ

 . בערב נצא לארוחתמסי ומרדונהוכוכבי הכדורגל  קרלוס גרדל מר הטנגו, זוויטהא: איםינטנהארג התרבות

 ס.לינה בבואנוס איירמית. מקו העדערב במס

 

 ברילוצ'ה -בואנוס איירס  ,'גיום  ,1.191.12 ,3 יום

נעלה . לאחר הנחיתה ברילוצ'הסאן קרלוס דה אל  בטיסהנצא הבוקר 

מטרים מעל  2,500גובה של בת קממוהמ הקתדראל גתפסברכבל אל 

לפני הים ונתרשם מאוויר הפסגות בהרים הסובבים. משם נמשיך אל נקודת 

פסגת  ההדומה בצורתה לצורת הפעמון ומכאן שמ תצפית נוספת

נקודת התצפית  , פסגת הפעמון, שם נעפיל ברכבל אלהקמפניירו

לקראת ערב נשוב אל העיר סאן  .דתוחמיר הים ועל העיל האגמים הרבים והצבעונירהיבה המשקיפה עהמ

 .לינה וארוחת ערב בברילוצ'הניהנה מחנויות השוקולד הרבות הפרושות להן ברחבי העיר. ורילוצ'ה קרלוס דה ב
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 שמורת הטרונדור -ברילוצ'ה  ,'דיום  ,1.191.13 ,4 יום

שמורת סיעה דרומה, אל בנ יבת ברילוצ'ה. נרדבסבור סיל נצא בבוקר

משמורות הטבע היפות  אחתללא ספק  ,)rTronado( רדונורט שעגהר ה

, באגמים האלפינים הליכות קלות ביער הגשםנצא ל .באזור האגמים

ובחיי הטבע העשירים. לקראת ערב נגיע אל  ורמיםהז רותבנהזה ונח

צבעי הצבוע בם שיח מרתצפית מרהיבה על הקרחון השחור, נהר קר

גליות קלות, תצפיות נוף ליכות רנשלב ה היוםהלך במ בן.להח קרה את לות הבוץ שצבעוומפם, סימן לוח-שחור

 .ב בברילוצ'הלינה וארוחת ערכיף. נחת ומדהימות והרבה 

 

 פטהלאל ק -ברילוצ'ה  ,'היום  ,1.191.14 ,5 יום

-לאל סת פניםילטעופה מלון, ניסע לשדה התלאחר ארוחת הבוקר ועזיבת ה

 הגדה בת עלשונה יטהקה ירהעי"פנינת פטגוניה".  ,(El Calafate) קלפטה

 הוז סנטה קרוז, ומהוו, שבמח(Lago Argentino) אגם ארגנטינוית של הדרומ

בסיס לסיורים אל הקרחונים האדירים שבאזור. לאחר ההגעה, נצא לביקור 

 ,םפורסם ביותר בעולשם נצפה בקרחון המו בפארק הקרחונים הלאומי

ל פת ענשירים, נתצה העצים וחורשתהיפה הטבע  תורשמ וךבתץ הע . נלך בשבילי(Perito Moreno) פריטו מורנו

ו. רשם מגושי הקרח האדירים שמתנפצים ברעש גדול אל האגם השלתנמדים מזוויות רבות וום המון עצהקרח

 נה. לארוחת ערב ולי קלפטה-בתום הסיור, נמשיך למלוננו באל

 

 שייט קרחונים - הפטאל קל ,ו'יום  ,1.191.51 ,6 יום

 ינואגם ארגנטשוט על . נםחוניקרארץ הייט בשליש קדנ וםאת הי

היפים שסביב האגם. במהלך  םל להתרשם מההרים ומהקרחוניונוכ המפורץ

 להקרחונים הנסוגים, נתצפת מקרוב ע השייט ניכנס לתוך הזרועות שיצרו

נתקו תי הקרח שהנוף שיוצרים גושתפעל מתצורות ההקרחונים הענקים ונ

י ונותיר זמן פנו קלפטה-ב לאלט נשוהשיי םות. בתיופשם בחוים על האגוצפ

 ערב ולינה באל קלפטה. ת וחארנויות העיירה הנעימה. בין חסתובב לה

 

 בואנוס איירס: מופע טנגו -אל קלאפטה  ,שבתיום  ,1.191.61 ,7 וםי

, מקור םגידול כבשיבחוות לביקור א נצן, והמל יבתלאחר ארוחת הבוקר ועז

אל שדה התעופה של לך נמשי ומשם ,הפטגוני יושבי לש סורתיהפרנסה המ

ניסע למלוננו לקבלת  יתהחר הנחלא .לבואנוס איירס לטיסת פנים פטהקל

כל כך אופייני , סגנון הריקוד הנגוע טמופבייה לוי צפלבי נצא בערבחדרים. 

ארוחת . לה גדולהר התפרסם ברחבי העולם וזכה לתהילבואנוס איירס אש

 ס. רייא וסערב ולינה בבואנ
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 ואסו גיאלמפלי טיסה  -איירס  בואנוס ,א'יום  ,91.11.71 ,8 יום

 טוארלפו בטיסה ישירהנצא עזיבת המלון, ת הבוקר ולאחר ארוח

 פרגוואי כנת במשולש הגבולות עםהשויר , ע(Puerto Iguazú) איגוואסו

רגנטינאי של שמורת הא לצדאת זמננו נקדיש . לאחר הנחיתה, ברזילו

 יעהסנחיל בצומים. נתעם המפלים העקרוב ישה מגיע פזה מצ צד. יםפלהמ

הגדול ביותר בשמורה "גרון השטן". נלך  ת אל המפלבת החשמלירכב

מ'  80מגובה של  שנופל העצוםהמפל  ע אלעל הנהר ונגילאורך שביל עץ מ

ם בחלק העליון או עבר. נשלב מסלולי הליכה נוספי רבים לכל יז רסיסיםומת

 .גוואסואיי פלמ באיזורחת ערב לינה וארו ן.ו הזמיר לנתשיו ים ככלפלהמל ש התחתון

 

 אהייהסלבדור דה בלטיסה  -מפלי איגואסו יום ב',  ,1.191.18 ,9 וםי

שימשה כבירתה אשר  ,(Salvador) אהייהר דה בסלבדו נטוס אל העיר

ומה בעיקר עקב פרס ה אתאתיים שנה. העיר קיבלל ברזיל במשך מש

 יל ובכךה לברזאפריק מיבשת מרכזי לייבוא עבדים ירשה צימששה בדהעו

דו ואף עיר ילגרפי חזק. העבדים שנטמעו בן אתנוציביו יר זורו בעיאהם הש

ות ויפות. ני צבע וצורות פנים ייחודיבגוו ערובת,ת איאצהביאו לעיתים צ

ן ר זו אשר לה ציביושעי פלא ום לאורך השנים. איןם אלו נטמעו במקצאצאי

 . לבדורסבולינה ארוחת ערב י. ברזילא-האפרוהיום כמרכז התרבות  בתנחש ד,וחמי

 

 שייט  -סלבדור ום ג', י ,1.191.19 ,01 יום

. (Bahia de Todos los Santos) כל הקדושיםבמפרץ  לשייטאת היום נקדיש 

שעות הערב את  ננצליים שבמימיו. לאחר מכן האיים האקזוטהנה מנופיו וינ

 ינה בסלבדור.ולב ת ערארוח והכרת העיר. ובותברח וטיטלשת המוקדמו

 

 

 דה ז'ניירוטיסה לריו  -סלבדור , ד'ם יו ,91.11.02 ,11 םיו

העתיק של העיר. א לסיור ברובע צנאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, ל

ל. פסט ניאליים טיפוסיים הצבועים בשלל צבעיהרובע מרושת בבתים קולו

בו נוכל להתרשם ואף  וק מודלושבקר , נביוינרובע פלורפקוד את נ

בהמשך נצא לסיור התרשמות מן  ם ממאכלי הרחוב האופייניים.לטעו

לריו ונצא בטיסה  סלבדורמניפרד יפים הסובבים את סלבדור. החופים ה

רהיבים ובשמחת החיים נופיה המהידועה ב, (Rio de Janeiro) דה ז'נירו

פלאים ותוססים, תפאורה חופים נ - זיל )ואחת היפות בעולם(ברשבערי  היפהבריו,  ש בה,י יה.תושבשל  הסוחפת

 ניירו.'ינה וארוחת ערב בריו דה זל והרבה שמחה וריקודים.בלב העיר יערות טרופיים  ,נפלאה של הרים ירוקים
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 הסוכרהר  - ז'ניירו ריו דה, 'ה םיו ,1.191.21 ,12 יום

. נעבור חוף הקופקבנהשלה ת הגדוללבטיי ראשוני כרותיהנצא לסיור 

אליו  ,(Sugarloaf Mountain) להר הסוכרת בכניסה , הנמצאלשכונת פלמנגו

הוא אחד מסמליה הבולטים  (Pão de Açúcar) הר הסוכר .םבשני הרכבלינעלה 

חרוט  נקרא כך משום שהוא מזכירמטר,  396של העיר. ההר, שמתנשא לגובה 

, בדומה לאלו שיוצרו בבתי החרושת לסוכר בברזיל בתקופה מזוקקסוכר 

ריו דה ז'נרו כולה נפרשת כאן לרגליכם, על כל היופי והכאוס שבה; זוהי דרך נהדרת לקבל מושג   .הקולוניאלית

  ז'ניירו. הלינה וארוחת ערב בריו ד כללי על אודות מבנה העיר.

 

 ער טיז'וקהי - ריו דה ז'ניירו, 'ויום  ,1.191.22 ,31 יום

, עד שנגיע לנקודת תצפית על העיר ביער טיז'וקה לטיול בג'יפיםהיום נצא 

(Tijuca Peak)שכונה של סנטה טרזה -דית בריו ל שכונה ייחו. משם נמשיך א ,

כונות בלות הן שא. הפשל ריו הפאבלותיור באחת ויוצרים. נמשיך לסאומנים 

מסביב או בלב הערים הגדולות.  חוקיתני בברזיל שנוצרו כתוצאה מבנייה לא עו

ות ממחישות את העוני הרב הקיים בברזיל, לעתים שכונות אלה ממוקמות הפאבל

כיחידה תרבותית  ם משיכוני פאר הבנויות בלב הערים. נראה כיצד הפאבלה מתפקדתל עשרות מטריבמרחק ש

הר שעל פסגתו . הידועים של העירנטים , זהו אחד המונומ(Corcovado) רקובדוהר הקול ום נגיע אילסוחברתית. 

 רו.'ניידה זרב בריו לינה וארוחת ע ישו המפורסם המשקיף על העיר. ממרומי ההר נצפה בנוף המרהיב.פסל 

 

 יבאבתל  -ריו דה ז'ניירו  ,א'-ימים שבת ,4.11.192-23, 15-14ימים 

קיר ראה את נ ,הסלרון מדרגותת אה נרא ה,קבעיר העתי נסיירהבוקר 

הקרנבל של ריו נראה את מקום תהלוכת  )שיא גינס(. לםל בעוהגראפיטי הגדו

נצפה ם של ברזיל, הנה מזמן חופשי בחופיה המפורסמיינהצהריים  אחר דה ז'ינרו.

נצטרף למאות  ולימטר, וא 3.5בה של ם בגוים גליצים תופסהאמיבגולשים 

בהתאם לשעת הטיסה נעבור טיילת. לאורך ה ורטשים ספומתושבי העיר שע

 24.11.2019שראל ביום . נחיתה בימדריךביתה דרך ה לטיסה הפהתעו לשדה

  בערב.  21:50בשעה 

 

להשתנות בשל  עשוי באתריםוהביקור ול ריקה, סדר המסלוסה בדרום אמות הצפופה והעמעקב עונת התייר

זאת כחלק בסבלנות ובהומור, וראו ו זאת ברוח טובה, אנא, קבל .ם אחריםיסות, זמינות בתי מלון ואילוצטיזמני 

 צות בהן אנו מטיילים.רבלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרות עם הא

אך במקביל נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול  יהיו מוצלח שהטיולאנו מצידנו נעשה הכול כדי 

על אם השינויים כוללים ויתור זג האוויר, גם ותנאי מ וןות השלטצב בשטח, שיקולי המדריך, הוראבהתאם למ

 אתרים שצוינו בתוכנית, או מקומות לינה.
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 ערות: ה

דרכה בלבד. התכנית מהווה יינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההתכנית הסמינר המופיעה לעיל מצ .1

יטה או לחיזוי. כל נות לשלניתשאינן צפויות  בלתינסיבות משתנות ו שלדית וכפופה לשינויים עקב תמסגר

 כה ו/או מנהל הסמינר. ול הדעת המקצועי של צוות ההדרשינוי יהיה בהתאם לשיק

בטיה בבתי המלון )למען ו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/או אמ Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

 טיה(.בחדר תהיינה מקלחת או אמב ,קהסר ספ

מנה מראש של לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הז החלוקה גוןטתנו כינם בשלים שאישנם נושאי .3

 טוס. מקומות הישיבה במ

שר, , מוקדם ככל האפבכתבאלינו את הבקשה,  רובמידה שחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, אנא העבי .4

ון ית המלהיא של בלון הקצאת החדרים במ זור ונדגיש כי ההחלטה לגביחנואנו נעבירה לבית המלון. 

 ים שביקשתם.אין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את החדרבלבד, ו

ברזיל ב בטיסות הפנימיות. הלאומית של ספרדחברת התעופה  ,איבריהעם סדירות  טיסותהמחיר כולל  .5

 טרולי./תיק ידל ק"ג 8עד ו, למזוודה ק"ג 15ד עקל של יש מגבלת מש וארגנטינה

רת הזמנה קבוצתית לממש גמסאך לא ניתן ב "ONEWORLD"ועדון מבמתמיד  ן לצבור נקודות נוסענית .6

ולא  נוסעל דולר 816 ויקוזז חירמהמ .המעוניינים יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאי .קודות עבור שדרוגיםנ

 ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון. 

   .הקבוצתי לאחר הכרטוס תינתן על בסיס מקום פנוי רקהושבה  .7

ם רטיס מטעשדרוג הכבנוסף לעלות שינוי/ ,50$נוי בסך דמי שי ת יחולותיבוצעל כל שינוי מהטיסה הק .8

 . חברת התעופה

 פי דרישה, הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.ספקת ארוחות מיוחדות לא .9

דם ככל קואי מושות ביטוח רפול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעהודעות ביט םעלאור הניסיון שלנו  .10

וכל ערנו, לא נול. לציום לפני היציאה לטי 60 -א יאוחר ממקרה ל ל, ובכליוטהאפשר לאחר ההרשמה ל

ר אחריותם לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם כיסוי של ביטול שות של מטיילים, שבחוסלהיענות לבק

ביטול, הרי שמגיע  לנו עלי אם הודיעו לגלגל את ההפסד עלינו, במחשבה כת( ומבקשים קדמסיבה מוצ

 זרה.כספם בחת אלהם לקבל 

ת מתמדת על מקומות בטיסום, גרמו לתחרות למי לטיוליוש העווב: עליית מחירי הדלק, ועליית הביקחש .11

מוחזרות. על  מראש, שאינן תובבתי המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמו

מעוניינים ם הנכם א -ציע לה נם הטובים ביותר שבאפשרותנוייסות התי הקרקע והטמנת לוודא כי שירו

  מההטבות לרישום מוקדם.תכם, ותיהנו גם קדימו הרשמנא ה -להשתתף בסמינר מטייל זה 

תשלומים ללא ריבית  10דולר,  100הנחה בסך : 1905.16.עד לתאריך הטבות מיוחדות לרישום מוקדם  .12

יטחון, בצ'ק קות הבתור בבדי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ ויליו -ביציאה מהארץ  V.I.Pוהצמדה וטיפול 

 חטל"                                                                                                                                         אין ובביקורת הדרכונים!
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 :1905.16. עדוחדת לנרשמים הטבה מי

 ם תשלומי 10 -ע והנחה לנוס דולר 100 
 שלומים.ת 4 -לנוסע ו רדול 50: 1905.30-17.רשמים בין נלהטבה 

  דולר 10ועוד  דולר 25בסף  נוספתתבל" הנחה  תילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבולמטי
 1.1.16י מתמיד: מי שנסע איתנו לטיול אחד אחר לל נוסף מאז. מטייולכל טי

 

 ותשלום רישום נהלי

  שמה:הר

 , 4425038מיקוד  בא,ס כפר 74בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר: רחוב ויצמן  ופס הרשמהינר באמצעות טהרישום לסמ

  rbut.co.ilat-dialog@k. מייל: 8857428-09פקס.  88-86-11-22-07.  טל'  תרבות תבל קשריאו במשרדי 

 ם.מפורט בטופס הרישוכ סדרי תשלום:ה

במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבלה תכנס לתוקף מרגע התקב ,ל סיבה היאמכדעת הביטול, הו** טול:אפשרות בי

 .תנים לשינוייהם אינם נשונים, ם ע"פ הסכמים עם ספקים דמי הביטול מחושבי. מאחר וודעה(ת ההלש לוודא קב)י

א יוחזרו טיפול, )שלו יל דמי רישוםלמטי $ 75ביטול, למעט ה, לא ישולמו דמי דה לפני היציאימי עבו 31ד ע במקרה של ביטול •

 .רישום והטיפוללדמי ה בפועלמחיר ואז יתווסף ה פים,סשירותים נוכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו  לא אםא בשום מקרה(,

 וי מוסכם מראש.למטייל כפיצ 45%ברה סך של חלמי עבודה לפני היציאה, ישלם י 30 -20מבטל בין מטייל ה •

 טייל כפיצוי מוסכם מראש.למ 65%שלם לחברה סך של ני היציאה, יימי עבודה לפ 19 -14ן ייל המבטל בימט •

 .וי מוסכם מראשלמטייל כפיצ 80%סך של  יציאה, ישלם לחברהעבודה לפני ה ימי 13 -7ל בין מטייל המבט •

 .חיר הטיוליל את מלוא מהטיול, ישלם המטי יאה, או במהלךודה לפני היצבעימי  6 -קרה של ביטול החל מ מב •

 טל"ח        .            תפיםתמש 15ימום ערב חג.   יציאת הטיול מותנית במינ ה', שאינם ימי חג או - ימים א'ודה: ימי עב    

יש לוודא  ום.רות ביטול רישהכוללת אפשח וט, פוליסת בבמקביל להרשמהיא צ, אנו ממליצים להושל דמי הביטול הגבוהיםב** 

יטוח אנו ממליצים על סוכנות הב גה ראשונה.בוטח או קרוב משפחה מדרל מחלה של המיטול במקרה שאת דמי הביסה זו תכסה שפול

. הפוליסה רתתאמה אישית ובמחיר הטוב ביוהת נסיעות לחו"ל, ב, יתאים לכם פוליסזיו יואל, שמנהלה, וח"נות חכמים בביטפתרו זיו"

מייצוג וליווי ו . כך תיהנבכל מצב רפואיאש לכל גיל ויום מר 180ח פשרת ביטורבות תבל ומאדת למטיילי קשרי תרקטיבית ומיוחאט

 הרישום. , נא ציינו זאת בטופס . למעונייניםלארץ וגם בחזרהחו"ל וע בראי וח בעתמול חברות הביט אישי

 

 tarbut.co.il-dialog@k   אימייל:  7428885-09 :פקס   6888-211-072טל':                           

 

 7733321-054  :רספאת המד שלכם ייהנ טלפוןשימת אנשי הקשר של הו ברשמר, WhatsApp-ב גם אלינו לפנות ניתן מעתה   
                                  

  חיר כולל:המ

  יהאיבררות בחברת סדיטיסות  טיסה:    

 *4ן ברמת מלובתי  נה:יל     

 ת צהריים ווחאר 4ון ועוד חצי פנסי :הכלכל  

 ממוזג יםאוטובוס תייר תחבורה:

שרי קדרכה של "מצוות הה מדריכה מומחית הדרכה: 

המלווה מותנת )יציאת  ל" ומלווה ארגוניבתרבות ת

 (מטיילים 20נימום במי

 תרבות תבלבהפקה של קשרי  מקראה מהודרת -

 בארץ ש הכנהגפמ -

 אוזניות אישיות תוצתית הכוללמערכת שמע קב -

 ם לאתרי כניסה דמי -

  המקומייםים לנותני השירות תשר -

 100נחה של ה: 1905.16.עד לנרשמים  -

תשלומים ללא ריבית והצמדה  10דולר, 

 !, מאיץ תורים, בשדה התעופהVIPוטיפול 

 המחיר אינו כולל:

   1,110$ך בחדר ליחיד בס תוספת לאדם -

 ע"י  בע בסמוך ליציאהקפי שיכבטחון ודלק  ,מיסי נמל -

 ($ 116 -: כ29.04.19 -נכון לברת התעופה )ח  

        ת בתכנית ת שאינן מפורטוארוחו -

ייה, טלפון בידור שת ,ההוצאות בעלות אופי אישי כגון: כביס -

 וכו'

 הכולל של הטיול במחיר  או היטל שאינם כלולים/כל מס ו -

 במחיר הכולל תוהוצאות שאינן מפורט -

 יסי נמל, הדלק ותי הקרקע ומויים בתעריפי הטיסות, שירנשי -

 29.04.19 -טחון החל מהביו  

. מומלץ גם להוסיף לביטוח )חובה(ות ומטען יטוח בריאב** -

ול. החברה ית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטפואר הטסה

או לחפציו במהלך /שייגרם למטייל ו קלכל נז אינה אחראית

 .לוהטי

 ליום(.למטייל  $ 4 -טיול )נהוג כה תלמדריכתשר  -

 ץ היעד. ויים במחירי הטיסות, המיסים ושרותי התיירות השונים בארלשינ . המחיר כפוף1ות: הער
 טל"ח קדימים הרשמתם.   הבטחת מקום למ -מות בטיסה וק. לאור מגבלה במספר המ2             

 ילים ומעלה(יטמ 25לאדם בחדר זוגי ) דולר 6,995עלות החוויה: 
 ילים(טימ 20-24) דם בחדר זוגילא דולר 7,595                 

 מטיילים( 15-19זוגי )לאדם בחדר  דולר 7,995                 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74מן ויצרח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888: טלפון

 פרטים אישיים - ינהבברזיל וארגנט לטיול תרבות טופס הרשמה

 29.04.2019, 1 נספח לתוכנית מס'

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _________________________מספר דרכון: _____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 __________________מקצוע: ________________

 ________________טלפון נייד: _______________

 ________________ ר:אח/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 למושב בטיסה: חלון/אמצע/מעבר ____________ בקשה

              _____________________: באיבריהנוסע מתמיד מספר 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________ן: _______וכמספר דר

 ___________בתוקף עד: ____________________

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 ___________טלפון נייד: ____________________

 _________________ אחר:/  רגילבטיסות: צמחוני / וכל א

 _________למושב בטיסה: חלון/אמצע/מעבר ____ בקשה   

      ____________________: ___באיבריהנוסע מתמיד ספר מ   

 (ועוד בריטיש איירווייז ,מריקן איירליינסאאיבריה, קתאי פסיפיק,  התעופה את חברות כולל  ONEWORLDהתעופה  מועדון)

 

 

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

,          ____________________פקס: ________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: םטלפוני

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . _____________________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ________________________________אחר: __אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 ערות:ה

 .המלון ובבתי , בטיסותטיולוה אישור לגבי מקומות במהו הזמנה בלבד ואינו טופס זה הינו טופס .1

 עמודים ריקים לחותמות.  שלושה לפחותזרה ושיש בו לאחר יום הח לפחות חצי שנהיש לוודא שהדרכון בתוקף  .2

ם חדרים מסוימין השונים כגו הניתנים ע"י הספקים םרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(. ובשייט המלון תיבב

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן  טיול. תכנית הטיולוהביטול בכפוף לתוכנית הרישום תנאי ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kנטרנט:  חברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האילקבל במשרדי ה

 .תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלקריאר על אישו מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

  tarbut.co.il-dialog@kאו לאימייל   7428885-09  לפקס: לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180קף סיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תלביטוח נ צעההיפנו אלי עם אני רוצה ש
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74מן ויצרח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888: טלפון

 2עמוד 

 כספים - בברזיל וארגנטינהלטיול תרבות  הרשמה סטופהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *6,995$ לתשלום:הסכום 

 (16.5.19 עד 100$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 (17-30.5.19בין  50$) ____ $רישום מוקדם:    חתהנ

 ____ )**( $הנחת מטייל מתמיד:   

 (1,110$)__+ ________$ :דרבחתוספת ליחיד 

  (דולר $__________ ) $ : 1סה"כ מטייל 

 (ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה , דלק)לא כולל מיסי נמל

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר   יין/ת לא מעונ  

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *6,995$ לום:לתשהסכום 

 (16.5.19 עד 100$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 (17-30.5.19בין  50$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( $הנחת מטייל מתמיד:   

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 ($לר וד__________ ) $ :2 מטיילסה"כ 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלק)לא כולל מיסי נמל

  (1+2___________ )מטייל  $  :סה"כ לחיוב

 ___________________________ בקשות מיוחדות:

 

חדר מתייחס לאדם ב 7,595$מטיילים ומעלה. המחיר  25מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  6,995$המחיר  *

  .מטיילים 15-19ל מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה ש 7,995$המחיר  .מטיילים 20-24ל זוגי בקבוצה ש

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..161.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

 את הטיולים בהם  נא לצייןלכל טיול נוסף מאז.  10$עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  25$הנחה בסך 

 לבחירתך: תשלום סלולימ

 לביטחון בלבד".ן: "א את פרטי האשראי ולציייש למל מט"ח . לבוחרים במסלול המזומןאיאשר בכרטיס, או מזומןמט"ח ב

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעחודשיים  םוהיתרה בשני תשלומי ,שמהבהר לאדם $ 2000 שלתשלום ראשון . (מט"ח שטרות) במזומן .

 ה. לפני היציא יום 90עד חשבון שלום במזומן. גמר עם המשרד לתיאום הת

 ___ :מס. כרטיס: _____________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,_______-__________-__________-___________  ,_______ 

   ____ספרות אחרונות בגב הכרטיס: ___ 3. ___________________ _________ ת.ז:____, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

      מריקן אקספרס(אלא מכבדים  בלבד, ישראליי החיוב בכרטיס אשרא)

 , ניתן להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(.16.5.19תשלומים לנרשמים עד  10ב: _____ תשלומים )

פיע את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול המוה רשאית לחייב י, מכל סיבה שהיא, החברואבטל את הטיול מיוזמת במידה

 טל"ח . הראשון החיוב ביוםשל בנק מזרחי )מכירה(  בוהג מחאותהעברות והער לומים על פי שכל התש בתכנית הטיול.
 

עם  )במזומן בפועלראשון  בקשרי תרבות תבל, תשלום שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

למען הסר ור רישום! ודא קבלת אישלו יש סדר קבלת טפסי הרישום.או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי  שראי לביטחוןפרטי כרטיס א

 .לא ירשם ולא יטופלפרטי כרטיס אשראי טופס ללא  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  ע למטיילבריאותיות העלולות להפרי וררנה מגבלותלים בהליכה. במידה ותתעלמוגב מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

טופס זה אני מאשר/ת את בחתימתי על  .או למלון , לאנייהבוסאוטוחשבונו לעל , או יחזור בכוחות עצמו וימתין המטייל לקבוצה

ל סיבה מי הביטול מכלא יתקבלו השגות על ד ., לרבות תנאי התשלום והביטולטיולפרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ה אםהנרשמים  את שרי תרבות תבל בע"מ תיידערכישת בטוח נסיעות. ק-רכון שלא בתוקף או אישהיא, כולל בגלל ד

וללת הכ, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי מועד היציאה.  יום לפני 60ומובטח עד 

חה מדרגה ביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפפוליסה זו תכסה את דמי השיש לוודא  .םרישו טוליאפשרות ב

לכל  אשיום מר 180. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח"ם על סוכנות יציאנו ממל ראשונה.

   א ציינו זאת לעיל בטופס הרישום.למעוניינים, אנ .גיל ובכל מצב רפואי
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