
 

 

 

 

 

 

 

 ***כולל ליל הסדר***

 

  :בהדרכת

מבכירי מבקרי המוזיקה הקלאסית בישראל ומרצה מבוקש למוזיקה.  - עומר שומרוני

מלמד בביה"ס למוזיקה באוניברסיטת ת"א ומגוון מוסדות נוספים. יוזם ומוביל סיורי מוזיקה 

 טיבלים מובילים בחו"ל.סקלאסית לפ

 

אדריכל פעיל ומדריך טיולים ותיק, מרצה להיסטוריה של האדריכלות ולתולדות  - רן שהם

 התרבות והאמנות.

 

 

באדן  במדינתעיירת מרפא ציורית  - (Baden Baden) באדן באדן

, שבדרום מערב גרמניה )Württemberg-Baden( גוירטמבר

קצה הצפון מערבי של ב (Oos) אוסעל גדות נהר  נמצאתה

דועה יושנה  2100 -קיימת למעלה מ ירההעי ."היער השחור"

הרומאים להקמת  עוד, אותם ניצלו במעיינותיה החמים

על מנת לציין כי  1931מרחצאות. שמה הכפול ניתן לה בשנת 

 שבמדינת באדן.  בעיר באדןמדובר 

 

אופרה הגדול בית ה, (Festspielhaus) סטשפילהאוסהפ  אולםב ארחמת בבאדן באדן "פסטיבל הפסחא"

התזמורת למקום משכנה הקבוע של בחודשי האביב בימי חג הפסחא  פךוה בית האופרה. בגרמניהביותר 

 . , שהיא "תזמורת הבית" של הפסטיבלהפילהרמונית הברלינאית

ות לכמה מהמנצחים, המקה ואתהזוהי הזדמנות נדירה לשמוע את התזמורת המהוללת ערב אחר ערב, 

 והסולנים הגדולים בעולם. 

 ימים 7 24.04.19: לארץ חזרה 17.04.19תאריך יציאה: 



 ממופעי הפסטיבל:  ארבעהבמהלך השבוע נבקר ב

  (Muti) וטימ יקרדורעם מקהלה וסולנים מעולים בניצוחו של  ,רדיוהכביר מאת  ה"רקוויאם" 

 ובין מהטהזעם מקהלה וסולנים מעולים בניצוחו של  ,רדיומאת  אותלו""האופרה  

נהלה מעם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של  לאנג גאנלפסנתרן המטאורי ה - מפגש כוכבים 

  בטהובן וצ'ייקובסקי., ביצירות מאת קיריל פטרנקוהמוזיקלי הנכנס 

נגנים נבחרים מהפילהרמונית של ברלין ונגני התזמורת הגרמנית הצעירה יבצעו  - "לרקוד את איטליה" 

בין היתר תבוצע בקונצרט  .זובין מהטה חו שליצונ, בורדי, רספיגי, פרוקופייב ומרקדאנטהיצירות מאת 

  אוטורינו רספיגי.מאת  "מזרקות רומא"היצירה האהובה 

 

 הסולנים בהם נצפה: -בין הזמרים

 פרנצ'סקו מלי הטנור, (Elīna Garanča)סופרן אלינה גראנצ'ה -, המצו(Yoncheva)הסופרן סוניה יונצ'בה 

(Meli) ,הבאס אילדר אברזאקוב (Ildar Abdrazakov)  .ורבים אחרים 

 

בבית האופרה הנפלא של בארבעה מערבי הסמינר נבקר ו בעיר וסביבותיה, אתריםב סיירבבקרים נ

יש שמהפינוקים האזור ומ, מהעיר ת. בין לבין נוכל לנוח וליהנויקה ואופרהזחגיגה של מול באדן באדן

 ציע.לההנהדר לוננו למ

אשר שוכן מלון ספא הינו , Radisson Blu Badischer Hof Hotelו המלא מאו בש ,Radisson Blu מלון רדיסון בלו

 מזרקות.וגנים יפים ו בו במרכזה של באדן באדן בפארק פרטי

בו  (Festspielhaus), פסטשפילהאוס ובית האופרה (Kurhaus) קורהאוס אתר הספאנמצא בקרבת המלון 

הוא , המעוצב בסגנון מודרני קלאסי. *4רמת במלון מובחר יערכו כל המופעים בהם נצפה. המלון הינו 

ממוקם בקרבת המדרחוב השוקק של באדן באדן, בית הקזינו ההיסטורי והגנים הגדולים המכילים מזרקות. 

מהמעיין המקבלות את מימיהן  ,ת(מקורה וחיצוני)מרכז הבריאות של המלון מכיל בריכות תרמיות 

, כושר. ניתן להזמין במקום מגוון רחב של עיסויים וטיפולי יופי דרספא המלון כולל סאונה וח. של האזורהתרמי 

   בתוספת תשלום.

טלוויזיה בעלת , (WI FI)גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי  ,מרוהטים בסגנון קלאסיה ,חדרי האירוח המרווחיםב

 שיער.מייבש ו אמצעים להכנת תה/קפהמיני בר, כספת אלקטרונית, , מסך שטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זמינים אתכם לקחת חלק בחוויה בלתי נשכחת של מראות וצליליםמ אנו



 :תכנית הסמינר

  באדן באדן -ת"א  19.04.17 ,'ד , יום1 םוי

 .(Frankfurt) לפרנקפורט מתל אביב בטיסה סדירהאחר הצהריים  נצא

בה נלון , (Baden-Baden)באדן באדן ל סעינלאחר קבלת המזוודות 

 .מהלך שהותנו בפסטיבלכל ב

-מדינת באדןשידועה גם כאתר המרחצאות של  ,באדן באדן 

היא עיירה יפהפייה הממוקמת בדרום מערב גרמניה , וירטמברג

שנים, וכבר  2,100 -למרגלות היער השחור. היא הוקמה לפני יותר מ

ה וחמישים מהתקופה הרומית שימשה כאתר נופש מבוקש בזכות שפע המעיינות התרמיים המצויים בה. במא

לצד המעיינות  נחשבת לאחת מעיירות המרפא הפופולריות בגרמניה ובאירופה בכלל.ם האחרונות היא ינשה

, גם ממראהו היפהפה של הנהר שחוצה (Oos) נהר האוסהחמימים נהנית העיירה, ששוכנת על גדותיו של 

 אותה וממגוון של גשרים קטנים וציוריים. 

 

 רוקדים איטליה -" מוזיקפסט" טרצקונ - ברוכסאל 18.04.19, ה', יום 2יום 

לקראת  יעומר שומרונלאחר ארוחת הבוקר נתכנס להרצאה של 

, בה (Bruchsal) בברוכסאל נצא לביקורלאחר ההרצאה  .קונצרט הערב

התפרסם בזכות גרם ש (Bruchsal Palace)ניצב ארמון בארוקי גדול 

ך נמשי. מןיובאלתאזר נאדריכל והמהנדס המדרגות יפה שעיצב 

 נחזור למלון למנוחה והתרעננות.  ולאחריו במוזיאון לכלי נגינהיקור לב

 , בהשתתפות"BELLA ITALIA"קונצרט שכותרתו נצא לערב בשעות ה

נגנים מהפילהרמונית של ברלין והתזמורת הגרמנית הצעירה. על 

 ורדיבתכנית: יצירות מאת  .האהובזובין מהטה הקונצרט ינצח 

בעיבוד טארקמן )סוויטה  פרוקופייב"(, ותלאו" ומ"מקבת)ריקודים מ"

 מרקאדאנטהי נשיפה(, ת כל" בעיבוד לשמיניירומיאו ויוליהמתוך "

("Decimino")אוטורינו הסוויטה האהובה "מזרקות רומא" מאת  -, ולסיום

 . רספיגי

 .20:30, סיום משוער בשעה 18:00תחילת המופע בשעה 

 

 הסדרל לי - שטרסבורג 19.04.19 ,ו', יום 3 יום
בירתו של , שטרסבורגלהיכרות מעמיקה עם העיר קדיש נ את היום

מבוך של כיכרות כ בנוי. חלק זה העתיק חלקה כולל ,חבל אלזס

 וביניהם כנסיות ומבני ציבור מפוארים. ,מטאות עם בתי עץ עתיקיםסו

היא עיר משגשגת, יפה ומודרנית שמתגאה באחת  שטרסבורג

באחת האוניברסיטאות העתיקות ת, צרפהקתדרלות היפות ביותר ב

בה יושבת  ירופהון החשובים באבמדינה ובהיותה אחד ממרכזי השלט

ועצת אירופה, בית המשפט האירופי לזכויות האדם ואחד מהבסיסים מ

. נשוב לבאדן באדן העצומה בקתדרלהנבקר ושל העיר נלמד על אורחות החיים של הפרלמנט האירופאי. 

 המלון. ל הסדר בביתלי את בערב נחגוג בצוותאו

 



 של ורדי אםרקוי - שפיירמוזיאון יהודי  19.04.20 ,שבת, יום 4 יום
לקראת  יעומר שומרונלאחר ארוחת הבוקר נתכנס להרצאה של 

בה פרחה  ,(Speyer) לשפיירנצא לאחר ההרצאה . קונצרט הערב

י המפורסם ששרד קהילת יהודי אשכנז בימי הביניים. האתר היהוד

. JUDENBADGASSEב ן כמובן ברחווא המקווה, השוכה ירבשפי

. ליד המקווה 1415עיל עד שנת והיה פ 1084המקווה נבנה בשנת 

  . 12 -אשר נבנה במקור במאה ה ,אר קיר אחד משרידי בית הכנסתנש

הכביר  ה"רקוויאם"ביצוע של  ,משיאי הסיור נשמע את אחד הערב

יצירה ל ברלין. על הש יתהתזמורת הפילהרמונם ע ג'וזפה ורדישל 

ם של , מגדולי המנצחי(MUTI) ריקרדו מוטיינצח האיטלקי הוותיק 

הם מהמובילים בעולם כיום: זמרת שנשמע עת הסולנים זמננו. ארב

סופרן -, זמרת המצו(Vittoria Yeo) ויטוריה יאופרן הקוריאנית וסה

י הטנור האיטלק , (Elīna Garanča)אלינה גראנצ'ההלטבית הנפלאה 

 אילדר אבדרזאקוב, והבאס הרוסי (Francesco Meli) פרנצ'סקו מלי

(Ildar Abdrazakov)וקונצרטים  תוהמוכרת היטב מהקלט רשות השידור הבווארי,תשיר המקהלה של  יתם. א

 עם מיטב המנצחים. 

  .19:45, סיום משוער בשעה 18:00תחילת המופע בשעה 

 

 וקיריל פטרנקו נגאל נגלא - היידלברג 19.04.21 ,א', יום 5יום 

 המקסימה בעיר האוניברסיטאית נצא לביקורלאחר ארוחת הבוקר  

נהר הפנינת ימי הביניים הבנויה משני עברי  ,(Heidelberg)ג דלברהיי

הסטודנטיאלית התוססת והצעירה ונבקר  נתרשם מן האווירה. נקר

על העיר  , הטירה העצומה השומרתשלוס היידלברגבתצפית של 

הגשר הישן  , ביניהםנבקר בעיר העתיקה על שלל אתריה ה.מלמעל

תיקה והארמון. עשל העיר ה ממנו נשקף מראה נהדר 17 -מהמאה ה

נראה חלק ממבני האוניברסיטה הפזורים ברחבי העיר, את בין היתר 

 בית העירייה. את כיכר השוק ו

המטאורי הפסנתרן  - המוזיקלית תבערב נבקר באחד משיאי התכני 

בניצוחו של עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין  ,גאנל לאנג

יד סין, הוא "תופעת טבע" יוצאת (, יל37) לאנג לאנג. קיריל פטרנקו

נחשב כיום לאחד הפסנתרנים המבוקשים ביותר בעולם, בזכות ו ,דופן

 ל פטרנקוירקיהמנצח . שילוב מופלא של וירטואוזיות ועומק הבעה

להרמונית של ברלין, תזמורת הפיה שלוזיקלי המיועד מההוא מנהלה 

ונית וזכה לביקורות נלהבות גם בהופעותיו בארץ עם הפילהרמ

פעמית ברמה -הופעתם של השניים עם הפילהרמונית של ברלין מבטיחה חוויה מוזיקלית חד הישראלית.

  משנה מראש!(ונצרט זה אזלו למעלה קלעצומה )הכרטיסים  הציפייהגבוהה ביותר, ומעוררת 

 מאת 5סימפוניה מספר כסולן(, ו לאנג לאנג)עם  בטהובןמאת  3קונצ'רטו לפסנתר מספר  ית:כנבת

 . יצ'ייקובסק

  .20:00, סיום משוער בשעה 18:00תחילת המופע בשעה 



 אותלו של ורדי - קרלסרוהה 04.1922., 'ב, יום 6יום 

לקראת האופרה  וניעומר שומרהרצאה של  נשמעלאחר ארוחת הבוקר 

המטרופוליס , (Karlsruhe) קרלסרוההלנצא לאחר ההרצאה רב. בעע שתבוצ

 יש בה, היא עיר ירוקה קרלסרוההים. ומסבירת פנעיר צעירה , של באדן באדן

 . פארקים נפלאים עם עצים עתיקים, מדשאות גדולות ועוד

ומדיה(, )מרכז לאמנות  ZKM  (Zentrum für Kunst und Medien) -ב נבקר

כולל את מוזיאון   ZKM-אקטיבי הראשון בעולם. הנטראיה מוזיאוןהנחשב ל

נחשב למפעל התרבות ון למוזיקה ואקוסטיקה והמחלקות למחקר בסיסי, המדיה, המכון למדיה חזותית, המכו

 הגדול בעולם.

 

ועם  זובין מהטהמאת ורדי, בניצוחו של  "אותלו"נצפה באופרה הערב 

סטיוארט הראשיים יופיעו  יםקידים. בין הסולנים בתפשורת זמרים כוכב

 (Yoncheva) סוניה יונצ'בהבתפקיד אותלו,  (Stuart Skelton) סקלטון

אנה בתפקיד יאגו,  (Luca Salsi) לוקא סאלסיכאשתו דסדמונה, 

בתפקיד אמיליה ואחרים. בביצוע תשתתף  (Anna Malavasi) מאלאוואסי

 . "פילהרמוניה" מווינה גם מקהלת

 . 20:45עה , סיום משוער בש18:00תחילת האופרה בשעה 

 

 

  מנוחה ומרחצאות 23.04.19ג', , יום 7יום 

חרון נקדיש מעט לגוף. לאחר ארוחת הבוקר נוכל לצאת לטבול באחד מבתי ל יומנו האאת הבוקר ש

 ,(Lichtentaler Allee) אלרכטנטילבשדרת המרחצאות הרבים שבבאדן באדן ובמלון, או לטייל להנאתנו 

בשדרה ניתן לראות סוגים שונים של צמחים  אוס. נהרורך הגדה המערבית של השדרה היפה המשתרעת לא

קדמות נצא בדרכנו לשדה התעופה של פרנקפורט לקראת ועצים ויש בה גם גן ורדים יפה. בשעות הצהריים המו

 טיסתנו ארצה. 

 

 

 

 

 

 

 



 הערות: 

וס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית נקודות פוק לעיל מציינת ת הסמינר המופיעהתכני .1

רת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה מהווה מסג

או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה ו/או מנהל הסמינר 

 בלבד.

ם ללא לא ניתן להבטיח חדריעישון. יחד עם זאת,  כחדרים ללא ו מזמינים את כל החדרים במלוןאנ .2

ו/או מקלחת ו/או אמבטיה )למען הסר ספק  ת המלוןיבבו/או מיטות זוגיות  (Non-Smoking) עישון

 בחדר תהיינה מקלחת או אמבטיה(. 

ל ידי בית המלון או הזמנה ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת ע .3

ן, במסגרת כרטוס הישיבה במטוס. ככלל, להבדיל מהזמנות אישיות, לא נית ש של מקומותמרא

קבוצתי להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס )להבדיל מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסוים 

 במלון.

בירו אלינו את ם במטוס, אנא העים במלון, או לשבת במקום מסויאם חשוב לכם לקבל חדר מסו .4

עבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כי נל האפשר, ואנו מוקדם ככ בכתב הבקשה

ההחלטה לגבי מקומות הישיבה והקצאת החדרים במלון היא של חברת התעופה ובית המלון בלבד, 

 את מקומות הישיבה שביקשתם.ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו 

חטיף או  ,יד תיק קילו 8 ,קילו 23 עד כבודה כוללים על-כרטיסי הטיסה עם חברת התעופה אל .5

לפי  ע/מעברכוללת רק חלון/אמצבחירת המושב ) כרטוס לאחר עלות ללא הושבהו להארוחה ק

 (.אינה כוללת מושב קדמי, מושב מועדף ומושב תיירים פלוסושבים הפנויים, והמ

ל ואין צורך לאדם מהמחיר הכול אירו 400יקוזזו  ,לאלו המעוניינים להזמין טיסות באופן עצמאי .6

 נמל. המסי  את להוסיף

עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח רפואי מוקדם ככל  ור הניסיון שלנולא .7

לצערנו, לא  .יום לפני היציאה לטיול 60 -האפשר לאחר ההרשמה לטיול, ובכל מקרה לא יאוחר מ

ח נסיעות )הכולל גם כיסוי ים ביטושבחוסר אחריות לא עוש נוכל להיענות לבקשות של מטיילים,

ומבקשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו, במחשבה כי אם הודיעו לנו  דקת(ביטול מסיבה מוצשל 

 הרי שמגיע להם לקבל את כספם חזרה. על ביטול,

אנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שתתאים לכם פוליסת ביטוח  .8

 180שרת ביטוח אטרקטיבית ומאפ ת ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסהמה אישינסיעות לחו"ל בהתא

. כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול חבורת הביטוח בעת אירוע יום מראש לכל גיל ובכל מצב רפואי

 . למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.ובחזרה לארץבחו"ל 

 גרמו לתחרות מתמדת על מקומות לטיוליםעליית מחירי הדלק, ועליית הביקוש העולמי : חשוב  .9

מלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש שאינן בטיסות ובבתי ה

על מנת לוודא כי בתקופות שיא, הדרישות אף מחמירות יותר וכך גם תנאי הביטול. מוחזרות. 

דה והנכם מעוניינים במי - עקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציהשירותי 

 , ותיהנו גם מההטבות לרישום מוקדם.דימו הרשמתכםנא הק -מינר זה להשתתף בס

תשלומים  6אירו,  75: הנחה בסך 13.12.2018עד הטבות רישום מוקדם מיוחדות לנרשמים  .10

ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור  -ביציאה מהארץ  V.I.Pטיפול ללא ריבית והצמדה ו

     דרכונים!הביטחון, בצ'ק אין ובביקורת הבדיקות ב

 טל"ח                                                                                                                                



                                     

 

 :18.12.13עד מיוחדת לנרשמים  הטבה

 בנתב"ג! P.I.Vתשלומים וליווי  6, לנוסע חההנ אירו 75

 .לנוסע אירו 30הנחה בסך  - 14-31.12.18 נרשמים ביןל

 אירו  25בסך  נוספתהנחה  :"תבל עם "קשרי תרבות מתמיד למטייל

 אירו לכל טיול נוסף מאז. 10ועוד , 1.1.16 -לטיול ראשון החל מ

 המחיר כולל: 

 .אל עלבחברת  רנקפורטישירות לפטיסות    טיסה:    

 כוכבים. 4רמת במרכזי ת מלון יב   לינה:     

 ערב אחת וארוחתארוחות בוקר   כלכלה: 

 )ליל הסדר(.                

 מדריכים מצוות ההדרכה של  שני   הדרכה: 

 .ומלווה ארגוני קשרי תרבות תבל                

 תחבורה לפי התכנית.   תחבורה:

  מפגש הכנה בארץ -

 אישיותהכוללת אוזניות קבוצתית  שמע מערכת  -

 סה לאתריםדמי כני -

 מקומיים נותני שירות תשר ל -

 הרצאות הכנה באורך מלא לפני כל מופע -

 :18.12.13עד לנרשמים 

תשלומים ללא ריבית  6 אירו הנחה, 75 -

בבדיקות הבטחון,  P.I.Vוהצמדה, וליווי 

 .בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים

 :המחיר אינו כולל

 רואי 380בסך ת לאדם בחדר ליחיד תוספ -

 (18.11.28 -נכון ל אירו 125)ובטחון  מיסי נמל, -

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית  -

 כניסות למופעים -

שינוי ממועד הטיסה הוצאות בעלות אופי אישי:  -

 בידור וכו' ,כביסה, שתייה, טלפון  הקבוצתי,

הכולל  כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר -

רטות במחיר וצאות שאינן מפוה - סמינרהשל 

  להכול

שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי  -

 28.11.18ל, הדלק והביטחון, החל מתאריך נמה

. מומלץ גם ביטוח בריאות ומטען )חובה(*  -

להוסיף ביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי 

ל במקרה של ביטול )החברה אינה אחראית לכ

 לך הטיול(.ייגרם למטייל ו/או לחפציו במהנזק ש

 ר למדריכי הטיול תש -

 למטייל ליום(. סה"כאירו  6 לפחות)נהוג 

 ותשלום הלי רישוםנ
  הרשמה:

 ": תבל או במשרדי "קשרי תרבות באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר, הרישום לסמינר

 tarbut.co.il-dialog@kני: דואר אלקטרו, 7428885-09פקס. ,  2116888-072  .. טל8442503כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 

 כמפורט בטופס הרישום.:ם:הסדרי תשלו
 במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה שהיא,, הודעת הביטול** אפשרות ביטול:

 .הם אינם ניתנים לשינויהסכמים עם ספקים שונים, חושבים ע"פ מאחר ודמי הביטול מ(. ההודעה לוודא קבלת יש)

למטייל דמי רישום וטיפול )שלא  € 75, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  31עד  במקרה של ביטול •

יתווסף , ואז כגון כרטיסים למופעים םרותים נוספיאלא אם כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שי יוחזרו בשום מקרה(,

 ר בפועל לדמי הרישום והטיפול.המחי

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  45%סך של  ישלם לחברהימי עבודה לפני היציאה,  30 -20בין המבטל מטייל  •

 .כם מראשלמטייל כפיצוי מוס 65%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 19 -14מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 75%לחברה סך של  יאה, ישלםדה לפני היצימי עבו 13 -07ייל המבטל בין מט •

 .ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מבמקרה של ביטול  •

 "ח.       טלםמשתתפי 15מותנית במינימום זה במחיר הינר יציאת הסמה', שאינם ימי חג או ערב חג. * -ימי עבודה: ימים א' 

. יש רישום טוח הכוללת אפשרות ביטולי, פוליסת בבמקביל להרשמהאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

 אנו ממליצים את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. לוודא שפוליסה זו תכסה

ים לכם פוליסת ביטוח לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב יטוח", שתתאהביטוח "זיו פתרונות חכמים בבעל סוכנות 

. כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול לכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש  180ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 

 נא ציינו זאת בטופס הרישום. למעוניינים,. ולאחר החזרה לארץחברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל 

 tarbut.co.il-dialog@kמייל:  7428885-09 :פקס    ,2116888-072 טל':                             

 

                                               

 

 מטיילים  30ל בקבוצה ש לאדם בחדר זוגי € 2,095החוויה:  עלות  

 מטיילים 25-29בקבוצה של עד  לאדם בחדר זוגי € 2,195                         

 ליםמטיי 20-24ד בקבוצה של ע ר זוגילאדם בחד € 2,295                         
 מטיילים 15-19בקבוצה של עד  לאדם בחדר זוגי € 2,495                         

 
 

 הערות: 
 יר כפוף לשינויים במחירי הטיסות, המיסים ושרותי התיירות השונים בארץ היעד. . המח1
 טל"ח   רשמתם. בטחת מקום למקדימים הה -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2
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 )ורדי( רקויאם 20.4.19                 "רוקדים איטליה -קונצרט "מוזיקפסט 18.4.19
 

 

  
 
 
 
 
 

 לאנג לאנג 21.4.19
 

 אותלו )ורדי( 22.4.19     
 
 
 
 
 
 
 

                                             

 בהמשך.ם האול מפתנא את ראו 

 

 תאריך
  קטגוריה מופע

מחיר 
 לכרטיס

מס' 
 כרטיסים

  מחירסה"כ 

   80 2 "רוקדים איטליה -קונצרט "מוזיקפסט 18.4.19

     ורדי() רקויאם 20.4.19

     אנגלאנג ל 21.4.19

     אותלו )ורדי( 22.4.19

  סה"כ לתשלום: 

 

 ___________שם: ________________

 _____________תאריך: ___________

 ____________חתימה: ____________

 
 

 הערות
 אירועבכל , לכל קטגוריה, רגעכבטבלאות לעיל מופיעות כמויות הכרטיסים השמורים לנו  .1

יזכו במקומות  -המקדימים להירשם  ות היא בשיטת "כל הקודם זוכה"!טגוריות והמקומבחירת הק .2

 הטובים ביותר!

 בעת ההרשמהפופות לזמינות קטגוריות הכרטיסים כ .3

 אנו יכולים להתחייב על הקטגוריה בלבד אך לא על מושב ספציפי בקטגוריה .4

 שנותםלא ניתן לבטלם או ללאחר הזמנת הכרטיסים,  .5

 

 קטגוריה
מס' 

 כרטיסים
 מחיר

1 3 €260 

2 11 €215 

3 8 €195 

4 6 €169 

 קטגוריה
מס' 

 כרטיסים 
 מחיר

2 25 €80 

 קטגוריה
מס' 

 כרטיסים
 מחיר

1 5 €260 

2 9 €215 

3 8 €195 

 הקטגורי
מס' 

 כרטיסים
 רמחי

1 8 €360 

2 8 €295 

3 8 €270 

4 6 233€ 
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