סמינר מטייל
אמנות ,אמנות ועוד ...אמנות
תאריך יציאה:

תאריך חזרה לארץ:

מחזור 8.09.19 :1

13.09.19

מחזור 13.09.19 :2

18.09.19

מחזור 18.09.19 :3

23.09.19

מחזור 11.10.19 :4

16.10.19

 5ימי הדרכה

בהדרכת:
ד"ר גילית איבגי  -חוקרת ומרצה בנושאי אמנות ותרבות ,ובתחום לימודי
מוזיאונים.

ד"ר אסנת צוקרמן רכטר  -חוקרת אמנות המתמקדת באמנות ישראלית,
בהיסטוריה של תערוכות ובאוצרות עכשווית.

הביאנלה לאמנות בוונציה ,תערוכת האמנות הבינלאומית הוותיקה ביותר בעולם (נוסדה בשנת ,)1895
היא האירוע החשוב ,המקיף והמרגש ביותר בעולם האמנות .זו הזדמנות מיוחדת במינה להיחשף
לעשייה האמנותית והאוצרותית המתרחשת היום בעולם ,ולהתעדכן בהלכי רוח חברתיים ופוליטיים
שהיא נושאת עמה .בביאנלה גם ניתנת במה לטכנולוגיות עדכניות להיבטים כלכליים שהאמנות
העכשווית והפקתה כרוכים בהם.
האתרים המרכזיים של התערוכה הם הביתנים הלאומיים הממוקמים בג'ארדיני והתערוכות בארסנלה.
אתרים אלה נאצרים בכל שנתיים על ידי צוות אוצרותי בראשות אוצר או אוצרת ראשיים שנבחרו להוביל
את הביאנלה .תערוכות אלה משקפות את ההתפתחויות בסצינת האמנות העכשווית הבינלאומית
ובמקביל גם מחוללות אותן .הן תמיד משמשות קרקע לדיון פורה .לצד התערוכות הללו מתקיימות
ברחבי העיר תערוכות נלוות רבות במוזיאונים ,בארמונות ,בכנסיות ובאתרי תצוגה נוספים.
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ראלף רוגוף ) ,(Ralph Rugoffאמריקאי במוצאו ומנהל גלריה  Haywardבלונדון ,הוא אוצר התערוכות
הראשיות הפעם .הנושא הראשי בו בחר ( May You Live in Interesting Timesובתרגום חופשי" :מי ייתן
ותחיה בזמנים מעניינים") ,הוא ביטוי באנגלית אשר בטעות ראו בו קללה סינית עתיקה שיש בכוחה לחולל
משברים ,סערות וחוסר יציבות .הביטוי ,שהוא המצאה מערבית ששויכה לתרבות הסינית ,מתייחס לעידן
שבו אמת מזויפת ועובדות אלטרנטיביות הן בעלות כוח השפעה כביר על מערכות החוק והשלטון ,כפי
שקורה בתקופה שבה אנו חיים כעת .כותרת הביאנלה מתייחסת לעולם שבו רטוריקה פיקטיבית בוראת
מציאות.

סיור זה מתרכז באירועי הביאנלה ובאמנות עכשווית.
פרטי הטיסות (ישיר עם אל-על הלוך חזור לוונציה):
אל-על  8.09.19 ,289ת"א-ונציה .המראה  - 05:50נחיתה .08:40
אל-על  13.09.19 ,290ונציה-ת"א .המראה  - 09:50נחיתה .14:15
אל-על  13.09.19 ,289ת"א-ונציה .המראה  - 05:50נחיתה .08:40
אל-על  18.09.19 ,290ונציה-ת"א .המראה  - 09:50נחיתה .14:15

אל-על  18.09.19 ,289ת"א-ונציה .המראה  - 05:50נחיתה .08:40
אל-על  23.09.19 ,290ונציה-ת"א .המראה  - 09:50נחיתה .14:15
אל-על  11.10.19 ,289ת"א-ונציה .המראה  - 05:50נחיתה .08:40
אל-על  16.10.19 ,290ונציה-ת"א .המראה  - 09:50נחיתה .14:15
ונציה היא אחת הערים המפורסמות בעולם וזאת למרות העובדה שאינה גדולה במיוחד .רוב בתי המלון
מצויים במרכז העיר העתיקה ,בקרבת תחנת הרכבת הראשית או באזור סן מרקו המפורסם ,העשיר
באטרקציות .בעמוד  7להלן מצויה טבלת השוואה בין קטגוריות בתי מלון ואפשרויות הלינה השונות בעיר.
מחיר הסמינר נקבע על פי קטגוריית המלון אותה תבחרו.
אנו ממליצים על לינה במלון בונווקיאטי ) (Hotel Bonvecchiatiהממוקם במרחק של שתי דקות הליכה
מכיכר סן מרקו ) (Saint Mark's Squareומגשר ריאלטו ) (Rialto Bridgeומציע רציף עגינה פרטי עבור
מוניות מים .החדרים מעוצבים בסגנון ונציאני קלאסי .כל החדרים כוללים אינטרנט אלחוטי חינם ,מיזוג
אוויר ,טלוויזיה בלוויין וחדר רחצה פרטי עם חלוק רחצה ונעלי בית .חדרים מסוימים משקיפים לתעלה או
לגגות שמסביב .מסעדת המלון ,La Terrazza ,עברה שיפוץ בשנה שעברה ומעוצבת היום בסגנון מודרני.
המסעדה מציעה מאכלים מהמטבח הוונציאני ,האיטלקי הקלאסי והבינלאומי ,המוגשים כולם על הטרסה
לצד המים .ארוחת הבוקר עשירה ומוגשת בסגנון מזנון .זהו מלון בדירוג  4כוכבים ,עם צוות ותיק ומנוסה,
הזמין  24שעות ביממה ודובר אנגלית רהוטה.
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מציגים:

הביאנלה בוונציה
חוויה ויזואלית ואינטלקטואלית

רק אצלנו:
טיסות ישירות הלוך חזור עם אל על לוונציה.
אירוח במלון  *BONVECCHIATIבדרגת  4כוכבים במרכז ונציה ,בסמוך לכיכר סן מרקו
שלו מעגן פרטי למוניות מים (סירות)( .ראו אפשרויות נוספות להלן)
הדרכות של חוקרות האמנות ד"ר גילית איבגי וד"ר אסנת צוקרמן רכטר -
הדרכות עומק מקצועיות שמעצימות את חוויית הביאנלה.
מנהל/ת טיול הדואג/ת לפרט ולפרטים לצד המדריכות.
סמינר הכנה לקראת היציאה לביאנלה הכולל הרצאות מבוא מקצועיות.
חבורת מטיילים איכותית .גודל קבוצה מירבי 25 :מטיילים.
מערכת שמע קבוצתית הכוללת מקלט ואוזניה אישית לכל מטייל.
אין תשלומים נוספים ( )Optionalsבמהלך הטיול .כל הסיורים כלולים במחיר.
חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה לטיול  -בשביל השקט הכלכלי שלך.
הטבות מיוחדות לרישום מוקדם:
הנחה בסך  75אירו למטייל ו 6 -תשלומים ללא ריבית והצמדה.
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תכנית הטיול:
יום  11.10.19 / 18.9.19 / 13.9.19 / 8.9.19 ,1ת"א  -ונציה סן ג'ורג'יו מג'ורה
בשעות הבוקר המוקדמות נטוס לוונציה בטיסה ישירה של אל-על .עם
ההגעה נעלה על מוניות המים שיקחו אותנו ישירות לבית המלון .לאחר
התרעננות וקבלת הסברים בלובי נתחיל את סיור הביאנלה .נחצה את הלגונה
לאי דורסודורו ) (Dorsoduroשם נתפזר לארוחת הצהריים ,ולאחר מכן נמשיך
לאי הקטנטן סן ג'ורג'יו מג'ורה ) .(San Giorgio Maggioreעל האי ממוקמת
בזיליקה שתכנן האדריכל הנודע פאלאדיו ) .(Palladioחזית המבנה היא דוגמה
מקורית לפתרון בעיית המיזוג של חזית קלאסית עם חזית כנסייתית .כנסייה זו
היא אתר מרגש שמוקדש בכל ביאנלה ליצירת אמנות של אמן בינלאומי
המוזמן להשתתף בביאנלה כאורח .כמו כן מוצגות על האי תערוכות אמנות
נוספות במסגרת הביאנלה .בדרכנו חזרה למלון נערוך סיור היכרות והתמצאות
עם סביבת כיכר סן מרקו ) ,(Piazza San Marcoסביבת המלון.

יום  12.10.19 / 19.9.19 / 14.9.19 / 9.9.19 ,2איש העסקים ואספן האמנות הנודע ,פרנסואה פינו
לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא למקום בו נפגשת התעלה הגדולה של
ונציה עם תעלת ג’ודקה .על קצה המשולש ניצב מבנה ששימש מאז המאה
ה 14 -כבית המכס של ונציה.
המבנה הוסב על ידי המיליארדר הצרפתי פרנסואה פינו )(François Pinault

למוזיאון המציג את אוספי האמנות שלו או תערוכות אורחות ושימר את השם
פונטה דה לה דוגנה ) (Punta della Doganaשפירושו "נקודת המכס".
בתקופת הביאנלה של  2019תוצג במוזיאון תערוכה קבוצתית מאוספי פינו בהשתתפות  36אמנים .בהפסקת
הצהריים נתפזר בין סמטאות האי .לאחר ההפסקה נחצה את התעלה הגדולה ונבקר בפאלאצו גראסי
) ,(Palazzo Grassiארמון הבנוי בסגנון נאו קלאסי והממוקם על הגדה המזרחית של התעלה הגדולה ברובע סן
מרקו .הארמון שתוכנן על ידי האדריכל ג'ורג'ו מאסארי ונבנה במאה ה ,18 -משמש כיום ,כמו גם הפונטה
דה לה דוגנה ,את אספן האמנות פרנסואה פינו להצגת האוסף שלו ותערוכות אורחות של אמנות בת זמננו.
בתקופת הביאנלה של  2019תוצג בארמון תערוכת ענק של הצייר יליד בלגיה לוק טוימנס )(Luc Tuymans

שנחשב לאחד מהציירים העכשוויים המשפיעים בעולם.
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יום  13.10.19 / 20.9.19 / 15.9.19 / 10.9.19 ,3הביאנלה  -מתחם הג'ארדיני
יום זה יוקדש כולו למתחם גני הביאנלה ,ה"ג'ארדיני" ).(The Giardini
במתחם זה ניצבים הביתנים של המדינות המשתתפות בביאנלה ,ובכללם
גם הביתן הישראלי ,אשר תוכנן על ידי זאב רכטר ונחנך בשנת .1952
האמנית שנבחרה לייצג את ישראל בביאנלה של  2019היא איה בן רון.
בן רון תציג את הפרויקט ״בית חולים שדה X״ המטפל בערכים פגומים
ורעות חולות .אוצר :אבי לובין .במהלך היום נסייר במבחר ביתנים וכן
במבנה המרכזי שבו מתקיימת תערוכת אמנות באצירת אוצר הביאנלה.

יום  14.10.19 / 21.9.19 / 16.9.19 / 11.9.19 ,4הביאנלה  -מתחם הארסנלה
לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא אל המתחם השני הגדול של הביאנלה
ה"ארסנלה" .המתחם שימש בעבר כמספנה שהייתה במאה ה16 -
הגדולה בעולם ואפשרה את בנייתה של אנייה שלמה ביממה .הארסנלה
מארח מדי שנתיים את תערוכת הנושא המרכזית של הביאנלה שהיא
תערוכה רבת משתתפים .רבים מאמנים והאמניות יוצרים במתחם זה
עבודות שהן מותאמות לחלל ) .(Site Specificגם כאן נעסוק הן
בתערוכה המרכזית והן בתערוכות אשר בביתנים הלאומיים.

יום  15.10.19 / 22.9.19 / 17.9.19 / 12.9.19 ,5חללי תצוגה נוספים לביאנלה
ביום זה נסייר רגלית בין חללי תצוגה אלטרנטיביים המשמשים את
הביאנלה .ארמונות עתיקים ,חללים תעשייתיים לשעבר ומבנים שונים
שמושכרים בתקופת הביאנלה למדינות ולגופים שונים המעוניינים
להשתתף באירוע .המעבר בין האתרים השונים ייעשה הן באמצעות
הוופורטו והן בהליכה בין הסמטאות האופייניות לוונציה .סיור ייחודי זה
מזמן אפשרות לקשור את אווירתה המיוחדת של העיר ואת ההיסטוריה
שלה לתכנים העכשוויים שמזינים את תערוכות האמנות.

יום  16.10.19 / 23.9.19 / 17.9.19 / 13.9.19 ,6ונציה  -ת"א
נשכים קום ביום זה ונצא מוקדם מאוד בבוקר במונית ימית לשדה התעופה לטיסתנו הישירה בחזרה לתל
אביב.
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הערות:
 )1תכנית טיול התרבות המפורסמת כאן ,באפריל  ,2019הינה תכנית מסגרת ,המציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי
ההדרכה בלבד .התכנית מהווה מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות
לשליטה או לחיזוי .כל שינוי יהיה בהתאם לאילוצים ולתנאים אשר יכתיב המקום ולשיקול הדעת המקצועי של צוות
ההדרכה.
 )2אנו מזמינים את כל החדרים במלון כחדרים ללא עישון .יחד עם זאת ,לא ניתן להבטיח חדרים ללא עישון )(Non-Smoking
ו/או מיטות זוגיות בבית המלון ו/או מקלחת ו/או אמבטיה (למען הסר ספק בחדר תהייה מקלחת או אמבטיה).
 )3ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחד רים המתבצעת על ידי בית המלון או הזמנה מראש של מקומות הישיבה
במטוס .ככלל ,להבדיל מהזמנות אישיות ,לא ניתן ,במסגרת כרטוס קבוצתי להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס
(להבדיל מהזמנות אישיות) ,או להבטיח חדר מסוים במלון.
 )4אנו מציעים טיסות ישירות עם אל-על הלוך חזור לוונציה ,כולל מזוודה אחת לבטן המטוס (עד  23ק"ג)  +תיק יד (עד 8
ק"ג) .ניתן לצבור נקודות נוסע מתמיד אך לא ניתן במסגרת הזמנה קבוצתית לממש נקודות עבור שדרוגים והושבות.
המעוניינים יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאי ויקוזז מהמחיר  350אירו לאדם ולא ייגבו מסי נמל ,דלק וביטחון.
 )5חברת אל על החלה לאחרונה במודל של תמחור דינמי ברכישת הושבה ,כלומר מחירי ההושבה יהיו נתונים לשינויים מצד
החברה מעת לעת ,מיעד ליעד ,ומטיסה לטיסה .להלן פירוט עלויות של מושבים נכון להיום:
 )6ניתן להזמין הושבה הלוך חזור החל משורה  36ואילך עבור  20אירו לנוסע ,בשורות  24-36עבור  60אירו לנוסע ,בשורות
 21-23ובאקזיט עבור  140אירו לנוסע .כל ההושבות יטופלו לאחר כרטוס בהתאם לזמינות המושבים .על המעוניינים
בכרטוס מוקדם ,על מנת להבטיח מקום הושבה מראש טרם הכרטוס הקבוצתי ,לקחת בחשבון כי במקרה של ביטול
השתתפות ,תתווסף עלות ביטול כרטיסי הטיסה לעלות הכוללת ,בהתאם לתנאי הביטול.
 )7אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון ,או לשבת במקום מסוים במטוס ,אנא העבירו אלינו את הבקשה בכתב ,מוקדם
ככל האפשר ,ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה .נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי מקומות הישיבה והקצאת
החדרים במלון שהיא של חברת התעופה ובית המלון בלבד ,ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את החדר או מקומות
הישיבה שביקשתם.
 )8אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.
 - Save the Date! )9בתאריך  3.09.19בין השעות  16:00-19:00יתקיים בכפר סבא ,סמינר הכנה מעמיק לקראת היציאה
לביאנלה ,כולל הרצאות מבוא.
)10

הגעה עם מוניות המים (סירות) למעגן המלון תלויה בגובה המים.

)11

הטיול אינו קשה ומותאם לגיל השלישי .יחד עם זאת ,אנו יוצאים כל יום בבוקר מבית המלון וחוזרים אליו רק בשעות

הערב .הטיול אינו מתאים למוגבלים בהליכה ועמידה .ישנה הליכה אורבנית רבה בסמטאות ונציה שכולן סלולות ,ותהיינה
עליות וירידות במדרגות הגשרים הרבים ,כמו כן ,נרבה להשתמש בוופורטו (אוטובוס ימי) .מומלץ מאד לקחת עימכם
מהארץ כיסא מוזיאון ,שיקל על ההליכה והעמידה סביב יצירות האמנות.
)12

מספר המקומות בטיול מוגבל ל 25 -מטיילים לקבוצה (בשל מגבלה בכמות האנשים המורשים להיכנס כקבוצה

למוזאונים) .אשר על כן ,הבטחת המקום בטיול תתבצע בשיטת "כל הקודם זוכה".
)13

חשוב :עליית מחירי הדלק ,ועליית הביקוש העולמי לטיולים גרמו לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות ובבתי המלון

בחו"ל .הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש שאינן מוחזרות .בתקופות שיא ,כדוגמת הביאנלה,
הדרישות אף מחמירות יותר וכך גם תנאי הביטול .על מנת לוודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר
שבאפשרותנו להציע  -במידה והינכם מעוניינים להשתתף בטיול תרבות זה  -נא הקדימו הרשמתכם ,ותהנו גם מההטבות
לרישום מוקדם.
)14

אנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח" ,שמנהלה יואל זיו יתאים לכם פוליסת ביטוח נסיעות

לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר .הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח  180יום מראש לכל גיל ובכל מצב
רפואי .כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול חבורת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ .המעוניינים לקבל הצעה ללא
טל"ח

התחייבות ,נא ציינו זאת בטופס הרישום.
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*3

*4

*5

דירוג המלון

Violino D'Oro or similar

Bonvecchiati

Danieli or Gritti or similar

מרכזי

מרכזי

מרכזי

לא בהכרח

יש

יש

מעגן פרטי

אין

יש

יש

סבלים

אין

יש

יש

מאד קטן

גדול

גדול

שם המלון
מיקום
מעליות

לובי
מסעדה
במלון
גודל חדר

מגישה רק ארוחות בוקר

מגישה א .בוקר (כלול),

מגישה א .בוקר (כלול),

(כלול)

צהריים וערב

צהריים וערב

 18-22מ"ר

 16מ"ר

 25-35מ"ר

תמונת חדר
לדוגמא

מחיר לפי 25
מטיילים
תוספת ליחיד
בחדר
הערות

 2125אירו למטייל

 2325אירו למטייל

 3070אירו למטייל

בחדר זוגי

בחדר זוגי

בחדר זוגי

 595אירו

 775אירו

 1340אירו

עמדת עצירת המוניות
קרובה למלון אבל מעבר
לגשר אחד .אין סבלים
במלון כלל .כלומר צריך
לקחת לבד את המזוודה כ-
 50מטר וגשר אחד למלון
ולחדר.

חדרי Superior Ruby
מלון זה יהווה את נקודת
היציאה והחזרה שלנו כל יום.

יש הבדל גדול ופער ניכר בין רמת בתי המלון בוונציה .מלון בדרגת  3כוכבים הינו בסיסי ,לרוב בעל
תחזוקה לקויה ומיושן .מלון בדרגת  5כוכבים הינו מלון דה לקס ,מפואר ,מפנק ויקר בהתאם .אנו
ממליצים על מלון ברמת  4כוכבים איתו אנו עובדים שנים רבות והוא ,אנו מאמינים ,בעלות-תועלת
הבחירה הטובה ביותר.
המחירים למלונות  3ו 5 -כוכבים יכולים להשתנות בהתאם לביקוש.
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עלות החוויה במלון *( 4יש אפשרות למלון *:)5*/3
 2325אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  25מטיילים
 2425אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  20-24מטיילים
 2525אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  15-19מטיילים
המחיר כולל תוספת מיוחדת לקרנבל
הטבה מיוחדת לנרשמים עד  75 :30.04.19אירו הנחה לנוסע ו 6 -תשלומים
הנחה לנרשמים בין  30 :1-16.05.19אירו הנחה לנוסע.
מטייל מתמיד עם "קשרי תרבות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי 1.01.16
למטייל המתמיד :הנחה בסך  25אירו עבור הטיול הראשון ,ועוד  10אירו לכל טיול נוסף מאז
המחיר אינו כולל:

המחיר כולל:
טיסה :טיסות אל על סדירות וישירות לוונציה

 -תוספת ליחיד בחדר זוגי בסך  775אירו*.

לינה :מלון  BONVECCHIATIברמת  4כוכבים,

 -מיסי נמל ,דלק ובטחון :כפי שייקבע בסמוך לנסיעה ע"י

בסמוך לכיכר סן מרקו (מאוד מרכזי).
כלכלה :ארוחות בוקר למעט ביום הראשון וביום
האחרון של הטיול.

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית. הוצאות בעלות אופי אישי( :כביסה ,שתייה ,טלפון ,בידור ,וכו'). -כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול.

הדרכה :ד"ר גילית איבגי ,ד"ר אסנת צוקרמן רכטר
ומלווה ארגוני צמודים לקבוצה.
-

חברת התעופה( .המחיר נכון ל 85 - 16.04.19 -אירו)

מפגש הכנה בארץ טרם היציאה לוונציה כמבוא

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל. שינויים בתעריפי הטיסות ,שירותי הקרקע ומיסי נמל,הדלק והביטחון ,החל מתאריך .16.04.19

לחלק האמנותי והאירגוני.

 ** -ביטוח בריאות ומטען (חובה) .מומלץ גם להוסיף לביטוח

-

מערכת שמע קבוצתית הכוללת אוזניות אישיות.

הטסה רפואית ולוודא את הכיסוי במקרה של ביטול .החברה אינה

-

כרטיס וופורטו (אוטובוס ימי) לכל ימי הטיול.

-

דמי כניסה לאתרים כמפורט בתוכנית.

-

מסים עירוניים.

-

תשר לנותני שירות מקומיים.

אחראית לכל נזק שייגרם למטייל ו/או לחפציו מסיבה כל שהיא
במהלך הטיול.
 תשר למדריכות הטיול (נהוג כ 6 -אירו סה"כ למטייל ליום).* לאור הסכום הגבוה של התוספת ליחיד ,אנו
ממליצים לנסות ולמצוא שותף/ה לחדר.

 לנרשמים עד  75 :30.04.19אירו הנחהו 6 -תשלומים ללא ריבית והצמדה.
נהלי רישום ותשלום
הרשמה:
הרישום לסיור באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס ,בדוא"ל ,בדואר ,או במשרדי "קשרי תרבות תבל":
רח' ויצמן  ,74כפר סבא ,מיקוד  .4425038טל ,072-2116888 :פקס ,09-7428885 :דואר אלקטרוניdialog@k-tarbut.co.il :
הסדרי תשלום :כמפורט בטופס הרישום.
אפשרות ביטול * :הודעת הביטול ,מכל סיבה שהיא ,תיכנס לתוקף מרגע התקבלה בכתב במשרדי "קשרי תרבות תבל"
(יש לוודא קבלת ההודעה) .מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים ,הם אינם ניתנים לשינוי.
במקרה של ביטול עד  31ימי עבודה לפני היציאה ,לא ישולמו דמי ביטול ,למעט  75אירו למטייל דמי רישום וטיפול,
•
אלא אם כורטסו טיסות כלשהן ,או נקנו שירותים נוספים ואז יתווסף המחיר בפועל לדמי הרישום והטיפול.
מטייל המבטל בין  30 -20ימי עבודה לפני היציאה ,ישלם לחברה סך של  35%למטייל כפיצוי מוסכם מראש.
•
מטייל המבטל בין  19 -14ימי עבודה לפני היציאה ,ישלם לחברה סך של  55%למטייל כפיצוי מוסכם מראש.
•
מטייל המבטל בין  13 -07ימי עבודה לפני היציאה ,ישלם לחברה סך של  70%למטייל כפיצוי מוסכם מראש.
•
במקרה של ביטול החל מ  6 -ימי עבודה לפני היציאה ,או במהלך הטיול ,ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול.
•
טל"ח.
ימי עבודה :ימים א'  -ה' ,שאינם ימי חג או ערב חג .יציאת הטיול מותנית במינימום  15משתתפים.
** בשל דמי הביטול הגבוהים ,אנו ממליצים להוציא במקביל להרשמה ,פוליסת ביטוח הכוללת אפשרות ביטול רישום .יש
לוודא שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה .אנו ממליצים על
סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח" ,שמנהלה ,יואל זיו יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית
ובמחיר הטוב ביותר .הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח  180יום מראש לכל גיל ובכל מצב רפואי .כך תיהנו מייצוג
וליווי אישי מול חברת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ .המעוניינים לקבל הצעה ללא התחייבות ,נא ציינו זאת בטופס
הרישום.
מעתה ניתן לפנות אלינו גם ב ,WhatsApp-שמרו ברשימת אנשי הקשר של הטלפון הנייד שלכם את המספר054-2177333 :

טל ,072-2116888 :פקס ,09-7428885 :דוא"לdialog@k-tarbut.co.il :
הערות .1 :המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות ,המיסים ושרותי התיירות השונים בארץ היעד.
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 .2לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה  -הבטחת מקום למקדימים הרשמתם .טל"ח

טופס הרשמה לסמינר מטייל בביאנלה - 2019

פרטים אישיים

נספח לתוכנית מס' 16.04.19 ,1

מטייל 2

מטייל 1
נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

שם מלא( :בעברית) ____________________________

שם מלא( :בעברית) ________________________

_________________________________First Name:

_________________________________First Name:

___________________________________ Surname:

____________________________________Surname:

מספר דרכון_______________________________ :

מספר דרכון_______________________________ :

בתוקף עד________________________________ :

בתוקף עד________________________________ :

תאריך לידה______________________________ :

תאריך לידה______________________________ :

טלפון נייד________________________________ :

טלפון נייד________________________________ :

ארוחות בטיסות :צמחוני  /רגיל  /אחר___________ :

ארוחות בטיסות :צמחוני  /רגיל  /אחר___________ :

*בקשה למושב בטיסה :חלון  /מעבר  /מועדף

*בקשה למושב בטיסה :חלון  /מעבר  /מועדף

מס' נוסע מתמיד באל על_______________________ :

מס' נוסע מתמיד באל-על______________________ :

*הושבה בשורות אחוריות כרוכה בתשלום  20אירו לנוסע הלוך וחזור

מעוניין

 לא מעוניין

הושבה בשורות קדמיות כרוכה בתשלום  60אירו לנוסע הלוך וחזור

מעוניין

 לא מעוניין

הושבה במושב מועדף (שורות  21-23או אקזיט) כרוך בתשלום  140אירו לנוסע הלוך וחזור

 מעוניין

 לא מעוניין

אני רוצה שיפנו אלי עם הצעה לביטוח נסיעות (בכל גיל ומצב רפואי ,תקף  180יום מראש):

 כן 

לא

מחזור מבוקש  :מחזור   8-13.09.19 :1מחזור   13-18.09.19 :2מחזור   18-23.09.19 :3מחזור 11-16.10.19 :4
רמת המלון:

 3 כוכבים  4 כוכבים  5 כוכבים

כתוב ת _________________________________ :עיר ___________________ :מיקוד_______________ :
טלפונים :בית ,__________________ :עבודה ,__________________ :פקס,_______________________ :
______________________________________________________________________________ E-mail:
איש קשר בארץ  -שם ___________________ :טלפונים_______________________ ,_______________:
כיצד נודע לך על הטיול?  ד"ר גילית איבגי  ד"ר אסנת צוקרמן רכטר  חברים  ניוזלטר  אחר_______________ :

 .1טופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות בטיול ,בטיסות ובבית המלון.
 .2יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו לפחות שני עמודים ריקים לחותמות.
 .3לנו כמארגני הטיול ,כמו גם לסוכני נסיעות ,אין שליטה על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות
הישיבה במטוס (גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים).
 .4תנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית הטיול .תכנית הטיול כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן
לקבל במשרדי החברה ,בפקס ,בדוא"ל או באתר האינטרנטhttp://www.k-tarbut.co.il :
 .5החתימה על טופס ההרשמה מחייבת ,ומהווה אישור על קריאה והבנה של תכנית הטיול ,לרבות סעיף דמי הביטול.
 .6נא לשלוח את  2העמודים וצילום הדרכון לאחר המילוי לפקס 09-7428885 :או לוואטספ 054-2177333
או לאימייל dialog@k-tarbut.co.il
עמוד  1מתוך  ,2נא למלא את העמוד הבא
קשרי תרבות תבל בע"מ

רח' ויצמן  ,74כפר סבא ,מיקוד4425038 :

טלפון072-211-6888 :

פקס09-7428885 :

עמוד 2
המשך טופס הרשמה לסמינר מטייל בביאנלה 2019
מטייל 1
הסכום לתשלום:

 -כספים

מטייל 2

*  _____2325 €למטייל בחדר זוגי

הסכום לתשלום:

*  _____2325 €למטייל בחדר זוגי

הנחת רישום מוקדם:

 - 75 €( ___ €עד )30.04.19

הנחת רישום מוקדם:

- 30 €( ___ €

הנחת מטייל מתמיד:

)**( - ___ €

הנחת מטייל מתמיד:

תוספת ליחיד בחדר:

)775* €( +_____ €

שם שותף/ה לחדר_______________________ :

סה"כ מטייל :1

)1-16.05.19

_______ אירו

 מיטה זוגית

הנחת רישום מוקדם:

- 30 €( ___ €
)**( - ___ €

סה"כ מטייל :2

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

סה"כ לחיוב__________ :

הנחת רישום מוקדם:

 - 75 €( ___ €עד )30.04.19
)1-16.05.19

_______ אירו

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

 מעוניין/ת בשותף/ת לחדר

אירו (מטייל )1+2

 מיטות נפרדות

 לא מעוניין/ת

בקשות מיוחדות___________________________ :

* כל המחירים מתייחסים למלון * .4באם תרצו מלון * ,5*/3אנא עדכנו את המחיר לעיל לפי עמוד  7מתוכנית הטיול.
המחיר  2325אירו מתייחס לאדם בחדר זוגי עם מינימום  25מטיילים משלמים במלון  4כוכבים .המחיר  2425אירו מתייחס לאדם בחדר זוגי
במלון * 4עם  20-24מטיילים משלמים .המחיר  2525אירו מתייחס לאדם בחדר זוגי במלון * 4עם  15-19מטיילים משלמים.
** מטייל מתמיד :מי שנסע אתנו לטיול אחד אחרי  .1.1.16למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"
הנחה בסך  25אירו עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה ,ועוד  10אירו לכל טיול נוסף מאז .נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:

_______________________________________________________________________________________________

מסלולי תשלום לבחירתך:
במזומן ,או בכרטיס אשראי .לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין" :לביטחון בלבד".
אשלם:
 במזומן (שטרות .לא מקבלים שטרות של  500אירו) תשלום ראשון של  € 800לאדם בהרשמה ,והיתרה בשני תשלומים
חודשיים עוקבים**.
 באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,_____________ :מס .כרטיס,___________-__________-__________-__________ :
תוקף ,____/____ :שם בעל הכרטיס ______________ :ת.ז 3 .________________ :ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :
(החיוב בכרטיס אשראי ישראלי בלבד ,לא מכבדים אמריקן אקספרס)

ב _____ :תשלומים ( 6תשלומים לנרשמים עד .)30.04.19
במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי ,מכל סיבה שהיא ,החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול
המופיע בתכנית הטיול.
**גמר חשבון עד .15.08.19
כל התשלומים על פי שער העברות והמחאות גבוה של בנק מזרחי (מכירה) ביום החיוב הראשון

.

טל"ח

חשוב :הבטחת המקום תעשה אך ורק על סמך טופס רישום חתום שהתקבל בקשרי תרבות תבל ,תשלום ראשון בפועל
(במזומן עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון או חיוב כרטיס אשראי) ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום .יש לוודא קבלת אישור
רישום! למען הסר ספק :טופס ללא פרטי כרטיס אשראי לא יירשם ולא יטופל.
לתשומת ליבכם:
הטיול אינו קשה ,אך אינו מתאים למוגבלים בהליכה .במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל
במהלך הטיול ,ימתין המטייל לקבוצה ,או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו לבית המלון.
שם נוסע  __________________________________________ :1תאריך ________________ :חתימה___________________________ :
שם נוסע  __________________________________________ :2תאריך ________________ :חתימה___________________________ :
נא לשלוח את  2העמודים וצילום הדרכון לאחר המילוי לפקס  09-7428885או למייל dialog@k-tarbut.co.il
או באמצעות וואטסאפ לנייד054-2177333 :
קשרי תרבות תבל בע"מ

רח' ויצמן  ,74כפר סבא ,מיקוד4425038 :

טלפון072-211-6888 :

פקס09-7428885 :

