
 

 
 

 

 
 
 

 Norwegian Getaway הפאר אנייתעל סיפונה של 
 
 

 
 

 
 

 הצוות:עם 

  

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

  האדריכלות ולתולדות התרבות והאמנות.

 

 

 קשרי תרבות תבל. ויו"ר םבעלי  - ן זאבאודי ב

 

 

בשנים עם זאת,  .נה"היש היבשת"אחרים ברחבי  מאזוריםפחות  ירויתומונה של אירופה מוכר פחות למטיילים צפ

 נבקר בין עריםיותר ויותר.  לפופולארייםמגוון האתרים הנפלאים הנמצאים בשטחם הפכו נות קסמיו והאחרו

מלוכה וצארים רוסים ואזורים שנשלטו בעבר על ידי  פחותשמ, קסומות המשלבות ישן חדש, מודרני ועתיק

וונציה של המכונה גם " פטרסבורגבסנט. נבקר גם ירת אסטוניה. , בטאליןהפנינה בניהם  הקומוניסטים

כות יומיים בז בעיר להעמיק את ביקורנוכל ונ " בזכות התעלות הרבות החוצות את העיר לאורכה ורחובה.הצפון

אמנים היצירות האמנות של  בהם ,המפורסמים בעולםמ םמוזאוניונבקר במספר  נלמד, צפהנ מלאים ושלמים בהם

די זה, נוסיף גם ייחומקורי ובסמינר שט ובים. ועוד רבים וט קאסו, מונה, סזאןואן גוך, פי :הגדולים בעולם בניהם

 ם המאורגנים.יע במפת הטיוליאינו מופ ללכרך האזור שבדלהעמקת ההכרות עם  ,מרקימים בדנ ארבעה

 

, על הערים המרתקות, הבלטי הים, מהוות דרך נעימה במיוחד לגלות את צפונותיו של פנקותאוניות השייט המ

והארכיטקטוני חופיו. בסיורנו נחשף לגיוון ההיסטורי  תרבות והאמנות הנמצאים סביברות הצם ואוהנופים הנפלאי

 חרי הרצאות עומקהם נסייר בסיורים מודרכים א, שבכמה מן האתרים היפים שלהרב של חופי הים הבלטי

 .מקדימות ומרתקות

צות, את הפולקלור המקומי רם והאנקשור את הנופים והמראות, את תולדות הי רצאות והסמינר השטהמהלך הב

 שלנו. באניית הפאר אינסופייםמות לצד הנאה ופינוקים ועוד שלל חוויות מושל

 תאריך יציאה: 
19.7.2019 

 תאריך חזרה לארץ: 
31.7.2019 
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 מציגים:                                 

 בים הבלטי שט סמינר

 שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית

 אירופה וןפצת רובילאורך חופי וההיסטוריה המרתקת  מפגש מיוחד עם התרבות

 ב"קשרי תרבות תבל"

 !ב ביותרלא מתפשרים על פחות מהטו
 

 לול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:סמ

 אמנות, היסטוריה, ותלתרב בכירמדריך , אדריכל בהדרכת 

 דריכלותוא

  םירטפול טהדואג לפר יולט נהלמ ,מדריךלנוסף ב 

* בסמוך לגני 4במלון  רבעה ימים מלאים בקופנהגןא 

 טיבולי ומרכז העיר

 לולככמעט...( )ייט באניית יוקרה על בסיס אירוח הכול ש 

 ם לקבוצהיידביקורים ייחוובכל עגינה  וטובוס צמודא 

במהלך  ים רבים ומגווניםמוחתב רצאות עומקה ללש 

 ההפלגה

 אישית לכל מטייל הינקבוצתית, הכוללת מקלט ואוז מעש ערכתמ 

  (Optionalsומים נוספים )לאין תש - במחיר םיכלול ל האתריםכ 

 יולטהלך האין זמן חופשי במ - מן הטיול מנוצל כולוז 

 ותית ביותרכילים אייבורת מטח 

 שלך יל השקט הכלכליבשב -ציאה יהלאחר הבטחת  יוב כספי רקח 

 VIPת והצמדה וליווי יביתשלומים ללא ר 10הנחה, עד  75€ :לרישום מוקדם תומיוחד תוטבה 

 בנתב"ג

 !מלאה לכספךתמורה  -תבל" ב"קשרי תרבות 

 מהנה ופורהסמינר שט 

 

 



 תרצו להפסיקה שלא סמינר שט: חוויה

ה, לינות, יות משדה התעופה לאניהכל: העבר, הכוללת מאורגנת היטב ול השייט שלנו הינו חבילה שלמה,יט

ת, עליהם מופקד בידור ומכלול של שירותים והנאו ם,ה, מופעייניאהארוחות, סיורי חוף, הרצאות מעשירות על 

יה, יחוף, מיסי האנרות, סיורי טיסות, העב *ל!כה, הכולל, למעש. גם המחיר שאנו מציעים צוות חברת השייט

יה, שבכל מקום אחר יש לשלמם בנפרד( ולמדריך יהאנ)כולל צוות  המקומיים השירותים ל נותניפים לכטי

ון מלא, במהלך סיורי החוף על בסיס ייט פנסיבמהלך הש ,ארוחות בוקר בקופנהגןבימים : כלכלה *הישראלי. 

 .חצי פנסיון

 

 מופעים, תצאורה, סיורים

 כולל השייט .לים המאורגניםד הטיומוקשבד"כ אינה בנינה נסתרת, , פנמרקימים מלאים בדארבעה די: ייחו

ובמוזיאונים. המידע יועבר  רית, בערים העתיקות, באתרים ההיסטוריים, מודרכים בעבתכנית מגוונת של סיורי חוף

, תיויכרות עם העמים, התרבומדריך הטיול הישראלי שיתלווה לקבוצה, ויעמיק את הה ,רן שהם המדריךע"י 

 הרצאות במהלך השייט.ם מו גיתקיי ,וסףנבהם נבקר. והאתרים במקומות ב ההיסטוריה

 

 אר צףמלון פ: הספינה

ה יופש קטן על המים. באנייא בית מלון משובח, ולעיתים אפילו אתר נכל אחת מהן ה אניות הפאר נבנו כדי לפנק.

זרים עד ובבר עם חלונות פנורמיים וכורסאות רכות, דרך חדרים מאוב יקיפו אתכם פאר ונוחות, החל בטרקלין

מלון מהודר, ידים כהלכה ומשתווים ברמתם לחדר בספריה. כל חדרי האנייה המהודרים, מצו חרון, וכלהארט הלפ

ת ול, אינטרנט )בתשלום( ושירותים נוספים. אתם מוזמנים לעהטלוויזיכולל מיזוג אוויר, חדר שירותים ומקלחת, ש

 ש בבית. יה, לפרוק את המזוודות שלכם )רק פעם אחת( ולהרגיילאנ

 

 כוכבים 5וחות ת וארהשירו אמנת

החדרים -מעבודת דיילות שירותהעולמית, החל התיירות דרטים הגבוהים ביותר של השירות באניות עומד בסטנ

ות הכל על מנת להפוך את שעקשוב לצרכיו של הנוסע ויתאמץ לוכלה בשירותי מנהל השייט. הצוות הידידותי 

 לה.הטיול שלכם לחוויה שאתם מצפים 

ארוחות  4מובילים בתחומם, מציע מדי יום  ל. צוות של שפים,ות מהנופים ואתרי הטיויבות לא פחהת מלהארוחו

שעות(  24ת, מזנון לארוחת בוקר, ארוחת צהריים, קפה / תה ועוגה אחר הצהריים )עמדת הקפה פתוחה עשירו

 וארוחת לילה...  ברארוחת ע

 רישום מוקדם

ריבית  תשלומים ללא 10, אירו 75 הנחה בסך :19.02.7ד ע קדםת לרישום מוומיוחד ותהטב

בבדיקות  מאיץ תורנתב"ג לטיפול ל נציג מווי שלי - ביציאה מהארץ P.I.Vוטיפול  והצמדה

 הבטחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!

 

 

 

 



 השט הסמינרתכנית 

 יגגרונדטוו כנסיית -הארמון כיכר  - ןקופנהג -תל אביב  19.7.19 ,'ו םוי ,1יום 

 קופנהגןאל  לופטהנזהעם חברת התעופה  ת בוקרנצא בטיס

(Copenhagen) ,לה ביותר בממלכה והעיר הגדו, דנמרקשל  בירתה

עות הצהריים המוקדמות ונצא לסיור היכרות קצר נגיע לעיר בש הצפונית.

מלבד  ,אחד הדברים המאפיינים ביותר את העיר אך מרתק במרכז העיר.

צריחי הכנסיות היפים החולשים אלו הם  ,יים של בתיהנססגוהצבעים ה

המורכב מארבעה  ,ככר הארמוןבנתחיל על קו הרקיע של העיר. 

 המשלבת ,(Grundvigs) וויגנדגרו בכנסיית לביקורנמשיך משם . דים הבנויים בסגנון הרוקוקוארמונות נפר

ר הצהריים נגיע למלוננו בעיר למנוחה ת אחבשעו .ותיתבנייה גומספר מאפיינים של  אקספרסיוניסטיתות אדריכל

 .המרתק ולינה לקראת המשך המסע

 

 הואיזיאנלמוזיאון  - פרדריקסבורגטירת  - טבע ירוק, מים כחולים 19.7.02 ,שבת וםי ,2יום 

וקים, נהרות הבוקר נצא מקופנהגן צפונה, נתחיל בנסיעה דרך נופים יר

 מרק, ונגיע לביקור ראשון כה מייחדים את דנמים ונופי טבע מרהיבים ש

הטירה החשובה ביותר , (Frederiksborg Castle) בטירת פרדריקסבורג

, ייה, בכנס17 -נבקר בארמון שנבנה בתחילת המאה הלכה. מבמ

באולמות המפוארים ובגנים שיש אף שמשווים אותם לוורסאי. אחרי 

 במוזיאון לואיזיאנה לאמנות מודרנית נבקר להתרעננותה לק ההפסק

(Louisiana Museum Of Modern Art).  ים הבלטי ומכיל מגוון של אוספים חשובים ההמוזיאון ממוקם על חוף

ות ועוד אתיאטר, במדרחוב בין שלל מסעדות עצמאי סיור אולעת ערב נחזור לקופנהגן למנוחה  נראה במקום.ש

 מהמלון המרכזי בו נשהה בעיר. במרחק הליכה קצר יותפעילומגוון 

 

 בעירסיור  - הבית הויקטוראיני  -הפתוח המוזיאון  - לאמנות דניתמוזיאון   19.7.21 ,א' וםי ,3יום 

במוזיאון לאמנות דנית את היום הזה נקדיש לקופנהגן. נתחיל 

וסף שם נראה את א, (Den Hirschsprungske Samling) ואימפרסיוניזם

 ה סיעה קצרנמשיך בנ אסי בעיר.קל-אחוזה ניאוהמוצג בבית  הישפרונג

נוכל  ריפבשיטוט בתוואי הכ .(Frilandsmuseet) מרקוזיאון הפתוח של דנלמ

המקורי באזור צפוני שכזה, באוסף של מבני חווה לראות את אופי החיים 

כמו  תק שהיה עבורנולאחר הביקור המר בי דנמרק.עתיקים שהובאו מכל רח

 19 -שם נלמד ונראה כיצד חיו במאה ה ,(Klunkehjemmet) הבית הויקטוראיניאל גיע מן נבזאחורה מסע 

אוטובוס בין י. נסיים את היום בסיור יו של הים הבלטלאורך חופבממלכה ההולכת ומתבססת כמעצמה ימית 

 עצמאיתרב נצא עת ע, ולה החדשהיוהספרי בית האופרה, ורסההבשל קופנהגן בניהם אתריה המרכזים 

 . לשוטט רגלית במדרחוב המרכזי

 



  orwegian GetawayNעלייה לאנייה  - סיור פנורמי בעיר - קופנהגן 19.7.22, 'ביום  ,4יום 

 .בקופנהגןסיור המשך הנצא לניפרד מהמלון ורוחת הבוקר ר אלאח

 וטקגליפט מוזיאון, מוזיאונים היותר יפים שישהיומנו באחד נתחיל את 

(Glyptotek Museum), רבים ומכיל אוספים  19 -ה כבר במאה הנבנ אשר

מתור הזהב  , בשילוב יצירות אמנותיוון ורומאממצריים העתיקה, ועתיקים 

 לכיוון פים. לאחר הביקור המרתק נסע ונוסגוגן, רודן, מונה מאת  הדני

 םיישנ בנייניםבין  ,ך העתיקהדרונראה את ה (Nyhavn) נייהיבן נמל 

 נראהבהמשך הדרך  .אן אנדרסןטכריסיהאנס הסופר הדני  בהם גם התגורר 17 -נו כבר בתחילת המאה השנב

שעות הצהריים המוקדמת נגיע לנמל בו נעלה לראשונה על אניית בבת הים הקטנה. של את הפסל המוכר  גם

פי וח ךרלאו למסע מרתקים ימים הקרובהשעת תשתהיה ביתנו ב (Norwegian Getaway) גטאווי נורוויג'ןפאר ה

  לטי וגרמניה.הב הים

 

  החולים העתיקבית  -ברית ההאנזה מוזיאון  - לובק - המונדנוור 19.7.32, ג' , יום5יום 

ונצא  בעגינה הראשונה בגרמניהרוחת הבוקר א את יומנו נתחיל לאחר

ומשם נצא  ,(Warnemunde) וורנמונדה האנייה תעגון בנמל .ליום סיור

ת מערי לובק נחשבת לאח .(Lubeck) לובק רה על עבמערב בנסיעה

ומות ה ונקראת גם עיר הלבנים האדת בצפון מערב גרמניהנמל הגדולו

 במוזיאון ברית ערי ההאנזהק. נבקר נייה העתיסגנון הבבגלל 

(European Hanse Museum), חיבור בין ערי צפון גרמניה תאר את ההמ

את ראה נמשיך ונ .ןולונדו ברוז'ניהן רים נוספות בוהקשר שלהם לע

, נהרסה בהפצצות בעלות הברית 1250שנבנתה כבר בשנת  לותרנית , זוהי כנסייהכנסיית מריה הקדושה

בנה עתיק מ. זהו (Heiligen-Geist) הייליג גייסטבבית החולים ביקורנו בעיר ש. נסיים את במלחמה ונבנתה מחד

 משמש ם מאות של שנים וכיוםשימש כבית חוליקטוני מדהים, עם קשתות עגולות ומבנה ארכיט 13 -מהמאה ה

ולדות גרמניה לאורך מאות השנים. בשעות אחר הצהריים על תקים שמספרים בין הקירות העתי ,תבית אבוכ

 .ארוחת ערבו מנוחהנחזור לאנייה להמאוחרות 

 

 הרצאות ובילוי בשלל האטרקציות באנייה  -באנייה  שייט  7.1942.', דיום , 6 יום

כל ום במהלך הי .פינלנדו על עבר במסענ ךונמשיה ישאר באניים נהיו

ם נייה יהיו פתוחים לקהל הרחב בניהבא רקציות והפעילויותמגוון האט

וד. במהלך היום נתכנס לשתי הרצאות בריכות וענו, ספא, הופעות, קזי

 ההאזנהערי קר וב: הראשונה בשעות הלנו וייחודיות מרתקות

 ה עשרה,ה השמוני הביניים ועד המאימ סוףב :הגרמני והרנסנאס

ם הצפוני. הים הבלטי והי ין כמה מעריוכלכלית בת מסחרית נוצרה בי

גשוג כלכלי ופריחה אומנותית ברית מסחרית זו הביאה ש

לאחר מאות  ,זור. לראשונה נוצר מרכז רוחני בצפון אירופהלא הרנסנאסואינטלקטואלית אשר אפשרה את הגעת 

 האיטלקית הגיעו לאזור זה. הרנסנאסכיצד הרעיונות של  אהרנן. תיכוים הות של אזור השל דומיננטי שנים



אדריכלות רוסית בנושא  לקבוצה חודיתיי הצאה שניר מנוחה, נשב יחדיו להרבשעות אחר הצהריים, לאח

והאדריכלות מקובל לחשוב שהאדריכלות הרוסית הכפרית  :ואדריכלות נורדית, קשרים והשפעות הדדיות

 -תרבותיים טי. בהרצאה זו נעמוד על הקשרים הזנבי - חי", כלומר יווני"מזרקור ממתית הינן רוסית הכנסייה

  סביב הים הבלטי ונראה כיצד הרעיונות עברו סביב חופיו.טכנולוגיים  -אומנותיים 

 

 סיבליוספארק  - הגדולההקתדרלה  - הסנאטכיכר  - הלסינקי 19.7.25, 'ה, יום 7יום 

, שלנו בצפון אירופהאשון הר יורלס נצא באנייה חת הבוקררוא רחלא

 בירת פינלנד והעיר הגדולה במדינה., (Helsinki) הלסינקי בנמל נעגון

הפינים הם עם קטן ואמיץ, אשר התמודד עם אתגרים רבים וקשרים, 

בטיול זדמנות היחידה תרבותו. זו ההאך שמר בגאווה על ייחודו ועל 

באנדרטת ורנו את סי ורדית" אותנטית. נתחיללטעום קצת אווירה "נ

ארל קשהוקמה לזכרו של הברון  (Mannerheim Statue) מנרהיים

 נלמד על סיפור הגבורההוגי קו הביצורים הפיני הקרוי על שמו ו, המנהיג הפיני, שהיה מרהייםגוסטב אמיל מנ

 ת כיכררכז העיר ונראה אור במנמשיך את הביק נם לבין רוסיה.בי במלחמת החורףההרואי של העם הפיני 

המוקדש למלחין הפיני  ,(Sibelius Park) בפארק סיבליוסבביקור מרהיב נקנח רלה הגדולה, ווהקתד הסנאט

ורכבת מעשרות צינורות בעלי אורכים שונים והצירוף שלהם זה מששם גם נראה את האנדרטה . ג'אן סיביליוס

 ה.לגהפהמשך אנייה למנוחה והצהריים נשוב לבשעות לזה יוצר מחזה מיוחד. 

 

  ליאהכנסת הכורבית  - הרמיטאז' - פטר ופול מבצר - ט פטרסבורגנס 91.7.26, ום ו'י, 8 וםי

 עיר ,(St. Petersburg) בסנט פטרסבורגלפנינו כעת יומיים מלאים 

נתחיל את היום הראשון בביקור . רוסיהשל  הצארים והמלכים

בשנת שנבנתה כבר , (Peter & Paul Fortress) במצודת פטר ופול

טי ראשי של האימפריה פולי ככלא הבמשך שנים שימשו 1703

. בשטח הקתדרלה המפוארת שבמתחם קבורים כל הקומוניסטית

נמשיך  .שלישיאלכסנדר המפטר הגדול ועד החל הצארים הרוסיים 

המוזיאון העתיק מכיל  .(Hermitage) מוזיאון ההרמיטאז' אחד מהאתרים המפורסמים בעולםבנסיעה קצרה על 

כביר של האוסף הק"מ.  19הפזורים לאורך  ם ומכל התקופותמכל העול רות אמנותמיליון יצי 3 -מ למעלה

במבנה נבקר ההרמיטאז' מוצג בין היתר בארמון החורף, מבנה ששימש כמושב הרשמי של הצארים הרוסיים. 

לאחר הפסקת ועוד.  גוךואן , טרמברנדוינצ'י,  דו דהלאונרשם כמו  יידועים צירות של אומניראשי בו מוצגים יה

בין האולמות  בהם אימפרסיוניסטיםטים והפוסט קור במחלקה של האימפרסיוניסים נמשיך את הביצהרי

נסיים את יומנו  ובים.ועוד רבים וט קאסו, פי, סזאןמונה, רנואר, דגהחים מוצגים יצירות מופת של המרוו

עולם ים בהיפ לאחדבית הכנסת נחשב  .(Grand Choral Synagogue) כוראליבבית הכנסת ההראשון בביקור 

 ה.נשוב לאנייה למנוח בשעות הערב והשני בגודלו בכל אירופה.

 

 



  הברונזהפטרהוף ופרש ארמון  - הדם השפוךכנסיית  - הרוסיהמוזיאון  19.7.27, שבת, יום 9 יום

 ונגיעסבורג סנט פטרהשני ב ביקורנו ביוםאת לאחר ארוחת הבוקר נתחיל 

במוזיאון אוסף של אמנות רוסיות  .(Russian Museum) הרוסין מוזיאול

אלף פריטים. ובין היתר אוסף יקר ערך  400, הכולל מעל מכל התקופות

, וגם רוב, ברולוברפין, ס , בניהם12 -איקונות רוסיות מהמאה השל 

נמשיך . ושאגאל פטרוב, קוסטודייבדרניסטים כמו מהתמונות של המו

 ,(Church of the Savior on Blood) ךת הדם השפוסייבכנלביקור 

 . נמשיך בנסיעה קצרה על1881בשנת  אלכסנדר השניהצאר שקיבלה את שמה המיוחד כזכר  לאתר בו נרצח 

ץ לעיר שהוקם עבור משפחות הצאר בתחילת ן וגנים מחום של ארמומתח  ,(Peterhof Palace) ארמון פטרהוף

מוזיאון פתוח ומרתק על ההיסטוריה . כיום המקום משמש כ1918עד לשנת סר ושימש כבית הקי 18 -המאה ה

שנחשבת בעייני רבים  ,(St.Isaac's Cathedtal) קיאייזסנט בכנסיית והמלוכה המקומית. נסיים את ביקורנו 

. בשעות יראשר מהווה את אחד מסמלי הע ונזהפסל פרש הברלסמוך לוף בכאחת הכנסיות היפות בתבל ונח

  אנייה להמשך הפלגה.יים נשוב לאחר הצהר

 

  בסקיאלכנסדר נקתדרלת  - פנורמי בעירסיור  - טאלין 19.7.28, א'יום , 10ום י

היפות לחופי  הנמל יעראחת מב ה נרדלאחר ארוחת הבוקר באניי

נים , היא אחת הפניירת אסטוניהב .(Tallinn) טאלין, יהים הבלט

עיר נצא לסיור ב הקסומות בתבל. יםהמופלאות שיש ואחת הער

קיה, התחתון והעליון. נסייר בסמטאות העתיקות ה על שני חלהעתיק

 ,(Tallinn Town Hall) בית העירייה, נראה את ובכיכרות הציוריות

א העתיק והשוכן במבנה מרהיב מימי הביניים, הבנוי בסגנון גותי וה

 ביה כולה. ינות במדינות הבלטיות ובסקנדביותר מבנייני העירי

נבנתה בעת השלטון הרוסי ש (Alexander Nevsky Carhedral) נבסקי אלכסנדרבקתדרלת  ך ונבקרנמשי

כאתר מורשת מוגדרת דרלה קתבאסטוניה חלק מברית המועצות ונעלה לתצפית על העיר היפהפייה, כיום ה

  ן שבדיה.וושך הפלגה לכיה למנוחה והמעולמי של אונסק"ו. בשעות הצהריים נשוב לאניי

 

  המלכותיהארמון  - העתיקההעיר  - האנייה ואזהמוזיאון  - שטוקהולם 19.7.92', ביום , 11 יום

בדרום מזרח שבדיה, משם נצא  נינשמןנעגון בעיירה הציורית הבוקר 

. שבדיהבירת  ,(Stockholm) שטוקהולם בנסיעה קצרה על עבר

לפי שנים, החלה א לות אנושית באזור הן בנותלמרות שהעדויות לפעי

אלף לספירה, כשהתאריך ת מרחב זה רק סביב שנההתיישבות ב

. שטוקהולם היא עיר יפה 13 -הוא במאה ה הרשמי של לידת העיר

ה המרכזיים. נפתח נצא לסיור שיכלול כמה מאתרי וומרתקת מאוד, ואנ

און האנייה מוזיאת סיורנו באחת האטרקציות המרכזיות של העיר 

ליא ומשמשת וחזרה ושומרה להפם, ש, הועלתה מקרקעית הי1628עה בשנת האנייה בטב .(Vasa Museum) ואזה

בניהם ביקור  מיוחדיםעל אתריה ה ,(Gamla Stan) בעיר העתיקה. נמשיך ונבקר 17 -כצוהר מופלא אל המאה ה



הארמון את ה . נראדקו-רנית בסגנון ארטהמייצג שילוב בין מסורות נורדיות ואדריכלות מוד בבית העירייה

והיסטוריה אין סופית בת יותר משלוש  יוד של בית המלוכהלראות את הצבו נזכה  ,(The Royal Palace) תיהמלכו

 לקראת המשך ההפלגה. לארוחת ערב ומנוחהיים נצא בדרכנו בחזרה לכיוון האנייה ים. בשעות הצהרשנמאות 

  

 באנייה  טרקציותהא בשללי הרצאות ובילו -אנייה ט בייש 19.7.30', גיום , 12 יום

במהלך  .קופנהגן רעבחזרה על ענו יך במסונמש היהיום נישאר באני

היום כל מגוון האטרקציות והפעילויות באנייה יהיו פתוחים לקהל 

הרחב בניהם הופעות, קזינו, ספא, בריכות ועוד. במהלך היום נתכנס 

ר וק: הראשונה בשעות הבבוצהלק יותייחוד לשתי הרצאות מרתקות

 :אה העשריםהכנסיות הביזנטיות ועד הממן  -ה העיצוב ברוסי

ת המוכרת לנו מאז תקופת הרנסנס, בה התגבשה האדריכלות הרוסי

 ,כיום. חדרו עוד רעיונות רבים לרוסיה. לעיתים רוסיה חיקתה את המערב ברצונה להפוך גם כן למדינה מערבית

ו ועד כול הסוציאליזם, עם הדים לעולם עבור יה לדגם רעיוניוסהפכה הבולשוויקית, הפכה רמולעיתים, כמו אחרי ה

  היא עוברת בשנים האחרונות.לשינויים אותם 

העיצוב  - מאלוור אלטו ועד איקאהבנושא  מרתקתיו להרצאה הריים, לאחר מנוחה, נשב יחדבשעות אחר הצ

די, הפך נור-יצוב הבלטיהעמישים ותחילת שנות השישים ף שנות החבסו :הבלטי בן זמננו והשפעתו בעולם

כורסא בסגנון דני ונברשת בסגנון שבדי. עיצוב זה נחשב למודרני ומתוחכם  בית הייתה ם דבר בעולם כולו. בכללש

חברת הענק )וגם יקר מאוד( והייתה לו הצלחה רבה בישראל במיוחד, בעידן "דניש אינטריורס, וטולמנ'ס". כיום, 

דינות ורדיות ממיצוב. נראה כיצד הפכו המדינות הנרבות בעולם הע ותאיקאה אחראית גם היא למגמ העממית

  את זירת העיצוב העולמית. הן העממית והן המתוחכמת.מדינות המובילות שמרניות ל

 

  ארצהחזרה  -  הספינות הוויקינגיותמוזיאון  - קופנהגן  19.7.31, 'דיום , 13 יום

ה נרד מן הספינ, (Copenhagen) בקופנהגןהשייט נסיים את ם היו

מוזיאון אל  (Roskilde) הרוסקילדונצא בנסיעה קצרה לעיירה 

הגיעו  הם, כיצד הוויקינגים. שם נלמד על הוויקינגיותהספינות 

לרחבי אירופה )ואמריקה גם( והפילו את חתמם על ימי הביניים 

פירות המוקדמים. נתרשם מן הספינות העתיקות שהתגלו בח

אחרי  .נות שעדיין משייטותשחזורים של ספיאה גם ונר ארכאולוגיות

 טירת רוזנבורג ריים נחזור על קופנהגן ונראה אתהפסקת צה

(Rosenburg Castle)הצהריים אחר בשעות , ארמון המלכות הישן של דנמרק, נעשה סיור סיכום קצר במרכז העיר ו

 .נצא בנסיעה לשדה התעופה הבינלאומי של קופנהגן ונעלה על טיסה חזרה ארצה

 טיסות הלוך:

 .08:10חיתה: נ;  04:50 :המראה              ציריך-ת"א 19.07.19

 .11:05חיתה: נ;  09:25 :המראה        קופנהגן-ציריך 19.07.19

 טיסות חזור:

 .21:05חיתה: נ;  19:30 :המראה        מינכן-קופנהגן 31.07.19

 .03:35חיתה: נ;  22:55 :המראה             ת"א-מינכן 31.07.19



 הערות: 

 ודוגמה לחלוקת ימי ההדרכה בלבד.מציינת נקודות פוקוס  ,המופיעה לעיל הסמינר השטתכנית  .1

בלתי צפויות שאינן ניתנות ו לשינויים עקב נסיבות משתנותהווה מסגרת שלד וכפופה נית מהתכ

 . מינרמנהל הס אוו/ ךהמדרילשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של 

 אמבטו/או מקלחת ו/או זוגיות  ו/או מיטות Non-Smokingחדרי  בבית המלון ן להבטיחלא נית .2

 (. אמבטו ספק, בחדר תהיה מקלחת א למען הסר)

 ם.בשלב הפרסום עומדים לרשותנו חדרים פנימיים, חדרים עם חלון וחדרים עם מרפסת לי .3

 ניתנות להפרדה או לחיבור. ודולריים. המיטותמ באנייהכל החדרים  .4

 ברת השייט.ק מול חיבדזמינות ת, בעת ההזמנה הלמספר חדרי הסינגל באנייה מוגב .5

 מרפסת לים נוף מלא ולא מוסתר בהתאם לזמינות החדרים באנייה.חיצוניים עם  בחדרים .6

 .באנייהאין צ'ק הפעולת כם את אנו נבצע עבור .7

או ה יהאני/בית המלוןחדרים המתבצעת על ידי ו כגון החלוקה לם שאינם בשליטתנישנם נושאי .8

צתי להזמין מראש וס קבובמסגרת כרט לא ניתן, יבה במטוס. ככללמקומות היש אש שלמרהזמנה 

 )להבדיל מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסוים במלון.מקומות ישיבה במטוס 

 .בהתאם לזמינותולאחר כרטוס רק  הן לוםהושבות בתשבקשות ל .9

מהמחיר הכולל ואין צורך  דםאירו לא 450יקוזזו  -עצמאי  ןיינים להזמין טיסות באופנלו המעולא .10

 , דלק וביטחון.מיסי נמל ףלהוסי

ף לעלות שינוי/שדרוג הכרטיס , בנוס50€ ינוי בסךיסה הקבוצתית יחולו דמי שכל שינוי מהט על .11

 מטעם חברת התעופה.

 לעדית של חברת התעופה.בריותה הנה באחאספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הי .12

 וקדם ככלח רפואי מוש לעשות ביטטול, אנו מבקשים להבהיר כי יבישלנו עם הודעות אור הניסיון ל  .13

ו, לא . לצערנלשייטיום לפני היציאה  120 -מלאחר ההרשמה לטיול, ובכל מקרה לא יאוחר האפשר 

כיסוי נסיעות )הכולל גם  חם ביטולא עושיריותם , שבחוסר אחנוכל להיענות לבקשות של מטיילים

הכספי עלינו, במחשבה כי אם הודיעו לנו ל את ההפסד גלגם ליצדקת( ומבקשה מושל ביטול מסיב

 לקבל את כספם בחזרה.ביטול, הרי שמגיע להם ל ע

 , בשייטנמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ולמי לטיולים, אנוב עליית הביקוש העעק  .14

הדבר  .רמוקדם ככל האפש רשמה המוקדמת,קשים להדגיש את חשיבות ההאנו מב המלון.ת יובב

לון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטיסות ת המיוב , השייטו להתחייב בפני חברת התעופהפשר לניא

 ו להציע.ם ביותר שבאפשרותנהינם הטובי

ללא ריבית  תשלומים 10, אירו 75הנחה בסך  :19.02.7עד מיוחדת לרישום מוקדם לנרשמים הטבה   .15

בבדיקות הביטחון,  מאיץ תורטיפול תב"ג לנציג מנשל ליווי  - אה מהארץביצי V.I.P וטיפולוהצמדה 

 טל"ח                                        ובביקורת הדרכונים!   בבדיקות כבודת היד  בצ'ק אין,

 

 

 

 



 

 

  Norwegian Getawayהספינה בה נשוט: 

המובילות בעולם מציעה  ייטות השאחת מחבר !תותחרות ללא רפאר מודרני ושי -  Norwegian Cruise Lineחברת 

 ת וקסומות לחופשה מושלמת בין הגלים.קושל אוניות שייט חדישות מפנמגוון 

 

ונחשבת לאחת  נורוויג'ןרת בצי העולמי של חב החדישות ביותרהינה אחת האוניות  Getaway רוויג'ןהנואניית 

ט תוכלו להתענג ממגוון ייך השבמהל חודשי הקיץ.ב שת אירופהבביטובות ביותר שנמצאות ה הנופשת וניומא

או  קטייל צבעוני,נות וטעמים, לתפוס שמש במרפסת הדק העליון עם קועצום ומפנק של מסעדות בשלל סגנו

עניק מהפאר ת על אניי פנקהשייט המכוחות בשטח הספא עם מגוון טיפולים לגוף ולנפש.  להתפנק ולצבור ,לנוח

 צפון אירופה וגרמניה.ירות ב ללש החלומות ביןשייט מ לסמינר תמושלמ חוויה

מה הגבוהה ותיים ברד עד לפרטים הקטנים ביותר, ומתקנים חדישים ואיכשירות מוקפמובטח השייט  מהלךב

מפוארות  תהקבינו .רניאווירה של פאר מוד באלגנטיות קלאסית ומציעותות החברה מעוצבות כל אני .ביותר

 מקרינים יוקרה ואיכות מעולה. ולםכו ,בוריים והמסעדותשטחים הציהגם כמו  חדבמיו

    

 

 

 

 

 

 

 חשה בלבדלהמ ותהתמונ* 

 

  יהימפרט טכני של האנ
 

 1:2.5 :לנוסעים חס אנשי צוותי  2014 השקה:

 18 מספר סיפוני אורחים:  איי הבהמאס רשומה:

 טוול 220  -ו 110 מל:חש  רגל 1068 אורך:

 27 מסעדות:  טון 145,655 משקל:

 2 בריכות:  קשר 21  ט:שיי תמהירו

 11 :ברים/טרקלין  3,962 :סה"כ נוסעים

 1,981 :ם באנייהכמות החדרי  1,646 :אנשי צוות

 
 ות:תנו חדרים בקטגוריות הבאולרש

 חדר פנימי  - ICקטגוריה 
  עם חלון ליםחדר  - OCקטגוריה 

  לים מרפסתדר עם ח - C1יה טגורק

 



 . ות השונים בארץ היעדושרותי התייר, המיסים ויים במחירי הטיסותהמחיר כפוף לשינ. 1: ותהער
 ל"חטים הרשמתם. טחת מקום למקדימהב - ובשייטסה המקומות בטיפר ור מגבלה במסא. ל2           

 

 

 : 19.02.7עד  הטבה מיוחדת לנרשמים
 ביציאה מהארץ. גבנתב" P.I.Vוליווי  שלומיםת 10לנוסע,  הנחה רואי 75

 .תשלומים 5 -ו הנחה לנוסע אירו 30: 8-21.02.19הנחה לנרשמים בין 
, ועוד 611.0.1 -החל מול הראשון לטי אירו 25בסך  נוספתהנחה תרבות תבל:  מטייל מתמיד עם קשריל

 מאז. וסףנלכל טיול  אירו 10
 המחיר כולל: 

 .לופטהנזהיס וסוו עם ותירסד ותטיס סה:טי    

 *, 4ברמת  נהגןבקופמרכזי  ת מלוןיב לינה:     

 *5לינה באנייה ברמת               

השייט פנסיון במהלך  ,חת בוקרארו בקופנהגן כלכלה:

 ל בסיס חצי פנסיוןי החוף ערסיולך מלא, במה

 , ינהובכל עג ןבקופנהג ובוס תיירים ממוזגאוט :רהתחבו

  בין הנמליםבאניית פאר שייט                

קשרי תרבות מצוות ההדרכה של  בכיר ריךמד :הדרכה 

 .יםמקומי יםומדריכ וה ארגונילומ תבל,

 שירות צ'ק אין באנייהו מפגש הכנה בארץ -

 אוזניות אישיותללת קבוצתית הכושמע מערכת  -

 ובשייט במלון  דמי סבלות -

 דמי כניסה לאתרים -

 אליולמדריך הישר מקומייםהירות שהני נותכל שר לת -

 אנייהבשירות הנותני כל שר לת -

 :19.02.7עד שמים לנר -

 תשלומים ללא ריבית 10 ,לנוסע אירו 75הנחה של   -

 ,ןטחון, בצ'ק אייבבבדיקות ה P.I.V , וליוויוהצמדה

 דיקות כבודת היד ובביקורת הדרכוניםבב

 ו כולל:המחיר אינ

 .גיבחדר זו לאדם € 390 :לים חלוןלתא עם  דרוגש -

 .גיבחדר זו לאדם € 695 :לים מרפסתדרוג לתא עם ש -

 .€ 1495 סךב )תא פנימי( לאדם בחדר ליחיד תוספת -

 .€ 1995 סךב (חלון)תא  לאדם בחדר ליחיד תוספת -

 .€ 2495 סךב (מרפסת)תא  ליחידתוספת לאדם בחדר  -

  שייקבע בסמוך  פיטחון: כימיסי נמל, דלק וב -

 נכון            המחיר ) התעופה חברתלנסיעה ע"י   

 (€ 130 :19.01.21 -ל   

 ית. נבתכ ארוחות שאינן מפורטות -

 מחלקת עסקים.ולטיסה ינויי לש תוספת -

  ת אופי אישי:הוצאות בעלו -

 טלפון בידור וכו'( )כביסה, שתייה,  

 כולל ה כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר -

 . ליוטשל ה   

 רטות במחיר הכולל.שאינן מפוהוצאות  -

 סות, שירותי הקרקע שינויים בתעריפי הטי -

 .21.01.19 -מ הביטחון, החלודלק ל, הומיסי נמ  

להוסיף  . מומלץ גםה()חובביטוח בריאות ומטען **  -

ה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של לביטוח הטס

למטייל  רםשייג לכל נזקת איביטול. החברה אינה אחר

 הלך הטיול.במלחפציו ו/או 

 ותשלום נהלי רישום
 

 הרשמה:

או , 4425038כפר סבא  ,74צמן רח' ויואר: בד פקס, בדוא"ל,ב לבדבבאמצעות טופס הרשמה  סמינר השטלהרישום 

  ut.co.iltarb-dialog@kמייל:    7428885-09פקס.  2116888-072  טל'  תבל".  תרבות במשרדי "קשרי

  .ישוםכמפורט בטופס הר הסדרי תשלום:
   

  י תרבות תבל"במשרדי "קשר בכתבמרגע התקבלה תכנס לתוקף  א,מכל סיבה הי ,יטולהודעת הב אפשרות ביטול: 
 .ם לשינוים ניתניהם איננים, שו מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים. (הודעהיש לוודא קבלת ה)

 ,ישום וטיפולרדמי למטייל  € 400, למעט למו דמי ביטוללא ישולפני היציאה,  ימי עבודה 120עד  ולבמקרה של ביט •

 .רישום והטיפולעל לדמי הז יתווסף המחיר בפו, ואם נוספיםת כלשהן, או נקנו שירותיטיסו כורטסו א אםאל

 .כפיצוי מוסכם מראשטייל למ 25%סך של  השלם לחבריציאה, לפני הי ודהעב ימי 119 - 85בין המבטל מטייל  •

 .וי מוסכם מראשלמטייל כפיצ 55%חברה סך של ל שלםי ,לפני היציאה ימי עבודה 84 - 45 מטייל המבטל בין •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 85%לחברה סך של  ישלם ,אהלפני היצי מי עבודהי 44 - 21ין מטייל המבטל ב •

 .א מחיר הטיולישלם המטייל את מלוהטיול,  לךאו במה יאה,לפני היצ עבודהימי  21 -החל מ ה של ביטול מקרב •

 "חטל                 מטיילים. 20מותנית במינימום  סמינר השטהיציאת .  ו ערב חגג אשאינם ימי ח ,ה' -ימים א' ימי עבודה: 

    .רישום טוליכוללת אפשרות בה, מקביל להרשמהבבטוח פוליסת  הגבוהים אנו ממליצים להוציא להביטובשל דמי ** 

 ואנ ראשונה. רגהרוב משפחה מדקאו  מי הביטול במקרה של מחלה של המבוטחפוליסה זו תכסה את דיש לוודא ש

לכל  יום מראש 180ליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח הפו .חכמים בביטוח"זיו פתרונות ממליצים על סוכנות הביטוח "

  .ואימצב רפיל ובכל ג

  arbut.co.ilt-g@kdialoמייל:     2177333-054וואטסאפ:      7428885-09 :פקס    2116888-207  טל':

 מטיילים 30 בקבוצה שלי לאדם בחדר זוג אירו 3995: העלות החווי
 מטיילים 29-25י בקבוצה של דם בחדר זוגלא אירו 4195                       
 מטיילים 42-20י בקבוצה של לאדם בחדר זוג אירו 4295                       
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 פרטים אישיים - לים הבלטי שטסמינר ל טופס הרשמה
 22.01.2019, 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: _______________

 _______________ אחר:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 ___________________________: ___נוסע מתמידמספר 

 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

 __________________________: ___נוסע מתמיד מספר

 איירליינס, סוויס, יונייטד איירליינס ועוד(כוללת את חברות תעופה לופטהנזה, אוסטריאן   Star Alliance)ברית התעופה

 

 

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

,          ____________________פקס: ________________, עבודה: _____, _________________: _בית: םטלפוני

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

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

 ______________________אחר: __אינטרנט  חברים   רן שהם ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 ערות:ה

 .המלון תיובב , בשייט, בטיסותטיולגבי מקומות בשור לוה איטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהו .1

 עמודים ריקים לחותמות.  שלושה לפחותיש בו זרה ושלאחר יום הח לפחות חצי שנהיש לוודא שהדרכון בתוקף  .2

ם חדרים מסוימיהשונים כגון  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.kחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  לקבל במשרדי ה

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

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

 054-2177333ו לוואטסאפ א

 

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     ום מראש(:         י 180ל ומצב רפואי, תקף לביטוח נסיעות )בכל גי הצעהני רוצה שיפנו אלי עם א
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 2עמוד 

 כספים - לים הבלטי שט לסמינר הרשמה סטופהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *3,995€ לתשלום:הסכום 

 (7.2.19 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (8-21.2.19בין  30€____ ) €  הנחת רישום מוקדם: 

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 (390€+ )___€ ____ :םלי חלוןלחדר תוספת 

 (695€+ )___€ ____ :םסת לילחדר מרפתוספת 

 (1495€)__+ _____€ :פנימי בחדרספת ליחיד ות

 (1995€)+  ______€ :חלון לים בחדרספת ליחיד ות

 (2495€)__+ _____€ :מרפסת בחדרתוספת ליחיד 

  (€ אירו)__________  € : 1סה"כ מטייל 

 (סמוך לנסיעהב ופי שייקבעובטחון כ , דלק)לא כולל מיסי נמל

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

 _______________________ בקשות מיוחדות:

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *3,995€ לתשלום:הסכום 

 (7.2.19 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (8-21.2.19בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €:   מתמידהנחת מטייל 

 (390€+ )___€ ____ :םלי חלוןלחדר תוספת 

 (695€+ )___€ ____ :סת ליםלחדר מרפתוספת 

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 

 (€ אירו)__________  € :2 ילסה"כ מטי

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

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית              טות נפרדותמי 

 

 

מתייחס לאדם בחדר זוגי  4,195€מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  3,995€המחיר *

 .מטיילים 20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  4,295€המחיר  .מטיילים 25-29בקבוצה של 

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..161.1אחרי יול אחד ע אתנו לטמטייל מתמיד: מי שנס** 

נא לציין את הטיולים בהם לכל טיול נוסף מאז.  10€רי תאריך זה, ועוד ור הטיול הראשון אחעב 25€הנחה בסך 

 ___________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: לוםתש מסלולי

 לביטחון בלבד".ן: "פרטי האשראי ולציי א אתיש למל מט"ח . לבוחרים במסלול המזומןבכרטיס אשראי, או מזומןמט"ח ב

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,שמהבהר לאדם € 1500 שלתשלום ראשון  (מט"ח )שטרות במזומן .

 לפני היציאה.  יום 90עד מן. גמר חשבון שלום במזועם המשרד לתיאום הת

 ___ :תוקף: -__________-__________-____מס. כרטיס: ______ ___,_______באמצעות כרטיס אשראי מסוג   ,___________

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____

 מיםתשלו_______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליטיס אשראי החיוב בכר)

פיע י, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול המוטל את הטיול מיוזמתואב במידה

 טל"ח    . אשוןהר החיוב ביום)מכירה(  בוהג העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער  בתכנית הטיול.
 

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

למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  סדר קבלת טפסי הרישום.או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי  פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .לא ירשם ולא יטופלס אשראי פרטי כרטיטופס ללא  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול, ימתין המטייל  וררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטיילבהליכה. במידה ותתעלים למוגב מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

ני מאשר/ת את פרטי העסקה כפי שמופיעים טופס זה אבחתימתי על  .או למלון , לאנייהאוטובוס, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ללקבוצה

רכישת -מי הביטול מכל סיבה שהיא, כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אייתקבלו השגות על ד לא ., לרבות תנאי התשלום והביטולטיולבתכנית ה

הגבוהים אנו  להביטובשל דמי יאה. מועד היצ יום לפני 60טיול מאושר ומובטח עד ה אםשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים בטוח נסיעות. ק

פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה יש לוודא ש .םרישו טוליאפשרות ב וללתהכ, במקביל להרשמהממליצים להוציא פוליסת בטוח 

אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח  . הפוליסהאנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח" חה מדרגה ראשונה.של המבוטח או קרוב משפ

   ינו זאת לעיל בטופס הרישום.א צילמעוניינים, אנ .לכל גיל ובכל מצב רפואי אשיום מר 180
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