
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :ההדרכה צוות
  

אדריכל מוסמך הטכניון, בוגר ביה"ס לתיירות שליד אוניברסיטת חיפה.  - מיכאל בר אל

 יליד רומניה ובקיא בשפתה, תרבותה ומנהגיה. "טייל בנשמתו" וצלם גיאוגרפי.

 

  

בישראל. לקהל הרחב  מהידועים שבמרצי המוזיקה, יקולוגזכנר ומו - נוי-ד"ר איתן אור

וזאת לצד פעילותו כחוקר  ,כדיקן הפקולטה לחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי לחינוךמשמש 

 וכמרצה במסגרות האקדמיות החשובות ביותר בארץ.

 

 

רת פסטיבל ים שבמסגביגולת הכותרת של מסענו תהיה כמובן ביקור והאזנה לכמה מהקונצרטים המרה

ונחשב לאחד מגדולי  מלחין, כנר, מחנך, פסנתרן, ומנצח רומני( היה 1881-1955) ג'ורג'ה אנסקואנסקו. 

, מתרחש 1958מוסיקאי רומניה בכל הדורות. הפסטיבל הנושא את שמו, אשר קרם עור וגידים עוד בשנת 

לצד בים באירופה. תית החשוונונחשב היום כאחד מפסטיבלי המוסיקה האמבמהלך חודש ספטמבר 

מקומן של יצירות המופת של המוסיקה האמנותית המערבית  בפסטיבללא נפקד  ,יצירותיו של אנסקו

 שנכתבו למן עידן הבארוק ועד לימינו אנו. 

בחרנו את ל השנה בין שלל התזמורות, ההרכבים הקאמריים והסולנים שיפקדו את קונצרטי הפסטיב

הרקוויאם יבצעו עבורנו את  מאג'ו מוזיקלי פיורנטינוותזמורת  פביו לואיזיח המנצובדבן שבקצפת: הד

צ'ייקובסקי בקונצ'רטו הידוע לכינור מאת  סרגיי קרילובהתזמורת תמשיך ותופיע עם הכנר  ,מאת ורדי

אד ולצח הצעיר המנרפו יצט התזמורת הלאומית של ליל, אל אנסקוובסימפוניה השלישית מאת 

לביצוע הקונצ'רטו לכינור מאת  טימותי רידוטוהויולן  סרגיי חצ'אטריאןמהולל , הכנר הויזירנו

, המנצח התזמורת הפילהרמונית של סט. פטרסבורג, ברליוזוהרולד באיטליה מאת  בראהמס

ואת יץ' שוסטקוביבצעו עבורנו את הקונצ'רטו השני לכינור מאת  ודים רפיןוהכנר  כריסטיאן בדאה

מאריס המהוללת עם המנצח  תזמורת הקונצרטחבאו, חדש' של דבוג'אקפוניית 'מן העולם הסימ

, הסימפוניה אירואיקה מאת בטהובןואת  שטראוסשיבצעו בעבורנו את 'דון קישוט' מאת  נסינסו

את וגלריה ארוכה של זמרים יבצעו  ג'ובאני אנטוניניעם המנצח  והתזמורת הקאמרית של בזל

בה  ,נוי-ד"ר איתן אורראת כל קונצרט תיערך הרצאה מפי קל. באני' מאת מוצרט'דון ג'ורה האופ

 נערוך היכרות עם יצירות הערב ונתמקד בהיבטיהן השונים. 
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 ב"קשרי תרבות תבל"

 !לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר
ממוקם בלב  -כוכבים  5בדירוג  (Athenee Palace Hilton Bucharestהילטון )לון מלילות ב 7לינה 

אולם הקונצרטים , (Athenaeum)ייקוניים של העיר, ליד האתניאום באחד הבניינים הא בוקרשט,

אינטרנט אלחוטי חינם בכל המלון מציע  .המהולל ומשכנה של התזמורת הפילהרמונית

, עיסוי בטאמהאזורים. מרכז הכושר מאובזר במלואו, ומועדון הבריאות כולל בריכה מקורה, 

 מרחץ אדים וסאונה. 

  en/hotel.ro-http://www.atheneepalace לון:אתר המ 

  המופעים 6לכל  Aבקטגוריה כרטיסים  

 מסלול מקורי וייחודי  

 מדריכים תווצם ע הדרכה מורחבת והעמקה לא שגרתית 

 הדואג לפרט ולפרטים מינרסנהל מ ,דריכיםמסף לונב 

  בסביבותיהובעיר  גרתייםשם לא אתריבביקור  

  צ'אושסקו לנה וניקולאאביקור בווילת המגורים של  

 תבאוספי המוזיאון הלאומי לאומנו ומחית לאמנות רומניתמסיור מודרך על ידי  

 שוכנת בבית היסטוריה אירופאיתונות רומנית משל א תיטרה פיגלרבסיור  

וחדת של בוקרשט יאווירתה המ המשחזר את ,לויים המתחדש של העיריהב ראזובסיור  

  "פאריז הקטנה" כינויהבין שתי מלחמות העולם, בזכותה 

 ההמלוכ ןבארמו ,ינאיהסיציאה מחוץ לבוקרשט לשיפולי הקרפטים, ביקור בעיירת הנפש  

 הסביבה הכפריתבסביבתו, היכרות עם ומפואר ה

    ל מטיילכאוזנייה אישית ל קבוצתית, הכוללת מערכת שמע 

 יכותית ביותראטיילים בורת מח  

 יוחד לפני הטיולמ פגש הכנהמ  

    (Optionals)אין תשלומים נוספים  - במחיר םילולכאתרים ה לכ  

 במהלך הטיול יאין זמן חופש - מן הטיול מנוצל כולוז  

 לך.ש לכליכה שביל השקטבה, אבטחת היציהרק לאחר  יכספ בויח  

 חדות לרישום מוקדם:ומי תטבוה  

יציאה ב I.P.V.יפול ט ,תשלומים ללא ריבית והצמדה 01 ,ירו למטיילא 75הנחה בסך  

אין -בבדיקות הביטחון, בצ'ק מאיץ תור ליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול - מהארץ

 ת הדרכוניםובביקור

 !פךמלאה לכס תמורה -ל" בתת רבוי תב"קשר
 טיול וחופשה מהנים!!

 

 

http://www.atheneepalace-hotel.ro/en/
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 מינרת הסתכני

 
  בוקרשט -א "ת  16.09.19 ,ב'יום , 1יום 

 טיסה קצרה ננחתבוקר ולאחר ב 11:10בשעה  אביב-נמריא מתל

עיר יפהפייה ומרתקת המשלבת  , בירת רומניה.(Bucharest) בבוקרשט

 למלוננוניסע  .םטורייעם אתרים קלאסיים היסבחן רבדים מודרניים 

Athenee Palace Hilton Bucharest 5* -  מלון היסטורי השוכן במרחק

נוחה והתרעננות, נערוך מוקדי האירועים של הפסטיבל. לאחר מהליכה מ

 סיור קצר להיכרות סביבת המלון. 

 ורנטינמאג'ו מוזיקלי פיורת לתזמולהאזין  (The Palace Hall) ל"אולם הארמון"נצא  ,לקראת ערב

 , עליהם ינצח מנהלהפרטי וריקרדו זנלטולבה, ורוניקה סימאוני, פיירו היבלה גירסמולזמרים 

. הם יבצעו עבורנו את אחת מפניני המוזיקה פביו לואיזירת, המנצח האיטלקי המוזיקלי של התזמו

 ת, וזאקים רבי הודם משלב פר. הרקוויאורדיג'וזפה הנודע מאת  הרקוויאם הליטורגית האמנותית:

פרק ולניים. ד מקטעים ווקאליים קאמריים וסזמורת ומקהלה רחבות מימדים לצבאמצעות שילובה של ת

הדין' המשולב ביצירה מהווה אחת מגולות הכותרת של המוזיקה הרומנטית, וכמוהו גם נעימת  'יום

 ה'לקרימוזה' הנודעת.

 וחציואורכו שעה  0020:תחילת המופע בשעה  *

 

  רודן ובית הציירבית ה -שני בתים  19.9.017 ,ג', יום 2יום 

ן וקר נאזיבשעות הבהכרותינו עם אתרי העיר.  ק אתנעמיהיום 

 ההרצאהלאחר על קונצרט הערב.  נוי-ד"ר איתן אורלהרצאה של 

, הלנה וניקולא צ'אושסקובאתר מיוחד במינו, משכנם של נבקר 

 בעם רעהרודן בזמן שה משפחת נתרשם מהפאר והרווחה בה חיה

וערכים ריה המוקדשת לאחד הציירים המלחם. בהמשך נבקר בגלל

, צייר (Theodor Pallady) תאודור פאלאדישל רומניה, 

 מאטיסיחד עם  גוסטב מורואימפרסיוניסטי שעבד בסטודיו של 

ואחרים. הגלריה ממוקמת באחד מבתי האחוזה העתיקים ביותר 

 ריכלית.אד פנינהה מיוחדת והוא בעצמו בבוקרשט בעל היסטורי

תזמורת בביצועה של  ל"אולם הארמון" לקונצרט נוסףבערב נחזור 

, אליהם יצטרף פביו לואיזיעם מנצחה  רנטינומאג'ו מוזיקלי פיו

. הערב יוקדש לאחת מפניני סרגיי קרילובהכנר הרוסי הנודע 

טר פיומאת  הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת הרפרטואר הרומנטי:

אהבו של לביצוע, נכתבה בהשפעתו של מ לקשה ביותר , הנחשבתרהיהיצ .איליץ' צ'ייקובסקי

ימות אקזוטיות ותזמור ססגוני לצד מפגני ראווה וירטואוזיים. חלקו ומשלבת נעזף קוטק, צ'ייקובסקי, הכנר יו

"ע , שנכתבה במקביל למלחהג'ורג'ה אנסקומאת  לסימפוניה השלישיתהשני של הערב יוקדש 

יטית לגן העדן, רון שבהם מהווה מעין תפילה אשלושת הפרקים, כשהאחל עירה בהראשונה. מבנה היצ

י הטרילוגיה של דנטה: כור המצרף, הגיהנום וגן העדן, והיא נחשבת ת את רכיבשה כמייצגהובילו לפירו

 דק' 45 -ואורכו שעה ו 0020:תחילת המופע בשעה  * לאחת מיצירותיו החשובות של המלחין.
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  כיכר המהפכה 71.09.81, ד', יום 3יום 

נכיר את  .לוןביבה הקרובה למנצא לתור את הסבוקר ר הרצאת החלא

שבסיומה  1989בה התחילה המהפכה של דצמבר  הככר המהפכ

טון הדיקטטור צ'אושסקו, נשמע על הארועים לרומניה התנערה מש

 שדרת הניצחוןהגורליים שקרו בה ונבין למה הובילו. בהמשך נחצה את 

ל שוכן מוזיאון האומנות הראשי ש כה בוור לארמון המלובת, נעהמפורסמ

 ומיים וזרים.אוסף מרשים של אמנים מק המכיל רומני

לקונצרט  (Romanian Athenaeum) ב"אולם ההאטנאו"נאזין ערב לפנות 

, אליה יצטרפו המנצח הצעיר יליד רומניה התזמורת הלאומית של ליל

חד א, הנחשב לטריאןחצ'א יסרגי , הכנר הארמני המהוללולאד ויזירנו

י טימותיר ור בעולם, והויולן האנגלי הצעהכוכבים הגדולים בשמי הכינ

ג'ורג'ה מאת  33ב'סימפוניה הקאמרית' אופ' . הערב ייפתח וטריד

 הקונצ'רטו - לאחריה .1955יצירתו האחרונה של המלחין אותה כתב כשנה לפני מותו בשנת  - אנסקו

בראהמס  לכינור.הידועים ביותר בכל הקונצ'רטי  אחד, שהינו המסס בראניוהא מאת לתזמורתלכינור ו

כים, והיא משלבת מקטעים וירטואוזיים קשים של הכנר הגרמני הנודע יוזף יואכתב את היצירה בעזרתו 

קונצרט ייחתם ביותר )ובלתי נוחים בעליל לנגינה( לצד תחכום מרתק של נושאים מלודיים וריתמיים. ה

. היצירה, המהווה מעין הקטור ברליוזהצרפתי הרומנטי  ןמאת המלחי יה'באיטל ד'הרולבביצוע 

ודע ניקולו פגניני. היא מבוססת על הפואמה ה ולתזמורת, נכתבה בהשראתו של הכנר הנסימפוניה לויול

שבאיטליה. הויולה  'מסעותיו של הרולד' מאת לורד ביירון ועל מסעו של ברליוז עצמו בחבל אברוצו

  את הרפתקאותיו.    -הרולד, ופרקי היצירה השונים  ת אישיותו הנודדת שלאיצגת מי

 דק' 10 -ו ואורכו שעתיים 0017:עה תחילת המופע בש *

 

 כרות עם ה"עיר העתיקה"יה 7.09.119, ה'יום  ,4יום 

נצא לתור באחד האזורים המרתקים של העיר,  לאחר הרצאת הבוקר

ים, רר של חנויות נושא, בוה, אזעתיקה" שמחדשת את ימי"העיר ה

  ם כמעט בכל שעות היממה.מסעדות וגלריות השוקק חיי

התזמורת  בביצוע " לקונצרט"אולם הארמוןבערב נחזור ל

והכנר  כריסטיאן בדאה, המנצח הפילהרמונית של סט. פטרסבורג

קופתו עוד בת - 1882תזמורת סט. פטרסבורג הוקמה בשנת  .רפיןודים 

תיק ממוצא והמנצח הוה והידועה ברוסיה. אל בדאה, ק, והיא התזמורת הותייר השנל הצאר אלכסנדש

הערב ייפתח  סי הנודע ודים רפין, הנחשב לאחד הוירטואוזים הגדולים של המאה.הרו הכנררומני, יחבור 

רק  א. היצירה נכתבה לסקונאג'ה ג'וררת מאת שים ותזמולמקהלת נ בפואמה הסימפונית 'אאיזיס'

שזכתה לכינוי חיבה זה )עמה לכבודה של אלת האהבה המצרית, כי אם גם כמחווה למאהבתו של אנסקו 

מאת המלחין הרוסי הנודע  2מס'  בקונצ'רטו לכינור ולתזמורתהמשך הערב  ר יותר(.יתחתן מאוח

 אנטונין דבוג'אקמאת  הסימפוניה התשיעיתגולת הקונצרט של הערב תהווה  .דמיטרי שוסטקוביץ'

, בעת שהותו בארצות הברית 1893בוז'אק כתב את הסימפוניה בתחילת 'סימפוניה מן העולם החדש'. ד -

 בתזמורה הססגוני.ויות' ה'אמריקא ה בנעימותיה, והיא ידועבטוריון הלאומי של ניו יורקנסרהקוכמנהל 

 ואורכו כשעתיים 19:30חילת המופע בשעה ת * 
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 סינאיה - עמק פראחובה המדהים ופנינת הקרפטיים 19.09.20, ו'יום  ,5יום  

 .ם המפורסמיםה לכיוון הרי הקרפטייארוחת הבוקר נצא צפונלאחר 

ר הפסגות ינו באווינמלא ראות ,(Sinaia) סינאיהיירת הנופש ר בענבק

ק"מ מפרידים בין  120היערות הירוקים.  עינינו נשטוף במראות ח ואתהצ

המחבר ביניהן הוא אחד הטובים  1כביש מספר . בוקרשט לסינאיה

 - מבוקרשט לסינאיהברומניה. המעבר  (אבל גם העמוסים)והמהירים 

ם רכס הבוצ'גי, בדרו לבלף תושבים לכל היותר בא 15עיירה קטנה בת 

יר הרים נקי ובתי מלון יפים, שהכינוי "פנינת הקרפטים" אוועיירה שלווה עם הי וזאוד. מ חד -הרי הקרפטים 

יה. זה שנה נחשבת סינאיה אתר התיירות המוביל ברומנ 200כבר  נצמד אליה בכל שיחה עם תושביה.

בחורף זהו אתר במבט מצועף ובשפע של מחמאות. ה נזכרים בהם אחד מאותם מקומות שיוצאי רומני

הנופש המזמין ביותר. בתי הקזינו שפועלים כאן מושכים לא מעט תר א -י במדינה, ובקיץ רפופולהסקי ה

ות, בתי קפה מבקרים, מסלולי ההליכה בהרים נוחים מאוד לגישה, והרחוב הראשי בעיירה מלא מסעד

 לשושלת הוהנצולרןשון , ארמון שהוקם ע"י המלך הרא(Peleș Castle) בארמון פלשנבקר  וחנויות.

(Hohenzolern) המיקום הגבוה מעניק לו תצפית מצוינת עד סיום מלחמת העולם השניה.  ניהששלטה ברומ

ועצעת ועמוסת על הקרפטים. הבעיות הפעוטות של העיירה נותרות בעמק, והמבט על הטירה המצ

נתרשם  לומותיהם.בית חיד את ההשערה שהאחים גרים בנו כאן את הצריחים והמגדלים מעלה מ

מתחרה במראות  (Valea Prahovei)  עמק פראחובההנוף ונבין מדוע ות, ההרים, הגיא ,מהעיירה, אתריה

  קוחים מגלויות נוף שוויצריות.לה

 

 אחד איכריםושוק  ארמון אחד 19.09.21, שבתיום  ,6יום 

, ותר בבוקרשטלאחר ההרצאה המוזיקלית נצא לאחד הבניינים היפים בי

ם כמוזיאון יושמשמש כ (Cantacuzino) קנטקוזינו ארמוןהלא הוא 

שגם   (George Enescu)ג'ורג'ה אנסקוהמוקדש למלחין, כנר ומנצח 

התגורר בבנין זה תקופה מסוימת. לאחר הביקור במוזיאון נצא לראות  

בעיר ובפרבריה הירוקים של העיר ואם יתאפשר לנו  בתי אצילים אחרים

ם להביא את תוצרתם כגון ליקר גיים רק בסופי שבוע, בו איכרים נוהכרים מיוחד המתקינעצור בשוק אי

 יבות שונות וממרחים שונים וכן חפצי נוי פרי ידיהם. בדבנים, אוכמניות שחורות או אגסים, רוד

המהוללת עם המנצח ומנהלה  הקונצרטחבאו תזמורתל לקראת ערב נצא לאולם הארמון להאזין

 מורת הסימפונית הנודעתתזמורת הקונצרטחבאו המלכותית היא התז .נסמאריס ינסולשעבר המוזיקלי 

בפואמה הסימפונית 'דון . הערב ייפתח 19 -השנוסדה עוד בסוף המאה  הולנדוהחשובה ביותר ב

. היא בנויה בצורת נושא סרבנטסידוע מאת ן ה, המושתתת על הרומריכרד שטראוסמאת קישוט' 

נגן הויולה. חלקו  -'ה נצצ'לן הסולן ואת תפקידו של סנשו פדון קישוט נושא הווריאציות, כשאת תפקיד 

, 3הסימפוניה מס' ימפוני של כל הזמנים, הלוא היא השני של הערב יוקדש לאחת מפניני הרפרטואר הס

ימפוניה הוקדשה במקור, כידוע, לנפוליאון בונפרטה, אך הס. לודוויג ואן בטהובןמאת  'ארואיקה'

הרואית, הולחנה לחגיגת זכרו של ה סימפוניקיסר שונתה ההקדשה לכדי "החריז על עצמו כ לאחר שהלה

יסטוריה של המוזיקה המערבית, וזאת בהיותה מסמנת את בה היצירה נחשבת אבן דרך. אדם גדול"

 ואורכו שעתיים 19:30תחילת המופע בשעה  *  מנותית.תחילתו של העידן הרומנטי במוזיקה הא
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    יאון הכפרמוז 09.1722.', א, יום 7יום 

   במוזיאון הכפרת בלונצא ל ,הבוקרת לאחר הרצא

(Museul Satului) ,ם מבני מגורים, מבני מוזיאון פתוח בו מרוכזי

דת, מבני משק ואחרים שהובאו לכאן מכל רחבי רומניה. 

ביופיו ובמקוריותו, מוצבים בו מבני עץ הבנויים  המוזיאון מרהיב

ללא שימוש בברזל כל זה  תיות עם מחברי עץבטכניקות מסור

שפת אגם נאה. בחלק מהמבנים  לעורחב ידיים רק בתוך פא

לאכות עממיות בשיטות המדגימים ממקומיים עובדים 

 מסורתיות.

פה באחת מן האופרות הידועות מאת נצהמרהיב, בו " האטנאו"אולם הבשעות אחר הצהריים נחזור ל

ן, שזכה 'ואר כיבושיו וסופו הטרגי של דון ג. את סיפו'ובאני''דון ג, הלא היא וולפגנג אמדאוס מוצרט

והמוזיקה המופלאה של מוצרט,  ו דה פונטהלורנצלפרשנות מהפכנית באמצעות עיבודו של הליברטיסט 

נגן החליליות ומומחה  - ג'ובאני אנטונינישל ובניצוחו  התזמורת הקאמרית של באזלנשמע בביצוע 

ל ג'רדינו 'אישהקים את אנסמבל הבארוק הידוע  התפרסם בשעתו כמיהבארוק האיטלקי. אנטוניני 

. אליו 18 -מפניני האופרות של סוף המאה ההרמוניקו', ויהיה זה מרתק לשמוע את פרשנותו לאחת 

 סילביה שוורץבתפקיד דון ג'ובאני, ה פיזרוני לוקתצטרף גלריה מרשימה של זמרים סולנים, ובהם 

 ווירה ואחרים.  בתפקיד דונה אל ןמיה פרסובתפקיד דונה אנה, 

 .חגיגית שתסיים את הסמינר ת ערבלארוח יסעלאחר הקונצרט נ

 וחצי ואורכו שעתיים 16:30תחילת המופע בשעה  *

 

    רהפרידה מעיר הבי 19.09.23,  ב'ם וי ,8יום 

פרד מבית המלון שלנו ונצא לסיור פנוראמי להכרת ינ ,בוקר וסיום הסידורים הפורמאלייםלאחר ארוחת 

ן יבניאך גם  אחוזות פרטיותאתריה המרכזיים של העיר, ביניהם 

וכמובן את  צבאיתהאקדמיה ה, יני האוניברסיטהיבנ, האופרה

נט רלמונראה את בנין הפ צ'אושסקום של יויקטים המגלומניהפר

ין הכנסייה יבנבנבקר . (Palatul Poporului) ן העם""ארמוובשפתו 

על  הוותיקןשל רומניה השוכנת בקריה משלה דוגמת  הראשית

עם .  (Metropolia)גבעת המטרופוליהגבעה מורמת, הלוא היא 

 של ופה נעצור במרכז הקניות הענקו, בדרך לשדה התעוככל שהזמן יאפשר לנסיום הסיור הפנורמי 

להשלמת קניות ומזכרות. בשעות הלילה המוקדמות, עוד לפני חצות ננחת בנתב"ג.  (Baneasa)נאסה בא

  .2021תם סמינר מיוחד במינו, להתראת בפסטיבל אנסקו 
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 הערות: 

תכנית הי ההדרכה בלבד. ת פוקוס ודוגמא לחלוקת ימהמופיעה לעיל מציינת נקודו הטיולתכנית  .1

נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה  ויים עקבנופה לשימהווה מסגרת שלדית וכפ

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

 .וןלבבתי המו מקלחת ת זוגיות ו/או אמבטיה ו/או/או מיטו Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

 .(אמבטיה מקלחת או ה כמובןלמען הסר ספק, בחדר תהי)

ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה  .3

מראש  הזמיןל ,במסגרת כרטוס קבוצתילא ניתן  ,מראש של מקומות הישיבה במטוס. ככלל

 להבטיח חדר מסוים במלון. מנות אישיות( או)להבדיל מהז מטוסבישיבה  מקומות

משך  .חברת התעופה הלאומית של רומניה, א עם חברת התעופה טארוםת"-וקרשטב-ות ת"אטיס .4

משקל הכבודה המותר לנוסע הינו מזוודה אחת  זמן הטיסה מישראל לבוקרשט כשעתיים וחצי.

מטוס בש ת לתא הנוסעיםשלחת לתא המטען, ניתן לקחק"ג. בנוסף לכבודה הנ 23במשקל של עד 

 ע. ק"ג לנוס 10י של במשקל המקסימלכבודת יד 

  :בתהליך אונליין צ'ק אין באתר של טארוםלפני ההמראה  שעות 30 -לבחור הושבה רק כניתן 

http://www.tarom.ro/en/  

ם מהמחיר הכולל ואין צורך דאירו לא 175זזו יקו - טיסות באופן עצמאי לאלו המעוניינים להזמין .5

 לק וביטחון. י נמל, דסוסיף  מלה

 , אנא העבירו אלינו את הבקשהבטיסה להזמין הושבהחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, או אם  .6

י , ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כמוקדם ככל האפשר בכתב,

שאכן  להבטיח התעופה בלבד, ואין באפשרותנו יבה היא של חברתההחלטה לגבי מקומות היש

 לו את המקומות שביקשתם.תקב

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. .7

ם לאור הניסיון שלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח רפואי מוקד .8

נו, לצער .וליציאה לטיום לפני הי 60 -לא יאוחר מ הלטיול, ובכל מקרככל האפשר לאחר ההרשמה 

שבחוסר אחריות לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם  לא נוכל להיענות לבקשות של מטיילים,

ומבקשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו, במחשבה כי אם  כיסוי של ביטול מסיבה מוצדקת(

 .רהזלקבל את כספם ח הרי שמגיע להם על ביטול, הודיעו לנו

ות חכמים בביטוח", שתתאים לכם פוליסת ביטוח יו פתרונזביטוח "אנו ממליצים על סוכנות ה .9

 180נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 

טוח בעת אירוע ליווי אישי מול חבורת הבי. כך תיהנו מייצוג ויום מראש לכל גיל ובכל מצב רפואי

 טופס הרישום.נו זאת בי, נא צי. למעונייניםובחזרה לארץו"ל חב

עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות   .10

ובבתי מלון. אנו מבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. הדבר 

ינם ההטיסות ן, ולוודא כי שירותי הקרקע ווהתעופה ובתי המלר לנו להתחייב בפני חברת יאפש

 ים ביותר שבאפשרותנו להציע.הטוב

לומים ללא תש 10, אירו 75הנחה בסך  :19.02.28 עד לנרשמים הטבה מיוחדת לרישום מוקדם .11

בבדיקות  תור מאיץל של נציג מנתב"ג לטיפו ליווי - ביציאה מהארץ P.I.Vוטיפול ריבית והצמדה 

  .טל"ח                                                                                  קורת הדרכונים!ין, בצ'ק אין ובבטחויהב

http://www.tarom.ro/en/
http://www.tarom.ro/en/
http://www.tarom.ro/en/
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 . רותי התיירות השונים בארץ היעדיוש, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותרהע
 טל"ח                      הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.   -טיסה ר המקומות ב. לאור מגבלה במספ2             

 

 

 

 בנתב"ג! V.I.P+תשלומים 10+הנחה לנוסע אירו 75 :91.02.28עד הטבה מיוחדת לנרשמים 

 אירו הנחה לנוסע 30: 1-14.03.19 הנחה לנרשמים בין

 1.01.16י ו"ל אחרות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחבמיד עם "קשרי תרמטייל מת

 טיול נוסף מאז אירו לכל 10אירו עבור הטיול הראשון, ועוד  25למטייל המתמיד: הנחה בסך 

 המחיר כולל 

 טארום בחברת סדירות :ותטיס

 Hilton Bucharest 5*מלון לילות בבית  7 לינה:

  משותפת ארוחת ערבו ההגעה םיור מלאות למעט ארוחות בוק כלכלה:

 של "קשרי תרבות תבל" מסגל ההדרכהשני מדריכים  ה:כרהד

 ומלווה אדמיניסטרטיבי

 ית המפורטתפי התכנ לע תחבורה:

 כולל הרצאה באורך מלא בארץ מפגש הכנה -

 הכוללת אוזניות אישיותקבוצתית מערכת שמע  -

 למוזיאוניםדמי כניסה  -

 Aבקטגוריה  יםמופע 6 -

  במסעדה מקומיתמסכמת ארוחת ערב  -

     בלבד ייםמקומנותני השירותים הל תשר -

תשלומים ללא  10הנחה,  אירו 75: 19.02.28עד לנרשמים  -

, צ'ק איןיטחון, בבבבדיקות ה P.I.Vליווי  הצמדה,ו ריבית

 .דרכוניםה ביקורתוב

 מחיר אינו כוללה

 ואיר 690: ליחידבחדר  מטיילתוספת ל -

ע בסמוך ליציאה י שייקבכפ ,ןמסי נמל, דלק וביטחו -

 (ירוא 88 -כ: 19.02.11 -נכון ל)

, טלפון שתייה, )כביסה, הוצאות בעלות אופי אישי -

 וכו'( , הושבה בטיסותבידור

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית -

 ו היטל שאינם כלוליםמס ו/אהוצאה, כל  -

  .להטיושל  הכולל רבמחימפורטים ואינם   

 קרקעהי , שירותיסותטשינויים בתעריפי ה -

 לנמ ומיסי  

. מומלץ גם להוסיף (חובהומטען )ביטוח בריאות 

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של  ביטוח

)החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם  ביטול

 .ו לחפציו במהלך הטיול(אלמטייל 

ייל אירו למט 6 -)נהוג כ הסמינרתשר למדריכי  -

 יום(ל
 

 וםלותש נהלי רישום
 

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

 tarbut.co.il-log@kadi , דואר אלקטרוני:7428885-09 :פקס, 2116888-072 :. טל4425038כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 

 מפורט בטופס הרישום.כ שלום:רי תדהס
   

במשרדי "קשרי  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  היא,שמכל סיבה הודעת הביטול,  * ול:אפשרות ביט

הם תרבות תבל" )יש לוודא קבלת ההודעה(. מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, 
 .תנים לשינויאינם ני

אלא , ום וטיפוללמטייל דמי רישאירו  75למעט יציאה, לא ישולמו דמי ביטול, לפני ה בודהעימי  31רה של ביטול עד קבמ •

 לדמי הרישום והטיפול. בפועל, ואז יתווסף המחיר )כגון כרטיסים למופעים( אם כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים

 ל כפיצוי מוסכם מראש.למטיי 45%ל שהיציאה, ישלם לחברה סך  לפניימי עבודה  30 -20מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 65%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  19 -14בין מטייל המבטל  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 80%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -07מטייל המבטל בין  •

 א מחיר הטיול.ו במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוציאה, אי הינימי עבודה לפ 6 -החל מ  יטולבמקרה של ב •

         .   טל"ח                                   .            משתתפים 20במינימום  יציאת הטיול מותניתה', שאינם ימי חג או ערב חג.  -ימי עבודה: ימים א' 

. רישום טולת בית אפשרוכוללהטוח י, פוליסת בלהרשמה לבמקביאנו ממליצים להוציא  ,הגבוהיםדמי הביטול בשל ** 

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

ם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה יו יתאים לכ"זיו פתרונות חכמים בביטוח", שמנהלה, יואל זביטוח ממליצים על סוכנות ה
יום מראש  180ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תבל ומאפשרת ביטוח בית אטרקטי ליסהוובמחיר הטוב ביותר. הפ תאישי

מול חברת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים,  מייצוג וליווי אישילכל גיל ובכל מצב רפואי. כך תיהנו 
 ס הרישום.נו זאת בטופנא ציי

    

 tarbut.co.il-dialog@k, דוא"ל: 8857428-09 :פקס, 2116888-072טל: 

 ומעלה מטיילים 30בקבוצה של אירו לאדם בחדר זוגי  2295  :עלות החוויה

 יםמטייל 25-29בקבוצה של זוגי  ראירו לאדם בחד 2395                        
 יםמטייל 20-24בקבוצה של זוגי  ראירו לאדם בחד 2595                        
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 פרטים אישיים - 2019 בבוקרשטפסטיבל אנסקו  לסמינר תרבות הרשמהטופס 
 14.02.19, 1נספח 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: _____________________________

 ____: ____רצמחוני / רגיל / אח :בטיסות ארוחות

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: שם מלא

_____________________________ First Name: 

Surname:________________________________ 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _______________בתוקף עד: ______________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 _______ות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: _ארוח

ה. משך זמן הטיסה מישראל ת"א עם חברת התעופה טארום, חברת התעופה הלאומית של רומני-בוקרשט-טיסות ת"א

כבודת יד במשקל  + ק"ג 23ינו מזוודה אחת במשקל של עד לבוקרשט כשעתיים וחצי. משקל הכבודה המותר לנוסע ה

  ק"ג לנוסע. 10מקסימלי של ה

 

  

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

,          ________________פקס: __________________, עבודה: _____, __________________בית: : טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

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

 ______ אחר:  מיכאל בר אל אינטרנט   חברים  ניוזלטר  ד"ר איתן אור נוי  ?הטיולנודע לך על כיצד 

 הערות:

 .ובבית המלון, בטיסות טיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותו יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש ב .2

פה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס על שרותי התעו אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

שרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי הטיולים של ק כפופה לתקנון טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

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

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

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180י, תקף לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפוא הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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 2עמוד 

 כספים - 2019 לסמינר תרבות פסטיבל אנסקו בבוקרשט הרשמהטופס המשך 

 1ל מטיי

 למטייל בחדר זוגי  2295 € *          הסכום לתשלום:

 (19.2.28 עד -75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (19.3.14-1 - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

   (690 €_____+ ) €   : בחדר תוספת ליחיד

  אירו  _______                   : 1סה"כ מטייל 

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

 (1+2מטייל ) אירו    : __________לחיוב סה"כ

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2295 €  *         הסכום לתשלום:

 (19.2.82 עד -75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (19.3.14-1 - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

 תף/ה לחדר: _______________________שם שו

 אירו_______                     : 2סה"כ מטייל 

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

  לחדר         מעוניין/ת בשותף/ת  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ___________________________

מטיילים משלמים  20-24 -להמחיר  .אירו 2395 הינו משלמים מטיילים 25-29 -המחיר ל .משלמים מטיילים 30עבור * המחיר 

  אירו למטייל. 2595הינו 

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

נא לציין את הטיולים אירו לכל טיול נוסף מאז.  10אירו עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  25הנחה בסך 

 _________________________________________________________________________ תתפת:בהם הש

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 ".לביטחון בלבד. לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "בכרטיס אשראיאו , במזומן

 אשלם:

 תרה בשני תשלומים והי ,בהרשמה לאדם € 800 שלראשון תשלום  (אירו 500שטרות. לא מקבלים שטרות של ) במזומן

  **וקביםעחודשיים 

  מס. כרטיס: ________________מסוג: ___ כרטיס אשראיבאמצעות ,____-__________-__________-   ,___________

   ______ספרות אחרונות בגב הכרטיס: __ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 אמריקן אקספרס(לא מכבדים טיס אשראי ישראלי בלבד, החיוב בכר)

 (.ניתן להוסיף תשלומים בתוספת תשלום ,19.2.28 עדומים לנרשמים תשל 10)מים תשלו_____  ב:

ה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול במיד

  מר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.ג** המופיע בתכנית הטיול.

 טל"ח               . הראשון החיובביום )מכירה( של בנק מזרחי גבוה  חאותהעברות והמכל התשלומים על פי שער 

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

וודא קבלת אישור יש ל או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. יס אשראי לביטחוןעם פרטי כרט )במזומן

 .א ירשם ולא יטופללטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:רישום! 

  לתשומת ליבכם:

הפריע למטייל למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות ל מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

 בית המלון.אוטובוס או לל חשבונו לבמהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו וע

 ____________________תאריך: ________________  חתימה: ____ : ____________________ 1שם נוסע 

 ____________________: ____: ____________________  תאריך: ________________  חתימה2שם נוסע 

 tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:   ילוילאחר המ העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 
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