
    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 :ותהצו בהדרכת

עוסקת בחקר חיי היום יום בעידן הרומי והביזנטי. מומחית  -פרופ' ציונה גרוסמרק 

 מדריכת טיולים ותיקה ומנוסה. .לאגן הים התיכון בעת העתיקה

 

 

דוקטור  ל תוארעב. 2004נת ז שמא ץמסקר את תחום חדשות החו - יים איסרוביץח ר"ד

פרסם כתבות רבות על  ללחימה בטרור. ותאוניברסיטת בר אילן, חוקר דוקטרינמ

 אפיה של נאפולי.מ, כולל הלקית ועל הפשע המאורגןליטיקה איטפו

 

 

דרום איטליה מופיעה בתודעתנו כחצר האחורית הנחשלת של מדינת המגף. אבל הדימוי 

. מדובר באזור עשיר במורשת תרבותית, האמתיתה נהזה אינו נותן את התמו

והכובשים הרבים העמים  לבותם שת מתרמושפעשארכיטקטונית ואמנותית יחידה במינה, 

טייל פעור פה, ממשאירים את ההיפים באירופה שעברו באזור זה במהלך הדורות. הנופים 

 סמינרההלך נוכח השילוב המהמם של הר וים. מכל אלה נוכל להתרשם לעומק במ

 המיוחד!
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 מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:

 לרנוסומאלפי אוף ח -אפרי ק - אפולינ - קאסינו הטונמביקור ב:  

 תרבות ויסטוריה ה ,אמנות ,ולוגיהארכיא לאזור על הומחמוות מורחב וצם ע - הדרכה מורחבת 

 "תיירותיים-או"הל םיוכרמ לאהמקומות והאתרים ה :ניתכוותוספות בת דגשים 

 קסל הד כוכבים 5 ברמת  ר הלילות אל שכ  כוכבים, 4ילה אחד ברמת ל :לינה 

 (מועד הרישוםב זמינות כרטיסיםלפוף כ) אופרה סן קרלוה בית ב ופרה לה טריוויאטהאה 

  ירפאקלשייט במעבורת  

  ולרוסמונטה ל כבלרב עליה 

 קומית לייצור מוצרלהמביקור בחוות באפלו  

 במהלך הטיול אחת ערב תרוחא עודווקר בלינה וארוחת  כלכלה על בסיס 

 מסלולים הרגילים שיוצאים מישראלבים עינם מופיאיחודים שיורבים  כניסות לאתרים 

 אומב תוהרצא לכולהטיול, הי נמיוחד לפ מפגש הכנה 

 כוללת אוזניה אישית לכל מטיילהית, תקבוצ מערכת שמע 

 (Optionals)ספים ואין תשלומים נ - במחיר םילולכאתרים הכל  

 להטיו ופשי במהלךחאין זמן  - זמן הטיול מנוצל בצורה מרבית 

 ךלהנפשי ש טשביל השקב -ת היציאה חרק לאחר הבט יכספ חיוב 

 :91.40.11עד  רישום מוקדםל הטבות מיוחדות 

 למטייל רואי 75הנחה בסך  √

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10 √

 

   



    

 :סמינרתכנית ה
 קאסינומונטה  -רומא  -ביב תל א 19.10.1, 'גיום , 1יום 

לאחר . , בירת איטליה(Rome) רומאליעד ביניים דרך  רקא בטיסת בוצנ

 (Monte Cassino) סינומונטה קל ונגיעלחבל לאציו בנסיעה תחיל ננחיתה ה

ינר ננו למנוחה לקראת תחילת הסמונסיים במלו נערוך סיור קצרשם 

 .ם איטליההמרתק בדרו

  נאפולי - קאזרטה - ונגהספרל -מונטה קאסינו  19.10.2, ד' םוי ,2יום 

בו במנזר ש (Monte Cassino) במונטה קסינוסיור בהיום נתחיל את 

בבית הקברות  גם ת. נבקרצרות הקתוליהתנועה הנזירית בנ ההתמסד

קשים שהשתתפו בקרבות ה ,ארץ ישראלמלחיילים שבו יש ציון  הבריטי

 פרלונגהבס קורלבינמשיך ה. ילם השניועמלחמת השהיו במקום ב

(Sperlonga) טיבריוס  ריסבשרידי ארמונו של הק(Tiberius)  ובמוזיאון שבו

 פאלאצו ריאלהונבקר בארמון המפואר  (Caserta) אזרטהבקיקור לב ךנמשי .וןמהארמוצגים הממצאים מן 

(Palazzo Reale) - מקומי ור המלך העב 1752 -ב ה. הארמון נבניטליהביותר בא חד האתרים המרתקיםא

בתום הביקור נתחיל בנסיעה ת. ם, רהיטים, מראות ונברשויארמון גדוש בציורי קיר, שטיחהפחת בורבון. למש

 (Castelnuovo) קסטלנואובו תדמצות נראה אורכז העיר ר במנסיי. (Napoli) יולאפנהעיר רומה לעבר ד

שהונצחה הקדושה  ,סנטה לוצ'יהלנרד  .ות שניםאמ י העיר במשךשמשה את אדונו םבינייהי מישנבנתה ב

שבו נלון  קסלדה כוכבים  5ברמת  מלוננול נגיעלעת ערב ו ,ביותר םהידועי פוליטניםאהנבאחד השירים 

 .סמינרעד סוף ה

  סן קרלו  פרההאובית  -נטיס פלוואוילה  - ומפיפ - נאפולי 19.10.3, 'ה םוי, 3יום 

 זובוהותפרצות של סה בהשנהר (Pompei) יפומפבאת היום בביקור  נתחיל

וילות, בית וה ם, אתהפורות א. נסייר ברחובותיה, נראה ירהלספ 79בשנת 

ביקור בפומפי ניסע לביקור באחת הווילות הבתום  .טרוןהמרחץ והתיא

, בה נוכל (Villa Oplontis) יסטוילה אופלונ -הרומיות השמורות ביותר 

ן נקפוץ לביקור דרך חזרה למלוב ת הפרסקו הרומית.מאמנותרשם לה

 .יאטרוןהאמפיתווע השקמל את הנ אהנרו (Pozzuoli) פוצואולי ריעב

 האופרה סן קרלו בבית יציאה משותפת למופע ערב למנוחה לקראת הצהריים נחזור למלוננו אחר שעות ב

(Real Teatro di San Carlo) בפיאצה פלבישיטו הנמצא בעולםקוסטיקה הטובה עם הא(Piazza Plebiscito)  

 .ירדו פה'וזין גשל המלח *"לה טרוויאטה"שם נצפה באופרה הקלאסית 

 א חובב אופרה...חוויה יוצאת דופן גם למי שלזוהי 

 

 

 .במועד הרישום לזמינות כרטיסיםכפוף  המופע *



    

 סאן מיקלהווילה  - יאנאקאפר - קאפרי 19.10.4, 'ו םיו, 4יום 

 להנעקות. תיהע בסמטאותיהיר סינו, (Capri) פריאלק נשוטהבוקר 

ר "ההמוביל לפסגת כסאות  ברכבלעפיל ונ (Anacapri) ריאנאקאפל

סאן  הילהוו הואבו נבקר אתר מפורסם נוסף . מונטה סולארו - "מששה

 אקסל מונטהוודי ביתו של הסופר הש ,chele)(Villa San Mi המיקל

חזור ונ יםה תממראו ליהנותנשוט מסביב לאי קאפרי . וגיבורת ספרו

 לנאפולי.  ורתעבבמבשייט 

 )malfitanaA ostieraC(חוף אמאלפי  19.10.5, שבת יום, 5 יום

ע על כביש החוף פים ביותר באירופה. ניסהיהאזורים יל באחד היום נטי 

המחבר בין העיירה סורנטו לאמלפי. נעצור  ,אמלפיטנה" הרטיי"הקוס

מטפסים במעלה  ובוסתניה הירית שבתרה ציועיי - (Positano) וזיטנופב

ת תה בעבר עיר נמל תוססישהי (Amalfi) אמאלפילך נמשימשם ההר. 

וטט שהמקומית ונ תדרלהבקראשונים. נבקר ה קי היםשבה נחקקו חו

 (Villa Rufolo) וילה רופולווב ונבקר (Ravello)ראבלו לבשוק. נעלה 

ריות חזרה הקטנות והציורות העיירך ה דנסיעב נמשיךשמגניה נשקף נוף מרהיב על הים ומפרץ סלרנו. 

 אפולי.נמלוננו בל

 נאפולי  - צרלהלייצור גבינת מו באפלוחוות  -סלרנו  19.10.6', א, יום 6יום 

איטליה. כאן נחתו ת מערי הנמל החשובות של אח אהי (Salerno) סלרנו

את סיפור  רוהעיר נחרבה ברובה. לאחר שנספ 1943 -בנות הברית ב

נוסף כדי להכיר פרק  (Paestum) בפאיסטוםר לביקו שיךנמ ,הנחיתה

שלושת המקדשים היווניים באתר. בביקור ב ל איטליה,הקדום ש בעברה

מייצרת את ה מקומיתלו פבחוות בא רוקילב נכנסדה ויתאפשר, יבמ

 אצנבשעות אחר הצהריים  הטרייה והאיכותית.ונוכל לטעום את התוצרת  אזורהמוצרלה המאופיינת לגבינת 

 ולי.פנאלוננו בלמחזרה 

  תל אביב -וינה  -נאפולי  19.10.7', ביום  ,7יום 

ברנו עטיול המקסים שלסוף ה אחרוןסיור קצר קר נצא לרוחת הבולאחר א

לפני מיוחדת במינה על העיר והמפרץ.  לתצפיתף, נעלה בשבוע החול

כך שכל  מקומית רייהצבפינעצור  שדה תעופה בנאפוליהיציאה לכיוון 

 לשדה ומשם נמשיך בדרכנו פרטבולי ואת נאפבכלל איטליה נת את אפיימ

 .רה לישראלסת חזלטי

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

  הערות:

כנית מהווה מסגרת ולחלוקת ימי ההדרכה בלבד. הת הודוגמהמופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס  להטיוכנית ות .1

תאם י יהיה בהינוכל ש. וילחיזיטה או ינן ניתנות לשלויות שאשלד וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפ

 . צוותקצועי של העת המלשיקול הד

ו/או אמבטיה )למען הסר ספק  ו/או מקלחת מיטות זוגיות בבתי המלון ו/או Non-Smokingרי לא ניתן להבטיח חד .2

  ינה מקלחת או אמבטיה(.בחדר תהי

ות ש של מקוממראמנה הזו ון אבית המלתבצעת על ידי מחדרים הכגון החלוקה ל ,יש נושאים שאינם בשליטתנו .3

בה במטוס )להבדיל מהזמנות מין מראש מקומות ישיכלל לא ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי להזוס. כהישיבה במט

 אישיות(. 

, בכתבאו לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו את הבקשה  ,ןחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלוובמידה  .4

כי ההחלטה לגבי מקומות הישיבה דגיש ופה. נחזור ונלחברת התעאו לון המת לבי נעבירה ל האפשר, ואנוכמוקדם כ

 המקומות שביקשתם. ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו אתחברת התעופה בלבד,  היא של

נמל, להוסיף מיסי ך ין צוראירו לאדם מהמחיר הכולל וא 400יקוזזו  -הזמין טיסות באופן עצמאי לאלו המעוניינים ל .5

 ן.חוק וביטדל

נוי/שדרוג הכרטיס מטעם חברת בנוסף לעלות שי, 50€ ו דמי שינוי בסךיחול הטיסה הקבוצתיתל שינוי מעל כ .6

 התעופה.

כל  לאדם הלוך ושוב. 180€מושבי אקזיט בעלות של ללא עלות, וב 28 הניתן להזמין הושבה הלוך חזור החל מהשור .7

 ובהתאם לזמינות המושבים. ס בלבדכרטוהלאחר ההושבות יטופלו 

 ה.אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופ .8

פשר לאחר הא ככל דםאי מוקוח רפוטכי יש לעשות ביהבהיר לאור הניסיון שלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים ל .9

לצערנו, לא נוכל להיענות לבקשות של ול. ה לטייום לפני היציא 45 -יאוחר ממקרה לא ובכל ההרשמה לטיול, 

סוי של ביטול מסיבה מוצדקת( ומבקשים לגלגל סיעות )הכולל גם כיחריותם לא עושים ביטוח נ, שבחוסר אליםמטיי

 ספם בחזרה.את כ שמגיע להם לקבלטול, הרי ביו על לנודיעו כי אם העלינו, במחשבה הכספי את ההפסד 

מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי מלון. אנו  ם בתחרותים, אנו נמצאילטיולעקב עליית הביקוש העולמי  .10

ת ני חברייב בפוקדם ככל האפשר. הדבר יאפשר לנו להתחמוקדמת, ממבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה ה

 ביותר שבאפשרותנו להציע.   ובים הטיסות הינם הטי הקרקע וותי שירכ ולוודאהמלון, התעופה ובתי 

 .ללא ריבית והצמדה תשלומים 10 -ו אירו 75הנחה בסך  :19.04.11עד לנרשמים רישום מוקדם חדת למיוהטבה  .11

 ל"חט



    
 

 

 

 ר כולל:                 המחי

 .ותסדיר תבינלאומיו ותטיס :ותטיס 

 דה לקס* 5 -ו * ללילה אחד4מלון ברמת   לינה:  

  ת ערב ביום ההגעהחת בוקר + ארוחלינה וארו כלה:כל 

ומעבורת כמפורט  מוזגובוס תיירים מוטא  ורה:תחב 

  .בתכנית

שני מדריכים מומחים מצוות ההדרכה של  :הדרכה  

 ארגוני  ומלווה תרבות תבלקשרי 

 מבואת וכולל הרצא מפגש הכנה בארץ  -

 פרילקא טשיי -

)כפוף  למופע "לה טרוויאטה" 2 הכרטיס בקטגורי -

 (בעת הרישום לזמינות

 יותניות אישאוזהכוללת קבוצתית שמע ערכת מ  -

 שבתכנית אתריםכל הל סהניכ דמי -

 מקומייםנותני שירותים תשר ל -

 מחיר אינו כולל:ה

 .€ 435בסך תוספת לאדם בחדר ליחיד  -

 ע"י  בסמוך ליציאה שיקבעכפי מיסי נמל, בטחון ודלק  -

 (€ 115 -: כ24.03.19 -עופה )נכון לחברת הת  

 ת.        תכניארוחות שאינן מפורטות ב -

 ר וכו'דוכביסה, שתייה, בי י אישי:ופת את בעלוהוצאו -

 טיולה ולים במחירכל מס ו/או היטל שאינם כל -

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל. -

ל, נמ מיסיו שירותי הקרקע יסות,שינויים בתעריפי הט -

 .24.03.19 -ל מהדלק והביטחון, הח

ומלץ גם להוסיף . מה()חוביטוח בריאות ומטען ב**  -

של ביטול.  רהרפואית ולוודא את הכסוי במקה הטסיטוח לב

רם למטייל ו/או לחפציו שייג נזקלכל החברה אינה אחראית 

 במהלך הטיול.

 רו לאדם ליום(אי 5 -הטיול )נהוג כ כיתשר למדרי -

  הרשמה:

י או במשרד, 4425038 כפר סבא, מיקוד 74יצמן בדוא"ל, בדואר: רחוב ו שמה בלבד בפקס,טופס הר באמצעות טיולהרישום ל

  o.iltarbut.c-dialog@k: מייל .7428885-09 :פקס 88-86-11-22-07  :ל'.  טקשרי תרבות תבל

 בטופס הרישום. כמפורט הסדרי תשלום:

יש לוודא )רדי "קשרי תרבות תבל" במש בכתבתקבלה רגע הף מכנס לתוקת מכל סיבה שהיא,, הודעת הביטול* יטול:אפשרות ב

 .הם אינם ניתנים לשינוימחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, הביטול  מיוד מאחר .(ההודעהקבלת 

)שלא למטייל דמי רישום וטיפול  € 50 , למעטישולמו דמי ביטול לאעבודה לפני היציאה, ימי  31עד  רה של ביטולבמק •

 מי הרישום והטיפול.בפועל לדר מחיוסף הואז יתו ירותים נוספים,טיסות כלשהן, או נקנו שכורטסו  אלא אם קרה(ם מחזרו בשויו

 .מראש םכפיצוי מוסכלמטייל  40%של  סך ישלם לחברהאה, ימי עבודה לפני היצי 30 -20בין המבטל מטייל  •

 .וסכם מראשמטייל כפיצוי מל 60%של חברה סך ל ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 19 -14 מטייל המבטל בין •

 .מראשלמטייל כפיצוי מוסכם  80%חברה סך של ל , ישלםאהיציפני העבודה ל ימי 13 -7בין  מטייל המבטל •

 .ר הטיולשלם המטייל את מלוא מחייהטיול,  לךאו במה יאה,י היצימי עבודה לפנ 6 -החל מבמקרה של ביטול  •

 טל"ח                    . משתתפים 20ם מותנית במינימו טיולת היציאחג.       ו ערבג אנם ימי חה', שאי -ימים א' ימי עבודה: 

 ביטול רישום. שרותהכוללת אפ, להרשמהבמקביל להוציא פוליסת בטוח הגבוהים אנו ממליצים  להביטובשל דמי *

 אשונה.רגה רמד וב משפחההביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קר פוליסה זו תכסה את דמיש יש לוודא

ל בהתאמה , יתאים לכם  פוליסת נסיעות לחו"זיו יואלהלה, מנש ,טוח"כמים בבי"זיו פתרונות חיצים על סוכנות הביטוח אנו ממל

לכל גיל יום מראש  180יטוח ומאפשרת ב רי תרבות תבלשלמטיילי קבית ומיוחדת טרקטיב ביותר. הפוליסה אאישית ובמחיר הטו

יינים, נא ציינו . למעונרץלארה החז וגם לאחרת אירוע בחו"ל שי מול חברות הביטוח בעיצוג וליווי אימי ונתיה. כך ואיובכל מצב רפ

    זאת בטופס הרישום.  

 t.co.iltarbu-dialog@kל: דוא"                   8857428-09 :פקס                     2116888-072טל:  

 7733321-054  :רמת אנשי הקשר של הטלפון הנייד שלכם את המספשמרו ברשי, WhatsApp-ב גם אלינו לפנות ניתן מעתה

                       

 מטיילים ומעלה 30ה של צבקבוי חדר זוגבלאדם  רואי 5922 :חוויהעלות ה

 מטיילים 29-52בקבוצה של י וגדם בחדר זלא אירו 9532             

 מטיילים 24-20בקבוצה של י זוגבחדר  לאדם אירו 9542             

 

 סות, המיסים  ושרותי התיירות השונים בארץ היעד. טיי ה. המחיר כפוף לשינויים במחיר1הערות: 
 "חלימים הרשמתם.  טהבטחת מקום למקד -טיסה ר המקומות במספבלה במג ור. לא2           
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888ן: טלפו

 פרטים אישיים - דרום איטליהמטייל בסמינר ל טופס הרשמה

 24.03.2019, 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

 __________________: ___בלופטהנזהנוסע מתמיד מספר 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 ____________________________ן: __וכמספר דר

 ___________בתוקף עד: ____________________

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 ________________ אחר:/  רגילבטיסות: צמחוני / וכל א

 _________________: ___בלופטהנזהנוסע מתמיד  ספרמ 

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

 

 

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

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

 _______________________________אחר: __אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 ערות:ה

 .המלון יתובב , בטיסותטיולי מקומות בור לגבוה אישוטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מה .1

 עמודים ריקים לחותמות.  שלושה לפחותבו  ושישזרה לאחר 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(. ,המלון יתבב

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן  טיול. תכנית הטיולבכפוף לתוכנית הטול והבירישום תנאי ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  לקבל במשרדי ה

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

 לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

  tarbut.co.il-dialog@k  :לאימיילאו         3337721-054 לוואטסאפ:או              7428885-09  לפקס: 

 

עמוד הבאאת ה מלאל נא ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180קף לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, ת הצעהיפנו אלי עם אני רוצה ש
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888ן: טלפו

 2עמוד 

 כספים - בדרום איטליה מטייל לסמינר הרשמה סטופהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *2,295€ לתשלום:הסכום 

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

 (12-26.4.19בין  30€_ )___ €  הנחת רישום מוקדם: 

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 (435€)__+ ________€ :בחדריחיד תוספת ל

  (€ אירו)__________  € : 1טייל סה"כ מ

 (סמוך לנסיעהו בפי שייקבעובטחון כ , דלק)לא כולל מיסי נמל

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

  (1+2מטייל )  אירו __________    הושבה במטוס:   

 _______________________ בקשות מיוחדות:

 

 2יל מטי

 ר זוגילמטייל בחד *2,295€ לתשלום:הסכום 

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

 (12-26.4.19בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €:   מתמידהנחת מטייל 

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 (€ רויא)__________  € :2 ילסה"כ מטי

 ה(ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיע , דלקל)לא כולל מיסי נמ

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 

   אמצע/מעברחלון/ - €180 -אקזיט מושב    אמצע/מעברחלון/ - רגיל ללא עלותמושב   הושבה במטוס:

 

מתייחס לאדם בחדר זוגי  2,395€ר מטיילים ומעלה. המחי 30בקבוצה של  דם בחדר זוגימתייחס לא 2,295€המחיר *

 .מטיילים 20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,495€ר המחי .מטיילים 25-29בקבוצה של 

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

נא לציין את הטיולים בהם טיול נוסף מאז. לכל  10€ד ורי תאריך זה, ועיול הראשון אחעבור הט 25€הנחה בסך 

 ___________________________________________________________________________ :השתתפת

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 ".דלביטחון בלבן: "האשראי ולציי א את פרטייש למל מט"ח . לבוחרים במסלול המזומןבכרטיס אשראי, או מזומןמט"ח ב

 אשלם:

 והיתרה בשני תשלומים  ,שמהבהר דםלא € 800 שלתשלום ראשון  (אירו. 500. לא מקבלים שטרות של מט"ח )שטרות במזומן

 לפני היציאה.  יום 90עד שלום במזומן. גמר חשבון . יש ליצור קשר עם המשרד לתיאום התוקביםעחודשיים 

 תוקף:  _____, ____-________-________-____רטיס: _______, מס. כ_____ראי מסוג: ___כרטיס אש באמצעות____/___ ,_

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________________ ת.ז: _____ס: __שם בעל הכרטי

 מיםתשלו_______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

פיע ול המואית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביט, החברה רשי, מכל סיבה שהיאזמתואבטל את הטיול מיו במידה

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

עם  זומן)במ בפועלראשון  לוםבקשרי תרבות תבל, תש שהתקבלרישום חתום ס על סמך טופ אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  סדר קבלת טפסי הרישום.על פי או חיוב כרטיס אשראי( ו טי כרטיס אשראי לביטחוןפר

 .לא ירשם ולא יטופלפרטי כרטיס אשראי טופס ללא  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  ולות להפריע למטיילאותיות העלוררנה מגבלות בריתתעלים בהליכה. במידה ולמוגב מתאים אינוך א אינו קשה,הטיול 

טופס זה אני מאשר/ת את בחתימתי על  .או למלון , לאנייהאוטובוס, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ללקבוצהימתין המטייל 

בה מי הביטול מכל סיל דלא יתקבלו השגות ע .נאי התשלום והביטולת , לרבותטיולפרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ה אםשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים עות. קרכישת בטוח נסי-ולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אישהיא, כ

וללת הכ, במקביל להרשמה וחהגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בט להביטובשל דמי מועד היציאה.  יום לפני 60ומובטח עד 

חה מדרגה וב משפה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קריסה זו תכספוליש לוודא ש .םישור טוליאפשרות ב

לכל  אשיום מר 180. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח אנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח" ראשונה.

   ופס הרישום.א ציינו זאת לעיל בטלמעוניינים, אנ .איפוגיל ובכל מצב ר
 

 ________________ה: ____________________  תאריך: _____________  חתימ: ___1וסע שם נ

 _______________חתימה: _______________  תאריך: _____________  : _________2שם נוסע 

 

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