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  חזרה: כיתארי  יציאה: כיתארי

 קבוצה אדומה ימים 10 20.5.19 10.5.19

 בוצות צהובה וירוקהק ימים 8 20.5.19 12.5.19
 

  Loire Princesse שהיהחד על סיפונה של ספינת הפאר

 בהדרכת:
 

קבוצות, בקורסים של מלווי  מרצה .בתולדות הפאשיזם, עוסק יסטוריוןה - הו בר איילד"ר אבי

חי בות. ינרים מטיילים שנים רדריך בטיולי עומק וסממורים. ת ובהשתלמויות מנובמסגרות שו

  .דובר את השפהבוגר הסורבון בפריס ו, תקופה באיטליה

 

 

טיולי בכיר כשלושה עשורים. מחבר ספרים, מרצה וצלם, חוקר מלחמות מדריך  - עוזי טאובר 

  כאחד. מודרנית והעתיקהובעל ניסיון עשיר באירופה ה ולםעה

 

 

 
. מרצה להיסטוריה של דובר עברית, אנגלית וצרפתית אדריכל פעיל ומדריך טיולים - רן שהם

 האדריכלות ולתולדות התרבות והאמנות.

 
 

 
 ארגון הסמינר השט וניהולו, יתבצע בלעדית ע"י צוות קשרי תרבות תבל )מיקי ואודי בן זאב(
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ם הפכו אותו לחבל ארץ מועדף על מלכי ,הפורייההאדמה ו פת. האקלים הנוחעמק הלואר הוא הגן של צר

יחשף לפניו פור ארמונות בכל מיני סגנונות ותקופות. במסגרת השייט נינסולכן לאורך הנהר הוקמו א ,ורוזנים

שהיו חוליה חשובה בהפיכתה של צרפת  ,המגוונות של האזור. נתחיל בשפך הנהר שבו קמו ערי נמל חשובות

 גם נטעם.אותם ו ם של האזורקר בבית הגידול של היין, נלמד על הזנים המיוחדינבית. למעצמה קולוניאל

החיים כדי לשחזר את התככים ואורח  הדמיוןונפעיל את  ,ארמונות ובטירותרוזנים ומלכים באחרי נתחקה 

 . ייהחלת, יקומו בלזקאו  ז'ול ורן :דמויות מעולם הספרות כמו .שניהלו האקסטרווגנטי

 . טירות מדהימותמימי הביניים ותעלות ציוריות, סמטאות אותנו לעולם של יוביל השייט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צותוחלוקה לקב

המתמחה ביעד. שלושת  יל ידי מדריך מקצועכל קבוצה תנוהל ע ,קבוצות 3 -מתחלק ל טיול השייט

 אים:ים הבשינויההקבוצות ייהנו מאותו מסלול, אותה ספינה ואותן ארוחות למעט 

 הקבוצ
  קבוצת

 צהובה

 קבוצת 

 ירוקה

 קבוצת 

 אדומה

 רן שהםאדריכל  טאוברעוזי  לבר איי הואביד"ר  הדרכה

 הלוך טיסות
 12.5.19 - טיסה מת"א לפריס

 10:00, נחיתה 6:00המראה 

 10.5.19 - טיסה מת"א לפריס

 09:55, נחיתה 6:00המראה 

 22:40 יס בשעהמפרה המרא 19:10המראה מפריס בשעה  טיסות חזור

 739ן קט מטוסלוך וחזור ה 739 קטןמטוס , בחזור 789ליינר מדריבהלוך  סוג מטוס

בשדה  .V.I.Pליווי 

 התעופה
 (לאדם 30€) ניתן בתוספת תשלום

תחם ת בטחון וצ'ק אין במבדיק

V.I.P  שדה נציג מי וונפרד, ובלי

 התעופה

 נסיעה ישירה לנמל העגינה היום הראשון
לפני  םאימל טיול ימישלושה 

 10-12.5.2019 העלייה לספינה:

 י תאיםסוג

  E-Fכל התאים מקטגוריה 

 המרכזיונמצאים בסיפון 

 .לנהר, חלונות קבועים( וף)נ

  סיפון העליוןלבתשלום שדרוג אפשרות 

 (חיצונית צמודהנוף לנהר, מרפסת )

  Aכל התאים מקטגוריה 

 עליוןהסיפון ונמצאים ב

ת וניציחפסת רמעם )נוף לנהר, 

 (צמודה

 לוםבתשניתן לבחור חלון/אמצע/מעבר  בחירת מושב
 בטיסותחירת מושב ב :כולל

 חינם )חלון/אמצע/מעבר(
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 א תרצו להפסיקהחוויה של: סמינר שט

 : העברות משדה התעופה לספינהחבילה שלמה, מאורגנת היטב, הכוללת הכלהשייט שלנו הינו סמינר 

ים והנאות, הספינה, מופעי בידור ומכלול של שירות לות מעשירות עצאהר ,ףורי חו, לינות, ארוחות, סיוחזרה

טיסות, העברות, סיורי חוף,  *!כלה ,למעשה ,כוללגם המחיר שאנו מציעים  ייט.עליהם מופקד צוות חברת הש

( בנפרד )כולל צוות הספינה, שבכל מקום אחר יש לשלמם טיפים לכל נותני השירותים המקומייםמיסי הספינה, 

 .(למעט היום הראשון והאחרון*)       הפעם בבית...הארנק תוכלו להשאיר  תא. ריך הישראלידמלו

 

 מופעים, הרצאות, סיורים

בטירות, בערים העתיקות, באתרים ההיסטוריים,  בעבריתסיורי חוף מודרכים ת מגוונת של השייט כולל תכני

ממדריך הטיול  ר. את המידע תקבלו כאמויותופנ יותבתצפו , בקתדרלות, במוזיאוניםציוריים םבכפריבגנים, 

 .נבקר והאתרים במקומות בהם התרבותויעמיק את ההיכרות שלכם עם , קבוצהכל שיתלווה להישראלי 

 .צוות ההדרכה של ותהרצאבמהלך השייט נציע בנוסף 

 

 מלון פאר צף: הספינה

בית מלון  עשהלמ היאו כוכבים 5 של וברמה שהיחד הספינה שלנו ספינות שייט הנהרות נבנו כדי לפנק.

, נוחותוכורסאות  חלונות פנורמיים , החל בטרקלין עםפאר ונוחות אתכםיקיפו  בספינה. משובח על המים

פונים  ,חיצוניים הרים בספינדכל הח .וכלה בארוחות מעולות ןדרך חדרים מאובזרים עד לפרט האחרועבור 

אתם מוזמנים  ., חדר שירותים ומקלחתאוויריזוג כולל מה ר,ודמה מלוןב ם לחדררמתים בשתווומ אל נופי הנהר

  לכם )רק פעם אחת( ולהרגיש בבית.לעלות לספינה, לפרוק את המזוודות ש

 כוכבים 5ת השירות וארוחות אמנ

  ,, החל מעבודת דיילותהשירות בספינות עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התיירות העולמית

ויתאמץ לעשות הכל  ת הידידותי קשוב לצרכיו של הנוסעווהצ .נהל השייטמ תיירוכלה בשדרים ושירות ח

  לה.לחוויה שאתם מצפים  כםשל על מנת להפוך את הטיול

את הטיול ויעמדו לרשותכם  ינהלו "קשרי תרבות תבל"מ מיקי ואודי בן זאבבנוסף לצוות הספינה והמדריכים, 

 ,מובילים בתחומם ,טיול. צוות של שפיםה נופים ואתרימהת פחוות לא מלהיב בספינה הארוחות. אישילטיפול 

. ייןכולל וערב בהגשה  ת צהרייםו, ארוחבוקר לארוחת וןמזנ :ארוחות עשירות שלושמציע מדי יום 

 ,כל המשקאות ללא עלות. בנוסף, תוכלו ליהנות מהבר המציע משקאות קרים וחמים, קלים וחריפים

 .וםרמיות פקאמששל  ט מיוחדלמעט תפרי

 בחירהטיול למסלולי 

בספינה )קומה  A, קטגוריה ימים, לפני העלייה לספינה 3: טיול יבשתי של אפשרויות 2 לבחירתכם ו מציעיםאנ

 . צמודה, הדרכה של רן שהם(חיצונית עליונה, מרפסת 

 ייל, או עוזי טאובר(הו בר איד"ר אבמדריך לבחירה )או רק את מסלול השייט, ו

 קדםרישום מו

 צמדה!תשלומים ללא ריבית וה 10ועד אירו  75הנחה בסך  ת לרישום מוקדם:וחדיומ ותבהט
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 התכנית

 לפני השייט יתיבשהטיול מסלול ה

 ימי טיול לפני העלייה לספינה 3 - קבוצת רן שהם )אדומה(

 טור -שמבורד  -אורליאן  - פריס -תל אביב  9.15.10, 'ויום , 1 יום

 .ותהאורעיר  ,(Paris) פריסל גתב"מנבבוקר  006:ה של נצא בטיס

ארוחת עצור לנ ,)Orleans( אורליאן כיווןל סעיוננתארגן הנחיתה  לאחר

 מקע-חבל סאנטרירת וכרת כבר העתיקה שמבעי עצמאית צהריים

טירת ביקור בטירה הגדולה ביותר בעמק, נמשיך בנסיעה ל .לוארה

 ואהפרנס המלך יל ידשנבנתה ע, ) De ChambordChateau( מבוראש

 128רה חזית סימטרית באורך כארמון צייד בתוך יער עצום. לטין אשוהר

רצה שהגג יראה כמו  ךלמהובות וקישוטים. מספרים שר בעשרות ארטעמודים מפוסלים וגג המעו 800עם מטר 

עד  ג כפולת סליל או בורבנוי בצור ,ותקומ 3 -כבגובה גרם המדרגות המרכזי  ונסטנטינופול.קקו הרקיע של 

נם נפגשים. ישנה יב לעצמו ומסביב לשני אך לעולם איני גרמי המדרגות עולים כל אחד מסבכך ששגג, ה

בשעות אחר  יצירה המפוארת הזו.היתר את הבין כנן ת שלאונרדו דה וינצ'י ,לא הוכחה מעולםש ,סברה

ק יפה ומעניין העתיובע רנהר. ההעיר המרכזית של העמק, השוכנת משני עברי ה, )Tours( לטורהצהריים נגיע 

ע נגי במטיילים ותיירים.תיקים, המסעדות ובתי הקפה הגדושים על בתי העץ הע כר פלומרוכיובמרכזו נמצאת 

 לארוחת ערב ומנוחה. הקרוביםלמלוננו בשלושת הימים 
 

 

 טור -בשנוננסו מון האר -של לאונרדו דה וינצ'י הבית  - אמבואז 9.15.11, שבתיום , 2 יום

נפטר  כאן. )Armboise( באמבואז הבוקר ניסע לביקור תחארו לאחר

הפך למוזיאון נמצא ביתו שוכאן  ,רדו דה וינצ'יונלאשנה  500לפני 

ו הרבות אלא בעיקר להמצאותי ,דווקא בתחומי האמנותלאו  ,ליצירותיו

ק . לאחר הביקור המרתעודבתחומי המדע, כלי המלחמה, המכונות ו

שם נבקר בטירה, אולי  .)Chenonceaux( וננסלשנוה נמשיך בנסיעה קצר

בגלל  ם""טירת הנשיבעמק הלואר, הנקראת גם ת ביותר המפורסמ

הטירה שניצבת על גשר קשתות מעל  ום.ההיסטוריה המיוחדת של המק

הארמון. צדי  שנימנים המיוחדים שניצבים כשסירות שטות על הנהר ומתחת לארמון. נבקר בטירה ובגנהר השר, 

 ארוחת ערב ומנוחה.למלוננו ל נשוב הרייםחר הצשעות אב
 

 לאנייהעלייה  -רושל לה  - פואטייה - טור 9.15.12, 'איום , 3 יום

שם , )Nantes( נאנט ון יובנסיעה לכנפרד לשלום מטור, ונתחיל בבוקר 

 נתחיל בנסיעה ונגיע .eLoire Princessנעלה על סיפון האנייה 

אש גבעה, היא עיר עתיקה ל רת עשביוה ירהע .)Poitiers( ייהלפואט

מאים באתר של ישוב קדום. העיר ידועה י הרועל ידשנוסדה  מאוד

שהן מהחשובות והמרשימות מסוגן  ,הרומאנסקיות שלה בזכות הכנסיות

 . 4 -)בית הטבילה( מהמאה ה סטריוםוהבפטי ,בצרפת
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 סכנת לחוף האוקיאנו, השושוקקתתיקה ועיר נמל יפה ע, (La Rochelle) ללה רושל נמשיך בדרכנו ונגיע

אז הייתה מהנמלים החשובים בכל  17 -עד המאה ה 14 -הייתה במאות הר של העיר תקופת הזוה האטלנטי.

. בשעות מרוהמרשימים שהשתונן בשלל המבנים העתיקים ובתנסייר ונטייל סביב הנמל העתיק ונצרפת. 

 .הספינה שם נעלה על נאנטבר הצהריים נצא שוב לדרכנו לע

 

 לאנייה עלייה - נאנט - פריס - תל אביב 9.15.12, 'איום , 1 םוי

 

 .עיר האורות ,(Paris) פריסל בבוקר מנתב"ג 006:ה של נצא בטיס

עצור למנוחה נ ,)Nantes( נאנט כיווןל סעונינתארגן הנחיתה  לאחר

 ך הלוארבדרך. נאנט השוכנת בשפ עצמאית וארוחת צהריים

יקה ויפה וממנה בשעת אחר תע ירע י היאיינוס האטלנטלאוק

ינה שתהיה מלוננו הצף בשבוע צהריים המאוחרות נעלה על הספה

  הקרוב. 

 

 

 מסלול השייט
 

 

 ת רן )אדומה(לקבוצ 4יום , 9.15.13, 'ביום , 2 יום

 ארדרה הרערב על נשייט   -נאנט  -אוניות מוזיאון  - נאזר סן

 

עיר , (Saint Nazaire) נאזרן בס נעגון לראשונהוקר לאחר ארוחת הב

ובה בחוף האטלנטי של צרפת, אחד המרכזים הגדולים חש נמל

בהן נבנו  ,במדינה מספנות הגדולותב בקרנבעולם לבניית אניות. 

י המסחר של הצי" שלום" אניית הדגלאניות הפאר הגדולות, כולל 

  .)כפוף לאישור נוסף במקום( הישראלי

לצוללות סיס ם כבוקהמ שמיש 2 -ת העולם החממלת בתקופ

נבקר טלנטי. ברחבי האהברית  ת בעלותהגרמניות שתקפו את שיירו

יך בניית אניות הפאר וללות הגרמניות. נתרשם מתהלח המספנות ובסיס הצשהוקם על שט במוזיאון ייחודי גם

 חזרה טנשוו יםחת צהרילארו יהניהריים נחזור לאבשעות הצתפעולן. ודרך  צוידוהם הגדולות, האביזרים שב

אנט. הנהר הזה הוגדר בפאתי נ, )Erdre( ארדרעל נהר נצא לשייט בספינה קטנה  אחר ארוחת הערבל. לנאנט

כנהר היפה ביותר בממלכתו, ואכן לאורך הנהר נוכל  16 -במאה המלך צרפת  ראשון,ה פרסנואהעל ידי 

 . אנטנ שלעשירים לעצמם הסוחרים  להתרשם מווילות ובתי אחוזה שבנו
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 ת רן )אדומה(לקבוצ 5 םיו  ,9.15.14, 'ג יום, 3 יום

 יסנסהפלגה לכיוון אנהמשך  -המכונות פארק  - אנט נ

 

דולות שהיא אחת הערים הג ,(Nantes) בנאנט לביקורהבוקר נצא 

, אפריקה בין צרפת כמרכז כלכלי חשוב בסחרפרחה  העירבצרפת. 

 מדעת הרוספאבי בסיס לסוחרי עבדים. היא גם עירו של כוה יקואמר

 נבקר בפארק ובו כל מיני מכונות ,כיאה למקוםו ,ןור 'ולז -הבדיוני 

 בעירון שנבנו בהשראת ספריו של ז'ול ורן. נסייר משונות כיד הדמי

ונתרשם מהמונומנטים הרבים המעידים על עושרה וחשיבותה 

 לילה.ון בא תעגשם הי ,(Ancenis) יסנאנס פינה במעלה הלואר לעיירההסג ליים. אחר הצהריים תפליהכלכ

 

 ת רן )אדומה(לקבוצ 6יום   ,9.15.15, 'דיום , 4 םיו

 מןגה לכיוון בושהפלהמשך  -ן קליסו - הייןדרך  - אנסניס

 הצרפתיםהרי ש ,חס לנושא הייןאי אפשר לטייל בצרפת מבלי להתיי

ק הלואר מייצרים יינות עמב יינות האיכותיים בעולם.מייצרים את ה

ן הלואר התחתו לאזור. בחבל םאופיינייהם, קומייזנים מעולים ממ

אנו נטייל בארץ היין, נגיע  .)Muscadet( מוסקדהיקר ענבי מגדלים בע

ביניימית. -ששמרה על חזותה הימי, )Clisson( קליסוןלעיירה הציורית 

. בשעות ..נטעם אףו כיצד מייצרים יין טובביקב מקומי, נלמד נבקר 

בה נעגון , (Bouchemaine) בושמן ך בהפלגה במעלה הלואר לעיירהשיונמפינה ר לסזונחהמוקדמות הצהריים 

  בימים הבאים.

 

 

 ת רן )אדומה(לקבוצ 7יום   9.15.16, ה'יום , 5 יום

  אימוני סוסיםמרכז  - ריסומי - הקיר של האפוקליפסהשטיחי  - אנז'ה

 

 הנתחיל בעייר אנז'ו. לבחב ארוחת הצהריים נצא לביקורלאחר 

הדוכסיות  אחת -הדוכסות אנז'ו  שהייתה בירת )gersAn( האנז'

 ראהדוכסי אנז'ה נמה של ת לעושר ולעוצעדוהעשירות בצרפת. 

ובה מוצגת אחת  ,בטירה המקומית השולטת על מעברי הנהרות באזור

 קירשטיחי  -ם מיצירות האמנות החשובות ביותר של ימי הביניי

נטייל גם  דשה.ית החל הברחרון ש, הספר האן יוחנןזוח אתתארים שמ

. מה עושה מלך מלך אנגליה 2 -הנרי העל ידי ונראה את הקתדרלה שנבנתה  ברובע העתיק של העיר

 במהלך הסיור במקום. נתייחס  אליה אנגליה במרכז צרפת? שאלה טובה

 רת ספבישם  נמצא כן עד היוםל הפרשים הצרפתי ולשהייתה בסיס מרכזי של חי, (Saumur) לסומייר נמשיך

 ספינה.לעת ערב נשוב לו ,במרכז האימונים של הסוסיםנבקר  .ף סוסיםלאילו
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 ת רן )אדומה(לקבוצ 8יום   9.15.71, 'ויום , 6 יום

 י אגדותצולה וסיפור, אבין ארמונות עמק הלואר

מאות ארמונות ששימשו בעיקר את האצולה ק הלואר משופע במע

נבקר בשלושה . מלוכהמונות טן מהם היו אררק חלק קו ,הצרפתית

 רידואזיי לה   ,אצולה שונים מאוד זה מזה. הארמון הראשוןות מונאר

)Azay Le Rideau(  תקופת הרנסנס. של  תארכיטקטונילפנינה נחשב

בתחילת  1 -המלך פרנסואה הל ש טריםנבנה ע"י המיניס וןהארמ

 הוא מוקף מים ומראה הקירות המשתקפים באגם יוצר ,16 -המאה ה

 בארמון וילנדריאכל את ארוחת הצהריים נ גדה.של א תחושה

)Villandey( אפשר בהחלט לומר ו ,הם גניו הארמון תרת שלגולת הכו .שגם הוא נבנה ע"י משפחת אצולה עשירה

מחי מרפא וגן ירק עם גן מעוצב בסגנון משלבים גן צ גניםהבצרפת כולה.  םוהמעניינימהגנים היפים שהם 

עדיין משמש ו 16 -ארמון שנבנה בתחילת המאה ה ,)eUss( סהואהוא ר בו שנבק השלישיצרפתי. הארמון 

 רושרל פיקיבל הסופר  בארמוןה כמו לקוח מסיפורי אגדות. ביניימית ונרא-שומר על חזות ימי ארמון. הלמגורים

 "גמדיםשלגיה ושבעת הרמון נפגוש אותה יחד עם "ובגני הא ,"היפיפייה הנרדמתראה לסיפורו "את ההש

 ת אחר הצהריים המאוחרות נחזור לספינה.בשעו פירו." בעקבותיו של ל במגפייםהחתוו"
  

 ת רן )אדומה(לקבוצ 9יום   9.15.81, שבתיום , 7 יום

 לכיוון נאנטהפלגה  - ציורייםים ירוקים וכפרים בין נופיצוקי אנז'ו 

 

ר נהר מתחפשבו ההיחיד בעמק הלואר את הבוקר נקדיש לאזור 

מצוקי. ניסע לאורך גדת הנהר ונעצור מדי פעם  חוף ויוצר קו

פים ריים הציוריים הפזורים בעמק. הנווהכפלתצפיות על הנוף 

ם מהרומנים ם הרבים, יזכירו לנו תיאוריעיקר הכרמיובהחקלאיים, 

שתתחיל את חזור לספינה צהריים נשהיה בן האזור. ב אקבלזשל 

בארוחת גאלה  ינהחגוג על הספ. בערב ננאנטוון השייט חזרה לכי

 טיול כולו.ט והעם הצוות והקפטן לסיום השיי תחגיגי
 

 ת רן )אדומה(לקבוצ 10יום   9.15.91, א'יום , 8 יום

  מפריסלארץ טיסה  -שרטר  -נאנט 

חולף, ונצא בוקר נפרד לשלום מהאנייה שהייתה ביתנו בשבוע הה

 הליל/ת ערביסבפריס לט הבינלאומיבנסיעה לכיוון שדה התעופה 

 רטראבשארוחת צהריים עצמאית לבדרך נעצור  זרה ארצה.ח

)artresCh(,  עיר קטנה שבה נבנתה אחת הקתדרלות הגותיות

ימשיכו  הירוקה והצהובה ותקבוצה ת בכל אירופה.היותר מרשימו

נתרשם  .בקתדרלה תבקר והקבוצה האדומהלשדה התעופה, 

מדיה ממ ובעיקר, ביםטורים הריסול והעימהפ לה,ש מהוויטרז'ים

  ה.צא לשדה התעופנקור לאחר הבי .פעורי פהשישאירו אותנו 
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 פרטי הטיסות:

 :19.05.2019-10: אדומהקבוצה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :19.05.2019-21 ה:צהובה וירוקקבוצות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילויות על הספינה במהלך השייט:

 

 הרצאות

  :בר אייל הוד"ר אבי

 "ב אפריקה, האיים הקאריביים והטוב האקזוטי שחזרמערמרכזי בין  אנט כנמלצרפת וסחר העבדים, נ"

 : רעוזי טאוב

   ".שונהצרפת במלחמת העולם הרא"

  :רן שהם

 ".ולוגיועד הגן האק האסלאםגנים, מן  תכנון"

 שינוי חברתי"משקפות כחיים טובים ואופנה  - צרפת"

 

 ערביםהתכנית 

 

 .דיםוסיקה לריקובסיומה מ, ויםנת בערבמגוו תכנית מוסיקלית

סיקה מכל העולם במו היב ומלהיבחודי מריבמופע כינורות י, הר יוליה ושאול בן, צוות הכנרים הוירטואוזי

 בעיבודים מקוריים ומרגשים. 



    

 
9 

 ת: ערוה

קת ימי ההדרכה בלבד. התכנית המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלו שייטתכנית ה .1

שאינן ניתנות  משתנות ובלתי צפויותיבות שינויים עקב נסוכפופה לת מהווה מסגרת שלדי

 .ישראליצוות ההיטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של לשל

 ,וף לגובה פני המים, אפשרות הגישה לנמללחול שינויים בלוחות הזמנים ובפעילויות בכפ םיכולי .2

פיע על להשושינויים בשייט יות להעשויים אלו  במקרים ., תקלות בספינה וכד'תנאי מזג האוויר

 בתי מלוןלינה בוהן לגבי , ויים שייערכו בוינבי המסלול שיבוצע ושביצוע יתרת הטיול הן לג

 "ב.צאמצעי תחבורה וכיושינוי , בספינהבמקום 

 לשבכ בחשבון לקחת יש. עצמאי באופן ברגל לטייל המסוגלים לאורחים ימיםמתא השייט וליטי .3

 בערים. הקרוב יישובל מהמעגן' דק 10-15 -כ ללכת יש לעיתים. רגלי טיולל מהספינה צאיםיו יום

 .גלגלים בכיסא או ליכוןבה להשתמש יהיה ניתן לא ולכן אבנים עם מדרכה תיתכן עצמן

כל למען הסר ספק, ת באתרים השונים לא יהיה בהכרח זהה. שלושת הקבוצו שלהביקורים  סדר .4

 ם לכן.קוד בשתילטיול י יעההקבוצה האדומה שמגלמעט  ,ו מסלולינה מאותתיהנהקבוצות 

 שון.ולה היא אזור ללא עיהספינה כ .5

 הפרדה או לחיבור. ל נותניתפינה מודולריים. המיטות החדרים בס רוב .6

במסגרת כרטוס  ,. ככלל לא ניתןמקומות הישיבה במטוסכגון  ,ישנם נושאים שאינם בשליטתנו .7

חשוב לכם לקבל אם  .דיל מהזמנות אישיות()להב ות ישיבה במטוסראש מקוממ להזמין ,קבוצתי

, בכתב, הבקשה אנא העבירו אלינו את ,, או לשבת במקום מסוים במטוסספינהחדר מסוים ב

או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כי ההחלטה  טחברת השיימוקדם ככל האפשר, ואנו נעבירה ל

באפשרותנו להבטיח שאכן  ואיןבלבד,  ופהחברת התעהיא של במטוס גבי מקומות הישיבה ל

 תקבלו את המקומות שביקשתם.

 בקשל ניתן, ההושבה בארוחות קבועה .ניתן לבחור את הקטגוריה בספינהבמעמד הרישום  .8

 .ככל שיתאפשר בקשותלנשתדל להיענות אנו , שבת עם חברים בארוחותל

. הלוך ושוב לנוסע, €04של  ה בתשלוםכרוכר( )חלון, אמצע או מעב תיירים 'במח בחירת מושב .9

 כלולה במחיר.זו הושבה לקבוצה האדומה נרשמים לעל ידי חברת התעופה.  עתיקבהשורה 

הלוך , לנוסע €06שלום של ע או מעבר( כרוכה בתמצ)חלון, אהמטוס בחירת מושב בקדמת  .10

כל  .בהלוך ושולנוסע,  €140של  בתשלוםכרוכה  ם()כגון יציאת חירוזמנת מושב מועדף ה .ושוב

 כפוף לזמינות המקומות במטוס., 9-10 םעיפיבסהנאמר 

, ותעל ללא, ההמראה נילפ שעות 24 -מ החל ןאי ק'צ אונליין בתהליך הושבה רבחול גם ניתן .11

 .המושבים לזמינות בהתאם

 .אירו 300בסך ה צמאי, ולקבל זיכוי על הטיסהזמין טיסות באופן עישנה אפשרות ל .12

דמת, מוקדם ככל האפשר. הדבר יאפשר לנו ות ההרשמה המוקאת חשיב ים להדגישאנו מבקש .13

 רישוםמבחינתכם, השבאפשרותנו להציע. תר כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביו לוודא

 קטגוריית החדרים והטיסה.חור את המדריך, לבהמוקדם יאפשר 

 בהתאם ,דם זוכהכל הקות ה לפי שיטקטגוריה בספינוקבוצה  ,ניתן לבחור מדריךכאמור,  :חשוב .14

 טל"ח                                                                                                                      .12בעמוד  לטבלה
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 מפרט הספינה

  .2015באביב  הייתהההפלגה הראשונה  ,שהיחד סלואר פרינס הספינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 בספינה פונים יםחדרהכל קומה העליונה מרפסת חיצונית צמודה. בקומה האמצעית חלונות קבועים. ב ים:חדר

 ניתן) יטותמ 2 ,כספת, ארון, כיסא, שולחן, טלפון, מייבש שיער, רותיםשיו מקלחת, טלוויזיהובהם לנהר, 

 (. 12נא פירוט בעמוד ראו  - הם המיטה זוגיתחדרים ב , למעטבקשה פי עלוברות או מח נפרדות מיטותכ להגדיר

 תןישנם חלונות גדולים מהם נילאורכו נה, אשר בחדר האוכל המרכזי בספיכל הארוחות מוגשות  :האוכל חדר

  ע מגוון מאכלים בינלאומיים.וחות. המטבח בספינה מצירבזמן הא מסביבל הנוף להשקיף ע

 וקדם ככל האפשר,ו מדיע לנ, להום בארוחותשבת עם חבריל םמעונייניהעל  .ההושבה בארוחות קבועהכאמור, 

 .ככל שיתאפשר בקשותלנשתדל להיענות אנו ו

 .עגולים םיפיני נירופאי של שא קעש ,וולט 220ינו : המתח בספינה הנקודות חשמל

 חגיגיים אחרים.לקבלת הפנים ואירועים  ללבוש ג'קט מומלץ ,הלבוש הוא יומיומילבוש: 

עט אזור מיוחד , למישון ועל כן העישון אסור בכל שטחי הספינהת איסור עדוגלת במדיניו ה: הספינעישון

 .בשטח הפתוח

 .סלולרי וןאו טלפו/רנט טבושים בקליטת אינייתכנו שי (.WiFiאינטרנט בחינם בספינה )יש : טנאינטר

 

 נהספישל ה יםינתונים כלל 

 5201 ביבאהשקה: 

 סיפונים 2 ,)כוכבים( עוגנים 5 :תיאור

 מטר 11מטר, רוחב  80אורך  ממדים:

 נוסעים 96 קיבולת:

  קבועים ובמקומות בה מסודרתושחדר אוכל מהודר בה חדר אוכל:

 יםנוח סאותעם כ מרפסת שיזוף

 נוסף לנכים 1חדרים וחדר  47 פינה:כמות התאים בס

 ה ממוזגתכל הספינ מיזוג אוויר:
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 תודואו צממיטות נפרדות  החדרים רובב

                       

 :פון מרכזיסי חדרי                                                              :סיפון עליון חדרי                        
 F/Eגוריות קט סיפון מרכזי                                  DDCD//CC/DB/DA/AA/A תקטגוריו ,סיפון עליון 

 יםקבועת נוחלו                                                           ודהצמ צוניתחי רפסתמ                  
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 :ומחירים התאיםוגי ס

 :לבחור בין הקטגוריות השונות, על פי המחיר שבטבלה ניתן

 

 

 

 

 

 

 

 :ותהער

 מצוין   ום שלאבמק *

 ישנה, זוגית מיטה

טות ילמאפשרות 

או מיטות צמודות, 

 .נפרדות

בסיפון המרכזי: *

, לא ת קבועיםחלונו

 .ניתנים לפתיחה

 עליון:הבסיפון *

יצוניות מרפסות ח

 מודות.צ

 

 

 

 

 

 

 :תוכולללבד ב AA+ADה קטגורי

 ,ן ובביקורת הדרכוניםבצ'ק איבבדיקות הביטחון,  הארץמיציאה ב .V.I.Pליווי ימים,  3טיול יבשתי של 

 )חלון/אמצע/מעבר(בטיסות חינם רת מושב בחי

עוגנים 5 -נסיכת הלואר   
  

 
 

עליון סיפון מרכזי סיפון    
247    AD 

 גיתומיטה ז
 

248     AD   

 תמיטה זוגי
 

245    AA  246    AA 

243    AA  244    AA 

241    AA  242    CC 117    E  118     F 

239    AA  240    CC 115    E  116     F 

237    AA  238    AA 113    E  114     E 

235    AA  236    AA 111    E  112     E 

233    AA  234    CC E    109  110 

231    CD 

 מיטה זוגית
 

232    DD 

 מיטה זוגית
107  108 

)הספינה לא שטה  מנוע

 (!בלילות

שטה  )הספינה לא מנוע

לילות!(ב  
229    C  230    C    

227    A  228    CC 105  106 

225    A  226    CC 103    E  104 

223    A  224     A  101    E  102     E 

221  AA  222    AA 

 מסעדה

219  BD  חדר 

 יםנכמותאם ל
 220    AA 

 טרקלין

 מחיר שטח קטגוריה
תוספת 

 נגלסי
 הערות מספרי תאים

AA 13.25 "רמ 
€3,645 €1,670 

220,221,222,235,236,237,238 

243,244,245,246, 239,241 
 , סיפון עליוןאדומהקבוצה 

AD 13.25 עליוןסיפון , אדומה קבוצה (בלבד מיטה זוגית) 247,248 מ"ר 

A 13.25 עליון סיפון 223,224,225,227,233 €1,630 €3,405 מ"ר 

BD 12.40 יםכנלם מותא, ןעליופון סי בלבד( טה זוגיתמי) 219 €1,630 €3,375 מ"ר 

C 13.25 סיפון עליון 229,230 €1,630 €3,215 מ"ר 

CD 13.25 סיפון עליון (בלבד זוגית מיטה) 231 €1,630 €3,215 מ"ר 

CC 11.88 עליון סיפון 226,228,234,240,242 €1,630 €3,295 מ"ר 

DD 11.88 סיפון עליון (בלבד זוגית מיטה ) 232 €1,630 €3,185 מ"ר 

E 13.25 €1,590 €3,115 "רמ 
,101,102,103,109,111,112,113 

114,115,117 

 ,סיפון מרכזי

 קבועים חלונות

F 11.88 לונות קבועיםח ,סיפון מרכזי 116,118 €1,590 €2,995 ר"מ 
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 :9.11.3 עדלנרשמים מיוחדת  הטבה

 ריבית והצמדה! אלל תשלומים 10ועד  לנוסע הנחה אירו 75

 .תשלומים 6עד ו ואיר 30ך בסחה הנ - 4-17.1.19לנרשמים בין 

 :1.01.16 -החל מהו שנסע "תבל בחו"ל עם "קשרי תרבות מתמידיםלמטיילים                  
 !מאז אירו לכל טיול נוסף 10 ועודמתמיד, מטייל לאירו  52בסך  נוספתהנחה 

 

 

 ותשלום נהלי רישום
 הרשמה:  

 . 4425038 , מיקודכפר סבא 74ויצמן  רח' בדואר: וא פקס, בדוא"לטופס הרשמה בלבד בטיול באמצעות ם להרישו

 tarbut.co.il-dialog@kטרוני: אלק, דואר 7428885-09, פקס 6888-211-072 טל'
 

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:
 

יש לוודא )בל" רדי "קשרי תרבות תבמש בכתבלה רגע התקבמ תכנס לתוקף מכל סיבה היא,, ולהודעת הביט** ול:אפשרות ביט 
 .ניתנים לשינויהם אינם עם ספקים שונים, ם יע"פ הסכמים ל מחושבדמי הביטושמאחר . (עהקבלת ההוד

אלא , יוחזרו בשום מקרה( )שלאלמטייל  € 250, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  90עד  במקרה של ביטול •
 .יפולרישום והטלדמי ה פועלבף המחיר פים, ואז יתווסנקנו שירותים נוס ת כלשהן, אוטסו טיסוורכ אם

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 40%לחברה סך של  יציאה, ישלםימי עבודה לפני ה 89 -60 יןבל המבטל טיימ •

 .מראש וי מוסכםיצלמטייל כפ 55%לחברה סך של  לםלפני היציאה, יש ימי עבודה 59 -30מטייל המבטל בין  •

 .מראש כםספיצוי מול כלמטיי 75%לחברה סך של  ישלם י היציאה,ימי עבודה לפנ 29 -8ל המבטל בין מטיי •

 .ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 7 -ל מהחבמקרה של ביטול  •

 טל"ח                                                                                                             שאינם ימי חג או ערב חג.  ה', -ימים א' ה: מי עבודי
 

ודא שפוליסה זו יש לו הכוללת אפשרות ביטול., במקביל להרשמה פוליסת ביטוחאנו ממליצים להוציא  ,טול הגבוהיםבשל דמי הבי** 
"זיו ות הביטוח סוכנם על אנו ממליצי נה.משפחה מדרגה ראשו וטח או קרובה של המבחלכסה את דמי הביטול במקרה של מת

נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה  תוליספיתאים לכם  יואל זיוהלה מנש, ביטוח"ב םות חכמיפתרונ
ליווי מייצוג ו תהינוכך  .מצב רפואייל ולכל ג לכליום מראש  180 אפשרת ביטוחמו שרי תרבות תבלק למטייליאטרקטיבית ומיוחדת 

 הרישום.נים, נא ציינו זאת בטופס יינ. למעורץלא ובחזרה יטוח בעת אירוע בחו"לחברות הב מול אישי
 

 09-7428885פקס.               072-2116888 טל':"     תבל "קשרי תרבות

 המחיר כולל:

  על"-"אל חברתבישירות לאומיות נבי ותטיס טיסה:     

 כוכבים 4ברמת ה: מלון צה האדומבולק לינה:      

  Loire Princesse יט הנהרותספינת שילכולם:                

 יין, שתיה קלהולל , כייטהש מהלךבמלא נסיון פ :כלכלה  

 בשייט.לאורך כל היום בירה ו

 אוטובוס ועוגנים,  5ברמת ספינת שייט נהרות  תחבורה:

 ים ממוזגתייר               

ת תבל קשרי תרבוההדרכה של  וותיך מצמדר :הדרכה  

 ן וניהולארגווות צו

  ארץגש הכנה במפ -

 צתית קבומערכת שמע  -

צוות הספינה, את גם כולל , םנותני השירותי כללתשר  -

    הישראלי מנהל השייט ומדריך הטיול

  דמי כניסה לאתרים -

 ייטמס נמלי הש -

 :91.1.3 עדלנרשמים  -

  והצמדה ללא ריבית תשלומים 10 -אירו ו 75 בסך הנחה

 ו כולל:המחיר אינ

 (12 )ראה טבלה בעמ' *יחידפת בחדר לתוס -

 )ראה הטבלה( גוריות אחרותקטלוג החדר שדר -

לנסיעה  מיסי נמל, דלק ובטחון כפי שייקבע בסמוך -

 (€95 -כ כיום)המחיר  התעופה רתחבע"י 

 רטות בתכניתארוחות שאינן מפו -

 ן וכו'(ביסה, טלפו)כ אישי ופיהוצאות בעלות א -

 סמינרמחיר הכלולים ב או היטל שאינםמס ו/כל  -

 הכוללר ירטות במחמפושאינן  הוצאות -

 שירותי הקרקעהשייט, הטיסות, שינויים בתעריפי  -

 23.12.18 -ל, הדלק והביטחון, החל מנמהמיסי ו

 אנו, יחידל התוספת של גבוהה הסכום לאור  *-

 .לחדר ה/שותף ואולמצ לנסות ממליצים

ם להוסיף . מומלץ גחובה()וח בריאות ומטען ביט -

של ה רכסוי במקת הלוודא אלביטוח הטסה רפואית ו

שייגרם למטייל  לכל נזקאית ביטול. החברה אינה אחר

 ו/או לחפציו במהלך הטיול.

 . ונים בארץ היעדושרותי התיירות הש מיסים ה ,י הטיסותויים במחירהמחיר כפוף לשינ .1: ותהער
 טל"ח    כל הקודם זוכה. פי שיטתוקבוצה, קטגוריה בספינה וטיסה ל . ניתן לבחור מדריך2            

 (Eגוריה ט)ק זוגי דרלאדם בח ,9592 €-החל מהמחיר:  
 12ם בטבלה בעמ' ים מופיעישאר המחיר
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 09-7428885פקס:        054-2177333וואטסאפ:      07-22-11-68-88טלפון:  ,    , כפר סבא74ויצמן ח' ר בע"מתבל שרי תרבות ק

 פרטים אישיים - 2019 עמק הלוארבשט לסמינר  טופס הרשמה
 23.12.2018 ,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: _________________________

 ___ /בטיסה: צמחוני / רגיל / דיאבטי / כשר אוכל

 ____________על: ______-באלמס' נוסע מתמיד 

 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname:________________________________ 

 _____________________מספר דרכון: _______

 __________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: ______________________________

 ___ /וכל בטיסה: צמחוני / רגיל / דיאבטי / כשרא

 _____________על: _____-באלמס' נוסע מתמיד 

 רוצהלא     רוצה     הלוך וחזור נוסעל €40של  כרוכה בתשלוםבמח' תיירים )חלון, אמצע או מעבר( * הושבה 

 ף(מושב מועד לא כולל) מעבר  אמצע חלון   :ללא עלות, בחירת מושב ADAA+קטגוריה 

 רוצהלא     רוצה     וחזור וךהל נוסעל €60של  כרוכה בתשלום)חלון, אמצע או מעבר(  המטוס בקדמתהושבה  **

 רוצהלא   רוצה          חזורהלוך ולנוסע  €021תשלום של ב כרוכה)סמוך ליציאת חירום( מושב מועדף * **

 (בלבד A+ADA)קט'  רן שהם     עוזי טאובר  ד"ר אביהו בר אייל  עדיפות לקבוצה:

 

 

 ______ מיקוד: __________________________כתובת: _________________________________ עיר: _

 __________________________ עיר: ___________________ מיקוד: _______________כתובת: _______

, ____________________נייד: ________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

 _______________________________________________ :E-mail   ,       ________________פקס: _____

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

 _________________________אחר: _  מדריך  אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

 .בספינהו , במלוןבטיסות אינו מהווה אישור לגבי מקומותפס הזמנה בלבד והינו טוזה  טופס .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותיש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו  .2

י לסוכנטיול, כמו גם לנו כמארגני הבקשות לגבי סוג אוכל ו/או מקומות ישיבה יועברו על ידינו לספקים הרלבנטיים.  .3

)גם אם הוזמנו על  סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוסכגון על שרותי התעופה השונים  אין שליטהנסיעות, 

  ידינו לבקשת המטיילים(.

קשרי תרבות  הטיולים שלכפופה לתקנון והשייט . תכנית הטיול והשייט הטיול תנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית .4

 tarbut.co.il-http://www.kבפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:   יתן לקבל במשרדי החברה,תבל אותו נ

 .לרבות סעיף דמי הביטולטיול, החתימה על טופס ההרשמה מחייבת, ומהווה אישור על קריאה והבנה של תכנית ה .5

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

 .054-2177333 פאאו לוואטס

  נא למלא את העמוד הבא ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:           180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהשיפנו אלי עם  אני רוצה

 

http://www.k-tarbut.co.il/
mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

 

 09-7428885פקס:        054-2177333וואטסאפ:      07-22-11-68-88ן: טלפו ,    , כפר סבא74ויצמן רח'  בע"מתבל שרי תרבות ק

 2עמוד 

 כספים - 9120 עמק הלוארבלסמינר שט  הרשמהטופס המשך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 לכל טיול נוסף מאז.  10€ור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד עב 25€הנחה בסך 

 _______________________________________________________________________ השתתפת:ם נא לציין את הטיולים בה

 _____________________________________________________ אחרת: מיטה זוגית   מיטות נפרדות    בקשות מיוחדות: 

                    ___________________________________________עם:  ולחן(איש בש 6) לשבת בשולחן מבקשאוכל בספינה הבחדר 

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 ני תשלומים והיתרה בש ,בהרשמה לאדם € 1000 שלתשלום ראשון  (אירו 500. לא מקבלים שטרות של )שטרות במזומן

 לפני היציאה.  יום 90עד ן. גמר חשבון יש ליצור קשר עם המשרד לתיאום התשלום במזומ .וקביםעחודשיים 

 ___ :מס. כרטיס: ______________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,______-__________-__________-   ,___________

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. ______________ז: ___________ ת.___בעל הכרטיס: ___, שם ___/____תוקף: 

 מים תשלו___ ____ ב:                     אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראלייס אשראי החיוב בכרט)

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

 טל"ח .הראשון החיובביום רחי מזבנק של ה( )מכיר בוהגהעברות כל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.

 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:
למען הסר  יש לוודא קבלת אישור רישום! פי סדר קבלת טפסי הרישום.או חיוב כרטיס אשראי( ועל  טחוןפרטי כרטיס אשראי לבי

 .לא ירשם ולא יטופלפס ללא פרטי כרטיס אשראי טו ספק:
 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 
 את פרטי העסקהטופס זה אני מאשר/ת בחתימתי על  .ספינהאו ל אוטובוסוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו לימתין המטייל לקב

תנאי התשלום והביטול. לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא, כולל בגלל דרכון תכנית השייט, לרבות כפי שמופיעים ב
לפני  יום 30תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים כי טיול השייט מאושר ומובטח עד קשרי  רכישת בטוח נסיעות.-או אישלא בתוקף 
יש  .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי  מועד היציאה.

אנו ממליצים על סוכנות  פחה מדרגה ראשונה.ה של מחלה של המבוטח או קרוב משפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרלוודא ש
. למעוניינים, לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 180ומאפשרת ביטוח הפוליסה אטרקטיבית יטוח", הביטוח "זיו פתרונות חכמים בב

   .אנא ציינו זאת לעיל בטופס הרישום
 

 ________________________  חתימה: ________תאריך: ______ ______ __: ______________1שם נוסע 

 ___________________חתימה: ___  _______________________  תאריך: _________: ______2שם נוסע 

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

 לתשלום
נוסע 

2 
נוסע 

1 
תוספת 

 דרבח ידחיל
 קטגוריה מחיר

€     €1,670 3,645€ AD/AA 

€   

  €1,630 

€3,405 A 

€   €3,375 BD 

€   €3,295 CC 

€   €3,215 C/CD 

€   €3,185 DD 

€     €1,590 €3,115 E 

€     €1,590 €2,995 F 

€             -    9.11.3 עד 75€הנחת רישום מוקדם 

€             -    9.11.17-4 עד €30הנחת רישום מוקדם 

€             -   * 1.1.16הנחת מטייל מתמיד אחרי 

 (מעוניין /ת בשותף/ה לחדר )או שם השותף/ה  ________________ שם:

 אירו_______               
 
 

 (1+2מטייל )  לחיוב סה"כ
 גבו בסמוך למועד היציאה(י)לא כולל מסי נמל, דלק וביטחון שי

 הושבה במטוס   אירו______     

mailto:dialog@k-tarbut.co.il

