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 MS Jane Austen על סיפונה של ספינת הפאר

 
 בהדרכת:

 
 

בקורסים של מלווי  מרצה .בתולדות הפאשיזםהיסטוריון, עוסק  -אביהו בר איל ד"ר 

ק וסמינרים מטיילים שנים דריך בטיולי עוממקבוצות, במסגרות שונות ובהשתלמויות מורים. 

 רבות. 

 

 
 

 

כל העולם מחגיגות סוף השנה בגרמניה מזמינות אורחים 

פעמית של אורות, מוסיקה, קישוטי -להשתתף בחוויה חד

חג צבעוניים, ערמונים על האש ויין חם! הנכם מוזמנים 

שייט חלומית וייחודית עם חופשת מסע המשלב ל

ת לחוות מגוון , המאפשרהרפתקה יבשתית בטיולי חוף

ערים, אנשים ותרבויות בתנאים המהנים והמפנקים נופים, 

סיורים מידי יום לאורך המסלול  ביותר. הטיול כולל תכנית

 5המשמשת כמלון  ,בספינה במהלך השייטוהרצאות 

שייט נגלה את החשיבות מהלך הכוכבים צמוד ומפנק. ב

ו . השייט יוביל אותנהריין ,ההיסטורית של הנהר המרתק

עולם של תעלות ציוריות, סמטאות מימי הביניים,  לא

 כרמים מרהיבים וטירות מדהימות. 

 תאריך יציאה:
20.12.18 

 חזרה לארץ:תאריך 
27.12.18 

 ימים 8
 מלאים
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 א תרצו להפסיקהחוויה של: סמינר שט

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

עי בידור ומכלול של שירותים והנאות, עליהם הרצאות מעשירות על הספינה, מופ ,לינות, ארוחות, סיורי חוף

מיסי טיסות, העברות, סיורי חוף,  *הכל! ,למעשה ,כוללגם המחיר שאנו מציעים  מופקד צוות חברת השייט.

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

 . הישראלי ךולמדרי

 .(במלון בלבד על הספינה, ארוחות בוקר פנסיון מלא*)

 

 מופעים, הרצאות, סיורים

 םבערים העתיקות, באתרים ההיסטוריים, בכפרי בעבריתסיורי חוף מודרכים השייט כולל תכנית מגוונת של 

הטיול הישראלי  ךממדריבתצפיות נופיות. את המידע תקבלו כאמור ו, בקתדרלות, במוזיאונים ציוריים

נציע בנוסף  .נבקר והאתרים במקומות בהם התרבותעמיק את ההיכרות שלכם עם יו, הבוצקתלווה ליש

 .המיועדות רק לנו, ויתקיימו בחדר נפרד ךהמדרי של ותהרצאבמהלך השייט 

 

 מלון פאר צף: הספינה

אתר נופש  אףבית מלון משובח על המים, ולעיתים כל אחת מהן היא  .ספינות שייט הנהרות נבנו כדי לפנק

דרך חדרים עבור , נוחות, החל בטרקלין עם חלונות פנורמיים וכורסאות פאר ונוחות אתכםיקיפו  בספינה. קטן

 פונים אל נופי הנהר ,חיצוניים הרים בספינדכל הח .וכלה בארוחות מעולות ןמאובזרים עד לפרט האחרו

אתם מוזמנים לעלות  .יזוג אוויר, חדר שירותים ומקלחתכולל מהמלון מהודר, בשתווים ברמתם לחדר ומ

  לספינה, לפרוק את המזוודות שלכם )רק פעם אחת( ולהרגיש בבית.

 

 כוכבים 5ת השירות וארוחות אמנ

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

ויתאמץ לעשות הכל  של הנוסעהצוות הידידותי קשוב לצרכיו  .שירות חדרים וכלה בשירותי מנהל השייט

  לה.לחוויה שאתם מצפים  כםעל מנת להפוך את הטיול של

מציע מדי יום  ,מובילים בתחומם ,בספינה מלהיבות לא פחות מהנופים ואתרי הטיול. צוות של שפים הארוחות

 שתיהו, בירה, ייןכולל וערב בהגשה  ת צהרייםובוקר, ארוח לארוחת מזנון :ארוחות עשירות שלוש

  .קלה

 

 רישום מוקדם

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10עד , למטייל €75הנחה בסך  ת לרישום מוקדם:ומיוחד ותהטב

בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין  מאיץ תורליווי של נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ P.I.Vוטיפול 

 ובביקורת הדרכונים!
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 :שייטתכנית ה
 

 נירנברג -רנקפורט פ -ביב תל א   1820.12., 'היום , 1 יום

 לאחר .)t am MainFrankfur( נקפורטפרל מנתב"ג ת בוקר מוקדמתנצא בטיס

השוכנת על גדות העתיק והיפה לעיר  ניסעקבלת המזוודות והתארגנות קצרה 

זוהי העיר השנייה בגודלה, אחרי מינכן, . )Nuremberg( נירנברג - פגניץהנהר 

ה, משוחזרת באופן מופתי ואחת הערים במדינת בוואריה, תוססת ומדהימ

 המפורסמים והעתיקים שלה. הגדולים המפורסמות בזכות שווקי חג המולד

ונגיע, כמובן,  בעיר רגלי , נצא לסיורבחדריםות לאחר ההגעה למלון והתארגנ

 חזרה למלון.לשוק חג המולד המפורסם. 

 

   "הספר מסביליה" -וירצבורג    21.12.18, יום ו', 2 םוי

בעיר העתיקה . )Wurzburg( וירצבורג לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בעיר

שהוכרז  (Wurzburger Residenz)מלכותי הארמון העל גדות נהר המיין נמצא 

על ידי ארגון אונסק"ו כאתר מורשת עולמית וכדוגמא מרהיבה לאמנות הברוק. 

, אשר נבנתה ביותר בגרמניה הכנסיות העתיקותכמו כן, בעיר ישנה גם אחת 

  על גבי מקדש פגני קדום. 8 -במאה ה

 

 

 

 

   נירנברג -ביירוית    22.12.18, שבת יום, 3 םוי

 ,(Bayreuth) ביירויתנעים וקליל בעיירת האופרות  נתחיל את היום בביקור

      שמפורסמת בעיקר בזכות פסטיבל האופרה שנערך בה במהלך הקיץ. 

        במרכז  (Markgrafliches Operhaus) נסיכיבית האופרה הנראה את 

ארמון שנחשב לפנינה ארכיטקטונית ברוקית כמובן שלא נפסח על העיר 

         ריכרד וגנרשהוקם על ידי המלחין  (Festspielhaus) טיבליםסהפ

(Richard Wagner) ראה גם את שדרת ההנצחה לצורך הצגת האופרות שלו. נ

רחובות העיר  רו בביירוית ונספו בשואה.לזכרם של המוזיקאים היהודים שג

ים נחזור ילאחר הפסקת הצהר הקטנים והנעימים יציעו לכם חנויות צבעוניות עם מבחר מזכרות ודוכני יין חם.

ם בו נערכו המשפטי (Memorium Nuremberg Trials) בבית המשפט. נבקר לנירנברג לסיור רגלי במרכז העיר

מרכז לתיעוד בגם . נבקר (Herman Goring) גרינהרמן ג, ובראשם לאחר המלחמהשל הפושעים הנאצים 

מפגנים אלה נערכו בעיר כל  .(Documentationszentrum Reichsparteitagsgelande) תולדות המפלגה הנאצית

שווקי את היום בביקור חגיגי, צבעוני וטעים ב נסייםח השנתית של המפלגה הנאצית. ושנה והיו בעצם הפגנת הכ

 מס הפעילים והתוססים. הכריס
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   קלן -ויסבאדן    23.12.18, יום א', 4 םוי

לבקר באחת מעיירות הספא העתיקות ביותר באירופה בבוקר ניפרד מהמלון ונצא  

כיכר . נראה את )Wiesbaden( ויסבאדן - ההידועה בזכות המעיינות החמים של

הבנוי בסגנון הניאו קלסי  (Kurhaus) בית הספא המונומנטליהמרכזית ואת  הארמון

 עם המזרקה היפה בחזית. 

, אליה נגיע לקראת העלייה על Cologne)( לקלןם נמשיך ילאחר הפסקת הצהרי

 , בדרכנו בשייט לבון לעגינת לילה.סיפונה של ספינת השייט שלנו

 

 

 

 קוניגווינטר -בון   24.12.18, ב' יום, 5 םוי

ערים העתיקות של המדינה. בון שימשה אחת ה, (Bonn) בבוןבבוקר נצא לסיור  

 ,דרך הדמוקרטיה""את נכיר . המערבית שנה כבירת גרמניה 40 -יותר מ

מסלול רגלי באזור שבו הוקמו מוסדות השלטון של מערב גרמניה כאשר בון 

נתרשם תה בירתה. בון מסמלת בעצם את הדמוקרטיה הגרמנית. יהי

שהיא אחת המובילות  (Rheinische Universitat Bonn) ת בוןמאוניברסיט

לודוויג באן  -וניזכר באחד מגדולי המלחינים במוזיקה הקלאסית  ,במדינה

נחזור לספינה לארוחת  והפך לסמלה של בון. 1770שנולד בעיר בשנת  )(Ludwig van Beethoven בטהובן

 הספינה תשוט לכיוון התחנה הבאה שלנו.  כהם במהליהצהרי

 

 

 קוכם -קובלנץ   .1825.12, ג' יום, 6 םוי

בת  העיר ,(Koblenz) קובלנץלאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור רגלי בעיר  

 (Rhein River)הריין  מפגש נהרותעל  קסוםהממוקמת באזור  ,יםשנהאלפיים 

       סמטאות הצרות, ברחובות הקטנים ונטייל ב. (Mosel River)והמוזל 

     ים יפינה להפסקת הצהרנחזור לס גדת הנהר. לאורךובטיילת בכיכרות 

          אדריכלית אופיינית פנינה ,(Cochem)קוכם עיירה ולאחריה נמשיך ל

                    ירתטעצור לתצפית על . נ(Mosel Valley) המוזל לעמק

     החולשת על העיירה ממעל, נערוך סיור (Reichsburg Castle) ייכסבורגר

 .השער מימי הבינייםעץ ונראה את רגלי דרך סמטאות בתי קורות ה
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 רודסהיים  26.12.18, ד' יום, 7 םוי

בערוץ הריין, בקטע היפה ביותר של  נפליג, יםינמשיך בהפלגתנו עד שעות הצהר

, ובמעבר לורלי שעליו נכתבו שירים על פני טירות בזו אחר זובדרכנו נחלוף ו הנהר

הקטנה והנפלאה.  )(Rodesheim ברודסהייםים נעגון יאחרי ארוחת הצהררבים. 

נבקר רודסהיים הינה עיירת יין עתיקה הידועה ברחובותיה הצרים שלצידם פונדקי יין. 

 בעיירהנטייל ו (Siegfried's Mechanical Music Cabinet)במוזיאון תיבות הנגינה 

 ה.הקסומ

 

 

 

   תל אביב -פרנקפורט  -וורמס  -מיינץ   27.12.18, ה' יום, 8 םוי

 ,בעברית מגנצא, (Mainz)מיינץ עיר בוקר נעגון בפעם האחרונה בנמל של הב 

כנסיית סטפן הקדוש וניפרד מהספינה. נצא לסיור בעיר ונצפה על 

(Stephanskirche)חלונות המעוטרים , בעלת 14 -, כנסייה גותית מן המאה ה

חלקה ל נרד רגלית .מארק שאגאלבויטראז'ים ייחודיים של האמן היהודי 

נראה שחזור  .(Gutenberg-Museum) במוזיאון גוטנברגלסיור  ,תיק של העירהע

של מכונת הדפוס הראשונה וכמובן את התנ"ך של גוטנברג שהיה הספר 

לאחר הפסקת  .העיר בצהריים נוכל לשוטט בשוק שבמרכז הראשון שהדפיס. 

 ל.התעופה בפרנקפורט לקראת טיסתנו חזרה לישראהצהרים נמשיך בדרכנו לשדה 
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 ערות: ה

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

מהווה מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות 

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

 שבכל בחשבון לקחת יש. עצמאי באופן ברגל לטייל המסוגלים לאורחים מתאימים השייט טיולי .2

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

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

 ט אזור מיוחד ומוגדר על ידי צוות הספינה.ע, למיא אזור ללא עישוןהספינה כולה ה .3

 להפרדה או לחיבור.  נותניתכל החדרים בספינה מודולריים. המיטות  .4

, או של חברת השייטכגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי  ,ישנם נושאים שאינם בשליטתנו .5

להזמין מראש מקומות ישיבה  ,יבמסגרת כרטוס קבוצת ,מקומות הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן

   .חדר מסוים בספינהלהבטיח או  במטוס )להבדיל מהזמנות אישיות(

, אנא העבירו אלינו *, או לשבת במקום מסוים במטוסספינהחשוב לכם לקבל חדר מסוים באם  .6

או לחברת התעופה. נחזור  חברת השייטמוקדם ככל האפשר, ואנו נעבירה ל, בכתב, את הבקשה

והשייט היא של חברת התעופה התאים חלוקת או י ההחלטה לגבי מקומות הישיבה ונדגיש כ

 בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את המקומות שביקשתם.

 .הלוך ושובלנוסע,  €05כרוכה בתשלום של )חלון, אמצע או מעבר(  תיירים 'במח בחירת מושב .7

תיירים  ')מושב מועדף במח הלוך ושובע, לנוס 0€91זמנת מושב מועדף כרוכה בדמי טיפול של ה

ם מרווח יחסית גדול יותר לרגליים(. ע ם ובד"כהוא מושב הממוקם במושב הסמוך ליציאת חירו

, עלות ללא, ההמראה לפני שעות 24 -מ החל אין ק'צ אונליין בתהליך הושבה לבחור גם ניתן

 .המושבים לזמינות בהתאם

 ,ובפעילויות בכפוף לגובה פני המים, אפשרות הגישה לנמל לחול שינויים בלוחות הזמנים יכולים .8

להשפיע על ושינויים בשייט להיות עשויים במקרים אלו  ., תקלות בספינה וכד'תנאי מזג האוויר

 בתי מלוןלינה בוהן לגבי ביצוע יתרת הטיול הן לגבי המסלול שיבוצע ושינויים שייערכו בו, 

 כיו"ב.אמצעי תחבורה ושינוי , במקום בספינה

עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשגת מקומות בטיסות  .9

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

יאפשר לנו להתחייב בפני חברת התעופה ובתי המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם 

 ר שבאפשרותנו להציע.הטובים ביות

וטיפול והצמדה  ריבית ללא תשלומים 10, עד 75€ בסך הנחה :מוקדם לרישום מיוחדות הטבות .10

V.I.P. בצ'ק אין ןבבדיקות הביטחו מאיץ תורליוויי של  נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ ,

                        ובביקורת הדרכונים!

 טל"ח                                                                                            
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 מפרט הספינה

    

 

עם  טלוויזיה מרפסת צרפתית )חלון נפתח ברחוב של כל הקיר(, הפונה לנהר, חלון בכל חדר חדרים:

 כמיטות להגדיר ניתן)מיטות  2רדיו, כספת, מיני בר, , מייבש שיער, ושירותים מקלחת, מסך שטוח

 (. בקשה פי עלאו מחוברות  פרדותנ

 ף.קיימת מעלית בין סיפון הכניסה לסיפון העליון. אין מעלית לסיפון התחתון ולמרפסת שיזומעלית: 

ישנם חלונות גדולים לאורכו כל הארוחות מוגשות בחדר האוכל המרכזי בספינה, אשר  :חדר האוכל

 בספינה מציע מגוון מאכלים בינלאומיים.בזמן הארוחות. המטבח  מסביבמהם ניתן להשקיף על הנוף 

 .עגולים יםפיני נאירופאי של ש שקע ,וולט 220: המתח בספינה הינו נקודות חשמל

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

, למעט אזור הספינהה דוגלת במדיניות איסור עישון ועל כן העישון אסור בכל שטחי : הספינעישון

 .מיוחד בשטח הפתוח

 ים של הספינהינתונים כלל 

 2015חורף השקה: 

 סיפונים 3, כוכבים 5 :תיאור

 מטר 21מטר, רוחב  110אורך  ממדים:

 נוסעים 481 קיבולת:

 ובריכה קטנה יםנוח סאותעם כ מרפסת שיזוף

 מטר מרובע  51 התאים:גודל 

 דריםח 74 כמות התאים בספינה:

 כל הספינה ממוזגת מיזוג אוויר:
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eckDiddle) MRuby ( 
 תאים הנמצאים בסיפון המרכזי, 

 דרכו גם עולים לספינה

 )חלון הזזה על כל הקיר( מרפסת צרפתית
 מ"ר 15גודל החדר 

 מיטות נפרדות או צמודות

 

eckDpper) UDiamond ( 
 תאים הנמצאים בסיפון העליון,

 מעליתניתן להגיע גם עם אליו 

 מרפסת צרפתית )חלון הזזה על כל הקיר(

 מ"ר 15גודל החדר 

 מיטות נפרדות או צמודות
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 :8.110.10 עדלנרשמים מיוחדת  הטבה
 ללא ריבית והצמדה! תשלומים 10ועד  לנוסע הנחה אירו 75

 .תשלומים 6עד ו אירו 30הנחה בסך  - 11-18.10.18לנרשמים בין 

 1.1.15 -מההחל שנסעו  "תבל בחו"ל עם "קשרי תרבות מתמידיםלמטיילים                  
 !אירו לכל טיול נוסף מאז 10 ועודמתמיד, מטייל לאירו  25בסך  נוספתהנחה 

 

 

 ותשלום נהלי רישום
 הרשמה:  

 . 4425038, מיקוד כפר סבא 74ויצמן  רח' בדואר: או פקס, בדוא"לטיול באמצעות טופס הרשמה בלבד בהרישום ל

 t.co.iltarbu-dialog@k, דואר אלקטרוני: 7428885-09, פקס 6888-211-072טל' 
 

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:
 

יש לוודא )במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,, הודעת הביטול** אפשרות ביטול: 
 .הם אינם ניתנים לשינוידמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, שמאחר . (קבלת ההודעה

אלא , )שלא יוחזרו בשום מקרה(למטייל  € 400, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  60עד  במקרה של ביטול •
 .רישום והטיפוללדמי ה בפועלכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר  אם

 .טייל כפיצוי מוסכם מראשלמ 50%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 59 -30מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 75%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 29 -8מטייל המבטל בין  •

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

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

יש לוודא שפוליסה זו  הכוללת אפשרות ביטול., במקביל להרשמה פוליסת ביטוחאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 
"זיו סוכנות הביטוח אנו ממליצים על  רה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.תכסה את דמי הביטול במק

נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת  תפוליסלכם  מותאיי, שבביטוח" פתרונות חכמים
מול חברות  מייצוג וליווי אישי תהינוכך  .כל מצב רפואילכל גיל וליום מראש  180 מאפשרת ביטוחו קשרי תרבות תבל למטיילי

 . למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.ובחזרה לארץהביטוח בעת אירוע בחו"ל 
 

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

 המחיר כולל:

  על"-"אל חברתבישירות בינלאומיות  ותטיס טיסה:     

 ,  Jane AustenMS ספינת שייט הנהרות לינה:      

 , בירה, כולל ייןייטהש מהלךבמלא פנסיון  כלכלה:  

- במלון. ם וערביבארוחות צהרישתיה קלה ו

 ת בוקר בלבד.וארוח

   , כוכבים 5ברמת ספינת שייט נהרות  תחבורה:

 אוטובוס תיירים ממוזגו               

קשרי תרבות מדריך מצוות ההדרכה של  :הדרכה  

 -ה מותנית ב)יציאת המלוו ארגוני נהלומתבל 

 מטיילים לפחות( 22

  מפגש הכנה בארץ -

 (בלבד )במהלך השייטקבוצתית מערכת שמע  -

צוות הספינה, את גם כולל , נותני השירותים כללתשר  -

    מנהל השייט ומדריך הטיול

  דמי כניסה לאתרים -

 מס נמלי השייט -

 :81.10.10עד לנרשמים  -

א ריבית תשלומים לל 10 -אירו ו 75 בסך הנחה

  והצמדה

 המחיר אינו כולל:

  B - 750€קטגוריה  תוספת בחדר ליחיד -

 A - 850€תוספת בחדר ליחיד קטגוריה  -

  חדרל A - 320€ השדרוג החדר לקטגורי -

כמות התאים ליחיד מוגבלת! חובה לקבל אישור על תא  -

 ליחיד לפני הרישום. כל הקודם זוכה.

לנסיעה ע"י  קבע בסמוךמיסי נמל, דלק ובטחון כפי שיי -

 (€110 -כ כיום)המחיר  התעופה רתחב

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית -

 )כביסה, טלפון וכו'( הוצאות בעלות אופי אישי -

 סמינרכל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר ה -

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל -

יסי מו שירותי הקרקעהשייט, שינויים בתעריפי הטיסות,  -

 27.9.18 -ל, הדלק והביטחון, החל מנמה

 ממליצים אנו, ליחיד התוספת של הגבוה הסכום לאור  *-

 .לחדר ה/שותף ולמצוא לנסות

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

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול. 

 שייגרם למטייל ו/או לכל נזקהחברה אינה אחראית 

 לחפציו במהלך הטיול.

 . ושרותי התיירות השונים בארץ היעד , המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער

 טל"ח    ה בספינה וטיסה לפי שיטת כל הקודם זוכה.. ניתן לבחור מדריך וקבוצה, קטגורי2            

 מטיילים 30בקבוצה של  ם בחדר זוגילאד ,€1952: מחיר
 מטיילים 29-52לאדם בחדר זוגי בקב' של  ,€2952
 מטיילים 24-15לאדם בחדר זוגי בקב' של  €2,495
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 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 פרטים אישיים - ריין הקסומהשט  לסמינר טופס הרשמה

 27.9.2018, 1 ס'תוכנית מנספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _________________________מספר דרכון: _____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 __________________מקצוע: ________________

 ________________טלפון נייד: _______________

 _________ אחר:דיאבטי /  / צמחוני :בטיסות וכלא

 הושבה במח' תיירים )חלון/אמצע/מעבר( כרוכה בתשלום 

 א מעונייןל    מעוניין           הלוך וחזורלנוסע  €05של 

 190€של בתשלום מושב מועדף )סמוך ליציאת חירום( כרוך 

 א מעונייןל    מעוניין                         הלוך וחזורנוסע ל

 _________________________ :נוסע מתמיד* מס' 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________מספר דרכון: _______

 _____________________________בתוקף עד: __

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 _________ אחר:דיאבטי / בטיסות: צמחוני / וכל א

 הושבה במח' תיירים )חלון/אמצע/מעבר( כרוכה בתשלום 

 א מעונייןל    מעוניין           הלוך וחזורלנוסע  €05 של

 190€של בתשלום מושב מועדף )סמוך ליציאת חירום( כרוך 

 א מעונייןל    מעוניין                         הלוך וחזורנוסע ל

 ________________________נוסע מתמיד: _* מס' 

. 

 

 _________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___כתובת: ____________________________

,          ________________פקס: __________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ___________  טלפונים:_________________: ________שם - בארץאיש קשר 

 ______________________אחר: __פייסבוק  אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

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

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  לפחות חצי שנהיש לוודא שהדרכון בתוקף  .2

חדרים מסוימים בבתי השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(. סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס )גם אםהמלון, 

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי  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,חתימה על טופס ההרשמה מחייבה .5

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

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 2עמוד 

 כספים - ריין הקסומהשט  לסמינר הרשמהטופס המשך 
 

 1מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי 2,195€ לתשלום:הסכום 

 (10.10.18 עד €75€ _____ ) הנחת רישום מוקדם:

 (11-18.10.18 €30€ _____ ) הנחת רישום מוקדם:

 *(*€ _____ ) הנחת מטייל מתמיד:

 (לחדר 320€+ )___€ ____ :Aתוספת לקטגוריה 

 ***(Bקט. 750€__+ )_____ € :בחדרתוספת ליחיד 

 ***(Aקט. 850€__+ )_____ € :בחדרתוספת ליחיד 

 __________€ הושבה במטוס:

  (€ אירו)__________ € : 1סה"כ מטייל 

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

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

 2מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי 2,195€ לתשלום:הסכום 

 (10.10.18 עד €75€ _____ ) הנחת רישום מוקדם:

 (11-18.10.18 €30€ _____ ) הנחת רישום מוקדם:

 (*€ _____ )* הנחת מטייל מתמיד:

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 

 

 €__________ הושבה במטוס:

 (€ אירו)__________ € :2סה"כ מטייל 

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

           מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 בקשות מיוחדות: ______________________________________________________________________________

מתייחס לאדם בחדר זוגי  2,295€מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,195€המחיר  *

 מטיילים.  15-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,495€מטיילים והמחיר  25-29בקבוצה של 

הנחה  מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל",   למטיילים ..1.151אחרי תנו לטיול אחד ימטייל מתמיד: מי שנסע א* *

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

 .320€צריך להוסיף גם תוספת קטגוריה בסך של  850€תוספת ליחיד בסך של בנוסף ל A* יחיד בקטגוריה **

 ___________________________________________________________ נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם € 001,0 שלתשלום ראשון  )שטרות( במזומן .

 לפני היציאה.  יום 45עד עם המשרד לתיאום התשלום במזומן. גמר חשבון 

 מס. כרטיס: ______________מצעות כרטיס אשראי מסוג: ___בא ,______-__________-__________-   ,___________

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

 מים תשלו___ ____ ב:                     ספרס(אמריקן אקלא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

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

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

 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקחת המקום תעשה הבט חשוב:

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

 .לא ירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

בחתימתי על טופס זה אני מאשר/ת את פרטי  .או למלון אוטובוסימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא,  , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולעים בתכנית ההעסקה כפי שמופי

טיול מאושר ומובטח עד ה אםרכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים -כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אי

 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהמליצים להוציא פוליסת בטוח הגבוהים אנו מ להביטובשל דמי יום לפני מועד היציאה.  30

אנו ממליצים על  פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.יש לוודא ש .רישום

ישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אלכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה  מוסוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שיתאי

מייצוג וליווי . כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 180ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבלאטרקטיבית ומיוחדת 

   מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל ולאחר החזרה לארץ. למעוניינים, אנא ציינו זאת לעיל בטופס הרישום. אישי
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