
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 : , אמנות, ארכיטקטורה ותרבותלסיציליה  מומחהבהדרכת 

 

 

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

  .ולתולדות התרבות והאמנות

 

 

מאתרי  ומהאיים היפים והשלווים באירופה  ,הגדול באיי הים התיכון, (Sicily) סיציליה

שוכנת פנינה    אפריקהיבשת אירופה ליבשת  בין  .איטליהבירות היפים והפסטורליים התי

הרי  ואחד  מצד האפנינים הקלברייםהרי המשכם של  - בקצה המגף פסטורלית זו

ורמנים  הנמוסלמים,  הביזאנטים,  ה רומים,  היוונים,  ה  -תושבי האי בעבר    .מצד שני   האטלס

המאפיה   ביתה של זהו גם  .מרהיבתרבותי פסיפס העמוק בדמות  חותמם הותירו בו את  ,ברבריםהו

 ומקור ההשראה לסרטי "הסנדק". , ארגון הפשע המפורסם בעולם הסיציליאנית 

המשלבים בתוכם את מיטב סגנונות   מרשימים מנזרים וקתדרלות , עתיקים מקדשים , יםמרתקותרבות היסטוריה 

תיכוניים -ים נופיםות, , כפרים נידחים ורחובות שוקקים סביב כיכרוציוריות יפהפיותהרריות עיירות  .ותהאדריכל

הר הגעש   - האתנהוביניהם  ופעילים הרי געש אימתנייםאלו ישנם לצד  ., חופים ומפרצים קסומיםמהממים

  מרציפןאמיתית,  גלידה, מהטובים באיטליה אוכל אופייני, ניחוחותו  ריחות .הפעיל הגבוה ביותר באירופה

ה האיטלקית הנודעת  שצל המאפי , מסבירי פניםותושבים תוססים ובעיקר  המפורסםלה מרסהיין , מעולה

  ..משהו. מסתורי  ך נוסך בהם נופ לשמצה

המכונים  (Lipari Islands) הליפארייםאיים בארכיפלג ה סיציליהמצפון ל נשוט, הר הגעש אתנה נעפיל אל

ם ייארכיאולוגה יושרידש (Agrigento) נטו 'אגריגבעמק נבקר ו (Aeolian Islands) האיים האיאוליים גם 

. נפגוש את שרידי התרבות היוונית, הוד  עולמי ה היסטורימורשת  כאתרו על ידי אונסק"הוכרזו  מהתקופה היוונית

 . בהור מוהנאה  , חוויות מרגשותלימוד הטומן בחובוטיול מרתק  בפנינה האיטלקית בים התיכון.ופאר 

 

 

  תאריך יציאה:
26.10.2019  

  :לארץ תאריך חזרה
     לפנות בוקר  5.11.2019

 מלאים ימים  10



 

 

 מזמינים אתכם                   
 

  בסיציליהתרבות  טיולל
 גדול איי הים התיכון

 

 אתריה ותרבותהנופי סיציליה, מפגש ייחודי, ויזואלי ואינטלקטואלי עם 
 

 ב"קשרי תרבות תבל"  
 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר!    
 
 

 )כולל שירותי סבלות(  פנסיוןחצי , על בסיס *4בדרגת   תי מלון מרכזייםאירוח בב  

מרצה מבוקש להיסטוריה של האדריכלות ולתולדות התרבות  עם  תחומים  רבתהדרכה  

 והאמנות. 

 באתרי הביקור  אנגלית  מדריכים מקומיים דוברי 

 הדואג לפרט ולפרטים  טיול  מנהל  בנוסף למדריך,  

 באתרים ייחודים כניסות והדרכה  

 לביקור בעיר טאורמינה שאטל  

  )ליפארי, פנריאה וסטרומבולי(  שייט וביקור באיים האיאוליים 

 לביקור בכפר הפרהיסטורי באי פנריאה מוניות 

 בכל ארוחות הערב  מים מינרלים ויין מקומי  

  מרסלהבאזור  טעימות יין 

 בסבוקה  ת גרניטהו טעימ 

 בצ'פאלו  ת מרציפניםו טעימ 

 ארוחת צהריים בליפארי   

   בפלרמו מקומיתארוחת ערב במסעדה   

 מקומית בפלרמו  במסעדה הטיול וסיכום לסיום חגיגית ערב  ארוחת 

 נטו  מנוצל הזמן, בשווקים( טיול )למעטמהלך האין זמן חופשי ב 

 לכל מטייל  ותאישי  מקלט ואוזניותהכוללת  ,מערכת שמע קבוצתית  

 לפני היציאה לטיול  מיוחד הכנה מפגש  

 ביותר  איכותית מטיילים חבורת 

 במהלך הטיול, הכל כלול במחיר  (Optionals)  נוספים  תשלומים אין 

 בשביל השקט הכלכלי שלך   -לטיול   היציאה הבטחת לאחרחיוב כספי רק   

   ללא ריבית והצמדה תשלומים  6, מטייל ל €  75: הנחה בסך  לרישום מוקדם הטבות  

 . ביציאה מהארץ V.I.Pוטיפול 

 

 ! אחרתחוויה מתרבות  -"קשרי תרבות תבל"    

 



 

 הטיולתכנית 

 

   סירקוזה -קטניה   -רומא   -  אביב תל  26.10.19,  שבת יום, 1יום 

 קטניה ובטיסת המשך אל    (Rome)  רומאאל    נטוס  המאוחרות   בשעות הבוקר

(Catania)  בסיציליה  (Sicily)  ,קטניה  .  המוקדמות  אליה נגיע בשעות הצהריים

הר  למרגלותשוכנת ה , בסיציליהובחשיבותה העיר השנייה בגודלה היא 

  , מהתפרצויות הר הגעש מספר פעמיםהעיר  נחרבהבעבר . נהתא הגעש

ביקור  בתום  .1693 -ו 1669 בשנים אשר אירעו ,וההרסניות ביותרהחמורות 

אל העיר   ,לאורך חופה המזרחי של סיציליה ,, ניסע דרומהקטניהקצר ב

 הלילות הבאים., בה נלון בשני  (Siracusa) סירקוזה

 

 סירקוזה -נוטו    -סירקוזה   27.10.19,  'א, יום 2יום 

נוטו י. בבוקר ניסע אל  מזרחית של הא-בפינה הדרוםלביקור    יומנונקדיש את  

(Noto), ""העיירה המקורית  על שרידי  18 -במאה ה שנבנתה  ,עיר הבארוק

 ות, גיר לבנ ני אבמ  . העיר בנויה17 -נהרסה ברעידת האדמה במאה הש

בסגנון כולה  והיא מעוצבתשקיעה עת הב יםלה מראה וצבע מיוחד תהמשוו

מהנדס  המתמטיקאי וה של עיר הולדתו, סירקוזהנחזור אל העיר הבארוק. 

על ידי בסיציליה שהוכרזה    היפות  הערים  לאחת  הנחשבת  ,ארכימדס   דגולה

  ,של העיר המרשים (Siracusa Archeological Museum) הארכיאולוגי  המוזיאון. אונסק"ו כאתר מורשת עולמית

בתום    .הפרהיסטוריה ועד תקופת הקולוניה היוונית בסירקוזהימי  כולל את האוספים החשובים ביותר של חפצים מ

 נחזור לבית המלון לארוחת ערב וללינה.  הביקור במוזיאון

 

 טאורמינה   -פיאצה ארמרינה   - סירקוזה  28.10.19,  'ביום , 3יום 

פיאצה  עיירה ב מרכז האי. נבקר אל  ה עינסלאחר ארוחת הבוקר נצא ב 

באחד מהאתרים המפורסמים ביותר נבקר  שם (Piazza Armerina) ארמרינה 

 שהוכרז ,(Villa Romana del Casale) וילה רומאנה דל קאזאלהבסיציליה, 

ארמון רומי  עולמי. האתר כולל היסטורי על ידי אונסק"ו כאתר מורשת 

  מ"ר של פסיפסים מדהימים ביופיים  3,000 -שרצפתו מעוטרת במהודר 

  אוסף פסיפסי הרצפה העשיר בעולם . זהו לספירה 4 -וה 3 -ה המהמא

  הוא  המסחרי של האתר . גולת הכותרת והסמלרוצי מרכבות, תחרויות ספורט ועודיד, מיצו יגיד ות סצנ המתאר

עיר   ניסע אלבתום הביקור באתר,  הביקיני הראשון בהיסטוריה..., כנראה הפסיפס המציג נערות בביקיני

 . הבאיםהלילות   2 -אל בית המלון בו נלון ב , עיר "חוג הסילון"המכונה גם , (Taormina) טאורמינה  הנופש

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 טאורמינה   -סבוקה  -הר הגעש אתנה   -  טאורמינה  29.10.19,  'ג יום, 4יום 

 הר הגעש אתנה באוטובוס ובדרכי נוף מרשימות אל מרומי נעפיל היום 

(Etna Vulcano), האתנה הוא הר הגעש הפעיל. מטר 2,000 -כ של לגובה עד 

היטב  בולטת ונראית , מ'( 3,330) האימתנית  באירופה, שפסגתו ביותר  הגבוה

בתושבי  ,ולא אחת ,התפרצויותיו התכופות פגעו קשותמכל מקום באי. 

הכפרים סביבו המסרבים לעקור למקומות ישוב חלופיים בשל האדמה  

 הבזלת מישוריהלועות המשניים,  עלנצפה  הפורייה אותה הם מעבדים.

 רה ה מורדות על הקטנים הכפרים ו החקלאיים השטחים, העצומים

נרד מההר   ה. לאחרונ שאירעונלמד על ההתפרצויות הרבות ו ,ולמרגלותיו

, העתיקות  בסמטאותיה נסיירבשעות אחר הצהריים נחזור אל טאורמינה ו

 , המרשיםהעתיק  היווני בתיאטרוןו של העיר היפים  הבוטניים בגנים

שבזכות מיקומו נחשב לאחד מהאתרים המפורסמים ביותר  והשמור היטב 

 .  בסיציליה

  

 ליפארי   - (סטרומבולי האיים האיאוליים )ליפארי, פנריאה ו -טאורמינה     19.10.03,  'דיום , 5יום 

 מילאצו  ת הנמל הקטנהעייראל צפונה לאחר ארוחת הבוקר, ניסע 

(Milazzo) , האיים האיאוליים  ארכיפלג אל נפליגממנה (Aeolian Islands), 

איים געשיים צפונית   7 ,(Lipari Islands) איי ליפאריגם לעיתים  המכונים

כנכס טבע עולמי בזכות היותם תופעת אונסק"ו לסיציליה, שהוכרזו על ידי 

  והיפה   הססגוני ,  הגדול  -  (Lipari)  ליפארי   באינבקר  טבע וולקנית יוצאת דופן.  

העיירה ובסמטאות    ,העתיקה  בעת  חשוב  וכלכלי  תרבותי  מרכז  שהיה  םשבאיי

)מותנה בתנאי מזג האוויר( אל    נפליג  הצהריים אחר    בשעות  . ליפארי הציורית  

. הקיץ   איטליה בעונת  מעשירי  רבים  מבלים  בו  ,(Panarea)  פנריאה  הקטן  איה

 שרובו ככולו ,(Stromboli) סטרומבולי המפורסם  איה לבהפלגה א נמשיך

.  ""המגדלור של הים התיכוןמטרים ומכונה  926מתנשא לגובה הגעש הר 

בשעות החשיכה   בתקווה לצפות ,עד לשקיעה  האי  מטאותבס נסייר 

  לבה זרםכמעט מדי יום הפולט  הפעיל הגעש הר של בזמן אמת התפרצותב

 . לינהלאל האי המרכזי ליפארי  נפליג חזרהמהנה, בתום יום ארוך אך . ובוהקת  אדומה

 

  



 

 פלרמו  -צ'פאלו  -מילאצו  -  ליפארי   19.10.31,  'היום , 6ום י

ניפרד  .(Milazzo) מילאצו עיירת הנמל הקטנהחזרה אל  נפליגבבוקר 

חופי  לאורך, להמפות החוף כביש על מערבה וניסע האיים האיאולייםמ

 טיעיירת קי ,(Cefalu) פאלו'צבו, נעצור . בדרכנו אל פלרמונופי הים הטירני

נטייל  . ומרהיב כחול במפרץ  השוכנת ,הביניים מימי קסומה וציורית

, מהיפות המרשימה הנורמנית בקתדרלה נבקרו בסמטאות העיירה

המלך הראשון   -  (Ruggero II)  2  -רוג'רו הנבנתה על ידי  , שבכנסיות סיציליה

  פלרמו אל מערבה על כביש החוף הצפוני, . נמשיך בנסיעה סד ממלכת סיציליה הנורמניתייומשל סיציליה 

(Palermo),   הבאיםהלילות   בשניבה נלון . 

 

 פלרמו   -מונריאלה  -פלרמו     1.11.19,  'ויום , 7ום י

הממוקמת במרכזו של   (Palermo) פלרמו בעיר  לסיורהיום  רוב את  נקדיש

הקרובה.  ובסביבתה  ,)"קונכיית הזהב"( הגובל בהרים ובים  עמק יפהפה

  העיר היא  , ניקיםפ סוחרים ידי  על הספירה לפני 8 -ההעיר שנוסדה במאה 

 סיציליה  האוטונומי האזור של המנהלי השלטון ומושבבאי  הראשית

של פלרמו:  נבקר באתריה המרכזיים פלרמו.ובירת מחוז  שבאיטליה

 (Capella Palatina) פלטינה  קפלה, שונים סגנונותהבנויה ב קתדרלה ה

 הרובע , המפורסם (Massimo Theater) תיאטרון מאסימו, המרשימה

  אלה ימונר הציורית עיירההנמשיך בנסיעה קצרה אל . ועוד היהודי

(Monreale),  העיר צופה אל ועל מדרון  שוכנתה, "הר המלך"שפירוש שמה

 מהיפות,  המפוארת  (Monreale Cathedral)  נורמנית ה   יה יכנס ב נבקר  .  פלרמו

 , הביניים  הגדולים ביותר בעולם ששרדו מימי   האתרים  ואחד   איטליה  בכנסיות

 אחת נראה את  בכנסייה    .ישו  מו של ימוקדשת לעלייתה השמימה של מרים אה

  ך "התנ סיפוריאת  יםהמתאר ,מרשימיםומוזהבים  יםפסיפס - באי  ביותר המרשימות האמנות מיצירות

וככל שיותיר לנו הזמן,    לפני חזרתנו אל פלרמו  . החדשה  הבריתוסיפורי    ישו  חיי  סיפור  לצד  ,העולם   ובריאת

 . בסמטאות העיירהקצר משיטוט גם נהנה 



 

 אגריג'נטו  -מרסלה  -ני אפטר  -אריצ'ה  -סג'סטה  -  פלרמו  2.11.19,  שבתיום , 8יום 

מקדש  ב  נבקר.  האי המערבי של  וחלקלאחר ארוחת הבוקר נצא להכיר את  

 ,(Segesta) ג'סטה בסלפני הספירה  5 -מהמאה ה (Doric Temple) דוריה

בקצה קניון עמוק  , הממוקםמהאתרים הארכיאולוגיים המרשימים באי

  ,עמודים  36 -בנוי מ. המקדש העצום בגודלו פראיו אזור הררי של  ובמרכזו

בדרכנו נחלוף   .נסיים את ביקורנו ונצא בנסיעה למערב האי  .תקרה  חסרהוא  ו

את ונראה  הידועה בתעשיית המלח שבה  (Trapani) טראפני העירעל פני 

  ונישא בגובה  גבוה   צוק  על  השוכנת,  הסיציליאנית   המרציפן  עיירת,  (Erice)  ה'אריצאל  נמשיך    .בריכות האידוי

נטייל בסמטאותיה  . ממעל  האזור כל על  וצופה  הביניים  מימי בחומה הים, מבוצרת  פני מעל  מטרים 750 - כ של

   ג'נטוי אגר, נגיע אל לעת ערב  המרציפן. בה נלמד על תהליך הכנת  בקונדיטוריה  נבקר ו  והקסומות הצרות

(Agrigento) בה נלוןהאי של  הדרומי חופול השוכנת ,. 

 

 פלרמו   -חווה מקומית להכנת גבינת ריקוטה  -עמק המקדשים   -אגריג'נטו    3.11.19  ,'איום , 9יום 

 (Valley of Temples) המקדשים בעמק ארכיאולוגי לסיור נצאבוקר ה

נחשב לאחד מהאתרים  ו כאתר מורשת עולמיתעל ידי אונסק"ו הוכרז ש

 מקדשים  9 שרידיפזורים  בו ,והמפורסמים בעולםהארכיאולוגיים החשובים 

, (Temple of Juno) יונו  מקדש  :בין המקדשים החשובים באתר .יווניים 

 ,(Temple of Zeus) מקדש זאוס ,(Temple of Hercules) קדש הרקולסמ

 (Temple of Concorde) קונקורדיה קדשומ (Temple of Hera) מקדש הרה 

תהליך  ונלמד על  בחווה מקומית  בדרכנו צפונה לפלרמו, נעצור  .  מהמקדשים היווניים הדוריים השמורים ביותר

  לאחר הכנה של גבינה אחרת )מי גבינה( שנותרוהמים , המיוצרת מגבינה רכה - (Ricotta) הכנת הריקוטה

שמה של הגבינה )בישול  פירוש . יחסית לשאר הגבינות הרכות , בסידןועשירה דלת שומן  גבינה  ומתקבלת

ולסיכום חגיגית  , נצא לארוחת ערב  בפלרמו  מלוןבית הלאחר התארגנות קצרה ב  נובע מתהליך הכנתה.  ,מחדש(

 במסעדה מקומית.  ,הטיול

 

 תל אביב - רומא   -פלרמו    -הר פלגרינו  -  פלרמו   4.11.9, 'ביום , 10יום 

רץ  גבעה המתנשאת מעל מפ,   (Monte Pellegrino)בהר פלגרינובבוקר נבקר  

ה ית, פטרונהקדושה רוזליה ה של זכרהמוקדשת לכנסיה פלרמו ועליה 

נצר למשפחת אצולה שפרשה מחיי התענוגות והפכה   - פלרמוהעיר של 

ככל שיותיר לנו  ביקורים אחרונים בעירנשלים  הר.הלנזירה במערה שעל 

טיסתנו לרומא שדה התעופה, לקראת  לאובשעות אחר הצהריים ניסע  הזמן

 . וטיסת המשך אל תל אביב

 .(5.11.19  ,שלישי)יום   למחרת לפנות בוקרהנחיתה בארץ,  *

 

  



 ערות: ה
 

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

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

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

נם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה ישנם נושאים שאי .2

מקומות  מראש    הזמיןבמסגרת כרטוס קבוצתי למראש של מקומות הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן  

 )להבדיל מהזמנות אישיות( או להבטיח חדר מסוים במלון.   מטוסבישיבה 

אמבטיה בבתי המלון  ו/או  מקלחתו/או  יותו/או מיטות זוג Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .3

 )למען הסר ספק: בחדר תהייה מקלחת או אמבטיה(. 

כרוכה  יציאת חירום, בד"כ מושב עם מרווח יחסית גדול יותר לרגליים,ב הסמוך הזמנת מושב  .4

 תל אביב(.  -רומא -ל אביבת ב )רלוונטי לטיסות , הלוך ושולנוסע אירו 60של י טיפול בדמ

 ללא עלות. רנדומלית הושבה   ולבחורשעות לפני ההמראה   24ניתן גם להמתין עד  

אנא העבירו אלינו   או לשבת במקום מסוים במטוס, במידה וחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון,  .5

מוקדם ככל האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור   בכתב את הבקשה 

ת הישיבה היא של חברת התעופה בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח  ונדגיש כי ההחלטה לגבי מקומו

 שאכן תקבלו את המקומות שביקשתם. 

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.  .6

עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי   .7

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

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

 ביותר שבאפשרותנו להציע. 

תשלומים ללא   6 , אירו למטייל 75סך הנחה ב: (19.07.25)עד  ת למהירי החלטה ומיוחד ות הטב .8

תור בבדיקות   מאיץליווי של נציג מנתב"ג לטיפול  -ביציאה מהארץ  V.I.Pריבית והצמדה וטיפול 

 . טל"ח                                                                                     הדרכונים.  ת ין ובביקורא טחון, בצ'ק יהב

 

  



 

 

 

 

   :1907.25.עד  לנרשמיםת ומיוחד  ות הטב

 בנתב"ג   V.I.Pתשלומים +  6+   הנחה לנוסע אירו 75
 .  1.1.16הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי   "תבל  עם "קשרי תרבות מתמידמטייל 

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

 יטליהאלבחברת  טיסות סדירות  טיסה:

 כוכבים. 4ברמת  מרכזייםמלון  יבת לינה:

 רוחותאביין ומים מינרלים  .חצי פנסיון כלכלה:

 מקומיות( במסעדות ערב ארוחות 2. )כולל ערבה

 קשרימצוות ההדרכה של  מדריך מנוסה הדרכה:

)יציאת המלווה מותנית   ומלווה ארגוני  תרבות תבל

 .מטיילים( 22 -ב

 שייט מוניות, ,ממוזגו תיירים נוח אוטובוס תחבורה:

 לפני היציאה לטיול ,בארץ מפגש הכנה -

 הכוללת אוזניות אישיות  ,קבוצתית מערכת שמע  -

 כמפורט בתוכניתלפעילויות, ו לאתרים דמי כניסה -

   כולל הסבלים, מקומייםה יםשירותהנותני ל תשר -

  :1907.25.עד לנרשמים  -

תשלומים ללא ריבית והצמדה,  6אירו הנחה,    75

בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין  P.I.Vוליווי 

 הדרכונים.ובביקורת 

 המחיר אינו כולל:

 אירו 295 :תוספת לאדם בחדר ליחיד -

 (9.07.19 -נכון ל) אירו 257 :טחוןימיסי נמל, דלק וב -

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית  -

 בידור ,הוצאות בעלות אופי אישי: כביסה, שתייה, טלפון -

 . וכו'  

 הטיול כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של  -

  כוללוצאות שאינן מפורטות במחיר ה -

 ל,נמהשינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי  -

 .9.07.19ריך תאהדלק והביטחון, החל מ  

 ביטוחלמומלץ להוסיף . (חובהביטוח בריאות ומטען ) -

 הכסוי במקרה של ביטולהטסה רפואית ולוודא את גם   

 )החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם הטיול  

 ו/או לחפציו במהלך הטיול(. למטייל  

 למטייל ליום(. אירו 4 -כהטיול )נהוג תשר למדריך  -

 

 הרשמה:

 ": תבל או במשרדי "קשרי תרבות בפקס, בדוא"ל, בדואר, בלבדבאמצעות טופס הרשמה  הרישום לטיול

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

 .כמפורט בטופס הרישום :הסדרי תשלום
   

 במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,, הודעת הביטול** אפשרות ביטול: 

 .הם אינם ניתנים לשינוימאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים,  .(יש לוודא קבלת ההודעה)

 למטייל דמי רישום וטיפולאירו  75ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  31במקרה של ביטול עד  •

לדמי  בפועלכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר  אלא אם ,)שלא יוחזרו בשום מקרה(

 .רישום והטיפולה

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 35%ני היציאה, ישלם לחברה סך של ימי עבודה לפ 30 -20מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 55%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  19 -14מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 70%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -07מטייל המבטל בין  •

 ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול. 6 -ביטול החל מ במקרה של  •

 .טל"ח                     .מטיילים 15מותנית במינימום  הטיוליציאת חג. ה', שאינם ימי חג או ערב  -ימים א' ימי עבודה: 

    .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי ** 

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

אישית ובמחיר  נסיעות לחו"ל בהתאמהתאים לכם פוליסת תסוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שממליצים על 

  מייצוג וליווי אישי הנו  י. כך תלכל גיל ובכל מצב רפואי  יום מראש  240הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח  

 ציינו זאת בטופס הרישום.נא  ,לארץ. למעוניינים ת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרהמול חברו

 054-2177333וואטסאפ:  09-7428885פקס:  072-2116888טל': 

  dialog@ktarbut.co.ilמייל: 

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

 .טל"חהבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2            

 עלות החוויה:    2395 אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  30 מטיילים 
                        2495 אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  25-29 מטיילים 
                        2595 אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  20-24 מטיילים 
                        2695 אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  15-19 מטיילים 

 



 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמןרח'     בע"מתבל רי תרבות קש

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

 

 פרטים אישיים - 2019 -סיציליה תרבות ב לטיול טופס הרשמה
 9.07.2019, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________

 ______________________נוסע מתמיד: _____ חברת

 ___________מס' נוסע מתמיד: _________________

 2מטייל 

 :וןבדרכנא למלא בדיוק כפי שמופיע 

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 _________טלפון נייד: ____________________

 ________ ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר:

 ______________________נוסע מתמיד: _____ חברת

 ___________________מס' נוסע מתמיד: _________

 ועודקוריאן , , אירופלוטKLMאייר פראנס, , דלתא, יהלאלאיטכוללת את חברות התעופה  Sky Teamברית התעופה  *

 

 

 ________________________ _________ מיקוד:__________ יר:עכתובת: _________________________________ 

 __________,         ______________: בית: __________________, עבודה: __________________, פקס: ________טלפונים

 E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 _____________ ._____________________________  טלפונים:_______________,  ___שם: _____ - בארץאיש קשר 

 _________________________________ אחר:  בוקפייס אינטרנט   חברים  ניוזלטר ל? הטיוכיצד נודע לך על 

 

 הערות:
 

 .המלון בבתיספינה וובטיסות , טיולמקומות בור לגבי אישוה וטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מה .1

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

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או  אין שליטהו גם לסוכני נסיעות, לנו כמארגני הטיול, כמ .3

 .זמנו על ידינו לבקשת המטיילים(הו אם )גםוס טמקומות הישיבה במ

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 il.cottarbu-http://www.k.בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  אותו ניתן לקבל במשרדי החברה, 

תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי  ה והבנה שלאישור על קריא ווהמהו ת,תימה על טופס ההרשמה מחייבחה .5

 .הביטול

 7733321-054וואטסאפ: או ל 4288857-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

  ut.co.iltarb-dialog@kאימייל  או ל

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2תוך מ 1 דעמו

 לא    כן     יום מראש(:          180ומצב רפואי, תקף גיל  יטוח נסיעות )בכללב הצעהני רוצה שיפנו אלי עם א

 לאלא



 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמןרח'     בע"מתבל רי תרבות קש

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

 

 2עמוד  

 כספים - 2019סיציליה תרבות ב לטיול טופס הרשמה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי* 2,395€ לתשלום:הסכום 

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

 (26.7-8.8.19בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( € תמיד:  הנחת מטייל מ

 (295€)+ __________€ תוספת ליחיד בחדר:

  ()אירו__________  € : 1סה"כ מטייל 

 (ך לנסיעהובטחון כפי שייקבעו בסמו , דלק)לא כולל מיסי נמל

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית               נפרדותמיטות 

 2מטייל 

 גידר זויל בחלמטי* 2,395€ ם:לתשלוהסכום 

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

 (26.7-8.8.19בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 ()אירו__________  € :2 סה"כ מטייל

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

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

 בקשות מיוחדות: ___________________________

מתייחס לאדם בחדר  2,495€מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2395€המחיר  *

מטייל **  .מטיילים 20-24של  מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה 2,595€המחיר  .מטיילים 25-29של  זוגי בקבוצה

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

 נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:לכל טיול נוסף מאז.  10€ריך זה, ועוד אחרי תא עבור הטיול הראשון 25€

____________________________________________________________________________________ 

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 ה בשני והיתר ,בהרשמה לאדם € 0010 שלאשון לום רתש (אירו 500בלים שטרות של לא מק. מט"ח )שטרות במזומן

 . יש ליצור קשר עם המשרד לתיאום התשלום במזומן. וקביםעודשיים תשלומים ח

 ___ :מס. כרטיס: ________________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,____-__________-__________-   ,___________

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________ ת.ז: ______________, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

, 25.7.19תשלומים עד  6) מיםתשלו _______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

 ניתן להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(

פי סעיף דמי הביטול אית לחייב את כרטיס האשראי על רשדה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה במי

 .15.09.19שבון עד **גמר ח ת הטיול.המופיע בתכני

 "חטל                                          .הראשון החיובביום ( מזרחיבנק ) הבוג העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלרישום חתום  טופס על סמך אך ורקשה הבטחת המקום תע חשוב:

 למען הסריש לוודא קבלת אישור רישום!  ת טפסי הרישום.או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבל פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .רשם ולא יטופלילא יי טופס ללא פרטי כרטיס אשרא ספק:

 יבכם:לתשומת ל

, לרבות תנאי התשלום זה אני מאשר/ת את פרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית הטיול טופס בחתימתי על

ות. רכישת בטוח נסיע-א, כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אילא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהי והביטול.

 להביטובשל דמי ד היציאה. י מועיום לפנ 30טח עד את הנרשמים אם הטיול מאושר ומובקשרי תרבות תבל בע"מ תיידע 

 פוליסה זויש לוודא ש .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהליסת בטוח הגבוהים אנו ממליצים להוציא פו

צים על סוכנות הביטוח אנו ממלי ב משפחה מדרגה ראשונה.תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרו

ביותר. הפוליסה אישית ובמחיר הטוב תאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה תש ",נות חכמים בביטוח"זיו פתרו

 . ואילכל גיל ובכל מצב רפ יום מראש 240אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 
 

 ____________________________  חתימה: ____: ____________________  תאריך: ___1שם נוסע 

 _______________________________  חתימה: ____ אריך:_____________  ת: _______2שם נוסע 

  לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 

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


