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: תאריך חזרה
20.01.19 

  יום 11
 

 בהדרכת:

 
 

מורה דרך בישראל, מרצה על תרבויות מזרח אסיה ומדריך טיולים גיאוגרפיים. גר  - בועז כהן

 תקופה ממושכת באוסטרליה ויפן ומומחה לטיולים בסרי לנקה.

 

קמ"ר, הממוקם  66,000 -, אי ששטחו כציילון, או בשמה הקודם סרי לנקה

בהודו.  טמיל נאדומזרח לקצה הדרומי של מדינת  -באוקיינוס ההודי מדרום 

ק"מ של מימי האוקיינוס ההודי, הזרועים  70 -בין סרי לנקה להודו מפרידים כ

כטיפת ענק צורתו של האי,  ."גשר אדמס"בשרשרת איים זעירים המכונים 

 . שנשרה מהודו

 

עצמו לפי הסיפורים עבר בגשר המפורסם בכדי לעבור לאי  בודההאי המקודש שכן נקראת גם ה סרי לנקה

לאתרי בו אנו נסייר ונחווה מגוון רחב וכה מיוחד של נופים ואתרים, ערים עתיקות שהשתמרו וכיום נחשבות 

 אי האבניםאו  אי התבליניםהאי המיוחד מחזיק בשמות רבים נוספים בניהם:  מורשת עולם ע"י אונסק"ו.

על רבכי האי בין ההרים ועד ליערות הטרופים, החופים הקסומים לערים נלמד  הטיולובמהלך היקרות 

 העתיקות.

 

בערים , נבקר נופים ירוקים ומשכריםבמסענו באי האקזוטי העשיר באבנים טובות ובתבלינים, נחלוף על פני 

טבע עשירות במפלי מים, עתיקות, במבצרים, מקדשים בודהיסטים, מטעי תה, רכסי הרים ושמורות 

נתוודע אל התרבות ובכללם טורפים, פילים, קופים ובעלי כנף נדירים.  יערות גשם וביצות ומגוון חיות בר

, בטיול חוויתי במיוחד, שבחלקו ידמה לנו הבודהיסטית העתיקה ונצפה בטקסי דת במקדשים מרהיבים

ם הזהובים האקזוטיים של סרי לנקה, החופישאנו מטיילים בנופי בראשית. לא נזנח כמובן גם את 

מקדשים עתיקים, טבע מרהיב, תרבות עשירה המשלבת . סרי לנקה עטורת המשופעים בעצי קוקוס

הינדואיזם ובודהיזם עם אנימיזם, כפרי דייגים ציוריים, יערות וצמחי תבלין וריכוז יוצא דופן של אתרי 

 בתכלית. סמוכה כל כך להודו, אך שונה ממנה  - מורשת עולמית

 



 מצוות "קשרי תרבות תבל"

  

 

 מציגים:

 לנקה בסריטיול תרבות 

 שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית

 במפגש עם נופים ותרבויות

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר! "קשרי תרבות תבל"רק ב

 

 מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:

 ות תבל מסגל ההדרכה של קשרי תרב ,לאזור הומחמו מקצועי ,מנוסה ךמדרי 

 הדואג לפרט ולפרטים מנהל קבוצה 

   לנקה סרילמפגש עם התרבות ודופק החיים של  דגש מיוחד 

 וכביםכ 5 -ו 4 בתי המלון ברמת 

 אורך כל ימי הטיול לחצי פנסיון  

 קנדיב מסורתי ולקלורפמופע  

 יטישו שמורות טבעבספארי ו ג'יפים טיולי 

 םבי יצובחוות גידול  בית מחסה לפיליםבביקור  

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 

 הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל ,מערכת שמע קבוצתית 

 על סרי לנקה, בהפקה מיוחדת של קשרי תרבות תבל מקראה מהודרת 

 (Optionals)אין תשלומים נוספים  - הכל כלול במחיר 

 אין זמן חופשי במהלך הטיול - מן מנוצל כולוזה 

 שביל השקט הנפשי שלךב -ה אחיוב כספי רק לאחר הבטחת היצי 

 :הטבות מיוחדות לרישום מוקדם 

  למטייל ולרד 75הנחה בסך  

 שלומים ללא ריבית והצמדהת 10 

בבדיקות  ,איץ תורמליווי של נציג מנתב"ג לטיפול  - יציאה מהארץב P.I.Vטיפול  

 הבטחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!

 

 

 ! תמורה מלאה לכספך -ב"קשרי תרבות תבל" 

 מהנה ופורה טיול תרבות
 



 : טיולתכנית ה

 ונגומב -ו קולומב - איסטנבול - ל אביבת  19.1.10-9', ה-'ד ימים, 2-1 יום

בשעות אחר הצהריים של יום המחרת . איסטנבוללנקה דרך  סרי לאנמריא 

עיירת חוף ומרכז  - (Negombo) נגומבוונמשיך אל  (Colombo) בקולומבוננחת 

מצפון לבירה ובמרחק נסיעה  שוכנתהעיר . ת, עם שוק פעיל וססגונידייג ותיירו

שטופי השמש  החופי זכותומשמשת יעד אטרקטיבי לתיירים ב ,קצר ממנה

 . ופההתע נמלוקרבתה ל

 

 רנהאהב -דמבולה  - פינאוולה -נגומבו   19.1.11, 'ו, יום 3יום 

עיירת  ,בונגומהתוסס של  בשוק הדגים לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור

נגומבו הינה עיר נוצרית ברובה, הקולוניאליזם  .חוף ובמרכזה שוק דגים ססגוני

השפיעו על הבתים, התעלות והכנסיות. נצפה  16-וההולנדי במאה ה הפורטוגזי

ל הלגונה לאחר מסע הדייג ובמכירת שלל הדגים ופירות הים אבסירות השבות 

 בבית רגשמ לביקור (Pinnawala) פינאוולה וניסע אל ניפרד מנגומבו הטריים.

הוקם בשנת  המקום .(Pinnawala Elephnt Orphanage) יתומים לפילים המחסה

 דרך יסענ בדרכנו לאזוראימותיהם, בתקווה שיום אחד ישובו לטבע. שהתייתמו מלטיפול בגורי פילים  1975

זהו  (Dambula Caves Temple). מקדש מערות דמבולה - במקדש הסלענבקר שם ו (Dhambula) דמבולה

צבועות בתבניות מורכבות של סמלים דתיים,  שתקרותיהןמערות  5 -קומפלקס מרשים החצוב בסלע ובו מעל ל

מלאות בדמויות בודהיסטיות. המקדש ממוקם על הר נישא, המשקיף אל הן העוקבים אחרי קימורי הסלע ו

קופים  פגושבדרך אל המקדש, נשנה.  2,000 -מ למעלה יבנבמערות, ש ציורי הקירמחלק סביבותיו המוריקות. 

המשמשת נקודת עיר קטנה  - (Habarana) רנהאלהב יסענ המרתק תום הביקורבם המאכלסים את המקום. ביר

 .בשני הלילות הבאים מוצא לסיורים באזור ובה נלון

 

 האנוי - נהראהב - ייהרמינשמורת  - פולונאורה -סיגריה  - רנהאהב  19.1.12, שבת, יום 4יום 

שם נראה  .(Sigiriya) בסיגרייה(Lions Rock Fortress)  מצודת הסלענצא אל ר הבוק

מצודה מלכותית מהמאה החמישית ו פקק של מאגמה שהתקשתה בהר געש קדום

בין אתר מורשת עולם. נטייל בגני המבצר ונחווה טבע המשלב כהוכרז  אשר לספירה

הבירה  - (Polonnaruwa) רואהפולונ אל יךנמש נוף מרהיב.לממצאים ארכיאולוגיים 

ן נסייר בי. של מסחר ומרכז דתי משגשגתעיר ההודית,  שושלת צ'ולהההיסטורית של 

של  הנמלעולה בגודלו על אף ומאגרי מים רבים, שאחד מהם  , מקדשיםארמונות

את היום זו. השושלת השרידי  ,חצובים בסלעה בודההפסלי נתרשם מקולומבו. בסיורנו 

שהוכרז  בפארקברכבי שטח , לטיול ספארי (Minneriya National Park) הרייפארק הלאומי מינב בביקוריים נס

, קופים, איילים, נמרים, םפיליהכוללים:  מינים רבים של חיות ברנצפה ב. כשמורת טבע 1938עוד בשנת 

מקומיים המתפרנסים ההתושבים כפרים קטנים ונתרשם מאורח חייהם של  חלוף על פניציפורים ועוד. נ

 לארוחת ערב ולינה. רנהאבהב אל בית המלוןנשוב  ,תום הסיורבמחקלאות. 

 

 

 



  קנדי  -מטלה  -רנה  אהב  19.1.13, 'א, יום 5יום 

, קנדי הייתה (Kandy) קנדילאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון  .נשכים ליום חדש ומרתק

לטון הבריטי ששלט באי הסינהלית שנפלה לידי הש הממלכההבירה האחרונה של 

 .(Matala) מטלהבגדולה ומיוחדת בדרך נעצור לסיור בחוות תבלינים  .1948עד לשנת 

בהם  ,גן החווה ממוקם בתוך יער טרופי עבות, עשיר בעצי קוקוס וצמחי תבלין רבים

 ומשם גם קיבל את אחד משמותיו המפורסמים "אי התבלינים". ,נתברך האי

ונלמד על קסמי  )(Ayurveda אירוודה נהנה מעיסוי ליניםבמהלך הביקור בחוות התב

בתום אותם תבלינים יקרים שהובאו באניות לאירופה.  -קה נל המזרח בהם בורכה סרי

שני בבה נלון  ,אתר מורשתכהמוכרזת  ,השנייה בגודלה באיהעיר , (Kandy) קנדיבעיר  למלוננונמשיך  הביקור

 הלילות הקרובים. ארוחת ערב במלון.

 

 קנדי - מופע פולקלור מקומי -מקדש השן  -קנדי   19.1.14, ב', יום 6יום 

אזור ההר הייחודי מזמין לבקר  .נצא ליום שלם בקנדילאחר ארוחת הבוקר  

בבתי מלאכה לעבודות יד מאבנים טובות, עבודות בד, צביעת באטיק ובד 

 (Temple of the Sacred Tooth)השןמקדש בהמשי המפורסם. נבקר 

בודהיסטים החשובים בעולם, אחד המקדשים הוקנדי מפורסם של העיר ה

שניצלה בעת שגופתו נשרפה  בו שרידי השן של בודהה שמוריםפי המסורת לש

והוברחה אל האי שהיא מוסתרת בשערה של נסיכה, לכבוד השן נבנה 

ופע ריקודים במכחלק מארמון המלוכה. לעת ערב נצפה בעבר המקדש ע"י המלכים ומתחם המקדש שימש 

שירה, נגינה וריקודים מרהיבים שבשיאם הליכה על גחלים לוחשות, המביא לידי ביטוי חלק מהתרבות  ,ססגוני

 והאמנות של סרי לנקה. נחזור למלוננו בקנדי לארוחת ערב ולינה.

 

 

  נוארה אליה  -  מפלי רמבודה -  בפרדינייה הבוטנייםהגנים  -קנדי   19.1.15, 'ג, יום 7ום י

             המלכותיים גנים הבוטנייםה לאחר ארוחת הבוקר נפרד מקנדי ונצא אל

(Royal Botanical Gardens) שבפרדינייה (Peradeniya) הגנים המקוריים נבנו בשנת .

ולרווחתם. בגנים ניתן  (Sinhalese Monarchs) מלכי הסינהלה, בתקופתם של 1371

רה יפה של דקלים, סחלבים ועצים בעלי שורשי למצוא מינים שונים וייחודים לאי, שד

דרומה בדרך  יסעונ נמשיךבתום הביקור אויר ארוכים, עצי קוקוס הים ומיני תבלינים. 

שכה בדרכים ציוריות  נעבורמטפסים בגובה.  נוהררית יפה ומתפתלת, תוך שא

אלפי  לנקה ונצפה במטעים ירוקים ואין סופיים של תה, אותו קוטפות סרימאפיינות את 

ונצפה בשיטות המיוחדות  הבמפעל מקומי לייצור ת נבקרפועלות מידי יום ביומו. 

 הצהרייםאחר בשעות  הגועשים. (Ramboda Waterfalls) המבודרמפלי  על תצפיתנעצור ל ,להפקתו. בדרכנו

משמרת , משום שהיא "אנגליה הקטנה"מכונה גם  הססגונית העיירה .(Nuwara Eliya) נוארה אליהנגיע אל 

 ארוחת ערב ולינה במלון.וברחובותיה. הפרטיים והציבוריים ויקטוריאני, בבתיה -את סגנון הבנייה האנגלי

 

 

 



 יאלה - ופארק ויקטוריה אגם גרגורי -נוארה אליה   19.1.16, 'ד, יום 8יום 

 נוארה אליהלאחר ארוחת הבוקר נצא ונטייל באזור ההררי היפה של 

(Nuwara Eliya) . מ' מעל פני  1900שמה של העיירה השוכנת בגובה פירוש

הים, הוא עיר האור, אנגליה הקטנה היא העיר הגבוהה בערי סרי לנקה. נצא 

לבקר בעיירה שבה עדיין ניתן למצוא מבנים רבים בעלי קסם ארכיטקטוני 

באגם גרגורי ופארק ונבקר  מימי השלטון הבריטי. נמשיך בנסיעה

הנמצאים שניהם במרכז העיר ומספקים מקום מפלט  מיםהקסו (Lake Gregory & Victoria Park) ויקטוריה

בלב ארץ מטעי התה ויער  המצויהעיירה קטנה  ,(Yala) יאלהוריאה ירוקה. לקראת ערב נגיע על עיירת הנופש 

 העננים.

  

  היקדואה -גאלה  -יאלה הפארק הלאומי   19.1.17 ',ה, יום 9יום 

 פארקלספארי בוקר מוקדם ב רכבי שטחנצא ב עם תחילתה של הזריחה 

קילומטרים מרובעים, בדרום ובמזרח  1,000 -משתרע על פני כה, הלאומי

מקלט למספר גדול כמשמש  המקוםולגונות.  םיסלעי םהמדינה ובתחומו אזורי

, חזירי בר, קופים, פילים, נמרים, דובים שחורים, איילים בעלי חיים כגון:של 

 .ארוחת הבוקר בבית המלוןל הסיור המרתק נחזור בתום. עודותנינים, ציפורים 

 דרומה לעבר חופה הדרומי של סרי נפרד לשלום מיאלה ונמשיך בנסיעה

דייגי " ונחפש נוף מרשימותת ולתצפינעצור  ,שלאורכו מפרצים רבים וכפרי דייגים ציוריים. בדרכנו לנקה,

עיר נמל חשובה  - (Galle) גאלהלכיוון  האזור. נמשיך בנסיעיג ייחודית לישיטת ד - (Stilt Fishing) "כלונסאות

     נסייר בעיר המבצר מהמאה . שהוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמי ,תקופה הקולוניאליתב

שהוקמה כנמל עבור הפורטוגזים וההולנדים, נטייל על החומה עליה מתנפצים גלי האוקיאנוס, נתבונן  16-ה

משם ו . נצטלם בין הבתים המשמרים את הניחוח הקולוניאלימצודה הפורטוגזיתבוההיסטורי  במגדלור

 ארוחת ערב ולינה בלילות הקרובים באזור החוף. .נמשיך אל מלוננו הממוקם בסמוך לחוף הים

 

 היקדואה -קוסגודה  - אמבלאנגודה -בלפיטיה  -אה היקדו  19.1.18, 'ו, יום 01יום 

ם קטן יר דייגכפ, (Balapitiya) בלפיטיה באזורנצא לשייט לאחר ארוחת הבוקר 

נשוט בינות לעצי המנגרובים, . (Madhu Gnga) מדו גנגהשפך נהר במוקם המ

נתרשם מחיי היום יום של תושבי כפר הדייגים ונבקר באי קוטו דאווה בו נמצא 

נבקר בבית כפרי מקומי ובמתחם המקדש בו נשתמרה  באי הקטןכפר ומקדש. 

, (Amblangoda) אמבלאנגודהאחר הצהריים ניסע לעיירה . אנרגיה מיוחדת

, (Mask Museum) במוזיאון המסכותבקר נ .בגילוף מסיכות עץ המפורסמת

חיים  בחווה .(Kosgoda) בקוסגודה צבי היםהשימור של ובחוות  (Blue Moonstone) לאבני ירח במכרה

נמשיך בנסיעה ונגיע לביקור  ם בסכנת הכחדה.נמצאימינים ש מספרהכוללים גם , ים צבי 100,000 -למעלה מ

בדצמבר  קורבנות אסון הצונאמי האתר לזכרמנתרשם , (Bentota) בנטוטה בעיירת הגולשיםקצר ומרתק 

 ארוחת ערב במלון. .ללינה שוב להיקדואהנו 2004

 

 

 



 תל אביב -ו קולומב -היקדואה   19.1.19, שבת, יום 11יום 

לשלום מרצועת החוף  ם וארוחת בוקר במלון נפרדלאחר בוקר נינוח על חוף הי

הבירה. העיר היא המרכז המסחרי הגדול  (Colmbo) לקולמבוהיפיפייה ונסע 

של סרי לנקה, נערוך סיור פנורמי להכרות עם אתרים המרכזיים של העיר 

 הישן הפרלמנט יןינוב (Independence Square) כיכר העצמאותבניהם 

(Parliament House) ם הסיור נמשיך לארוחת צהריים ושיחת סיכום של הטיול המרתק שחווינו בעשרת בתו

 לקראת טיסתנו לאיסטנבול, בדרכנו ארצה.בתום הארוחה נסע אל שדה התעופה  הימים האחרונים.

 ., בשעות הבוקר19.1.20 ראשוןהנחיתה בארץ, ביום *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הערות: 

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

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

 .   טיוללחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה ו/או מנהל ה או

 ו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/או אמבטיה בבתי המלון Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

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

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

לא ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי )להבדיל מהזמנות  ,מראש של מקומות הישיבה במטוס. ככלל

 אישיות(, להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס. 

אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, או לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו את  .4

ם ככל האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כי , מוקדבכתבהבקשה 

ההחלטה לגבי מקומות הישיבה היא של חברת התעופה ובית המלון בלבד, ואין באפשרותנו 

 להבטיח שאכן תקבלו את המקומות שביקשתם.

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. .5

עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי  עקב .6

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

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

 נו להציע.שבאפשרות

לא ריבית תשלומים ל 10 דולר, 75הנחה בסך  :2018.06.7עד טבות מיוחדות לרישום מוקדם ה .7

טחון, יליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור בבדיקות הב -ביציאה מהארץ  V.I.Pוטיפול  והצמדה

 טל"ח                              בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!

 

 

 

 

 

             

       



 
 

 בנתב"ג! V.I.P -ו תשלומים 10, הנחה לנוסע דולר 75: 18.06.7הטבה מיוחדת לנרשמים עד 
 .תשלומים 3 -ו לנוסע דולר 30: 18.06.28-8הטבה לנרשמים בין 

  דולר 10ועוד  דולר 25 ךבס נוספתלמטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" הנחה 
 .161.1ל מתמיד: מי שנסע איתנו לטיול אחד אחרי לכל טיול נוסף מאז. מטיי

 

 המחיר כולל: 

  Airlines Turkish –בחברת  טיסות סדירות טיסה:     

  כוכביםוחמישה ארבעה ברמת בתי מלון  לינה:      

  טיולכל ימי ה לאורךחצי פנסיון  כלכלה:  

 כמפורט בתוכניתושייט  ג'יפים טיולי, אוטובוס ממוזג תחבורה:

 ארגוני נהלומ תבלקשרי תרבות  מצוות ךמדרי דרכה:ה  

 , לפני היציאה לטיולמפגש הכנה בארץ -

 בהפקה מיוחדת של קשרי תרבות תבלמקראה מהודרת,  -

 הכוללת אוזניות אישיות ,מערכת שמע קבוצתית -

 בקנדי מופע פולקלור -

 בפארק הלאומי טיול ספארי -

 צבי ים ביקור בבית מחסה לפילים ובחוות גידול -

 ארוחת צהריים ביום האחרון בקולומבו -

 לאתרים המפורטים בתוכנית דמי כניסה -

 מקומייםה םשירותיהנותני כל ל תשר -

תשלומים ללא  10 ,דולר 75הנחה של  :18.06.7 עדלנרשמים  -

  ., מאיץ תורים, בשדה התעופהVIPוטיפול  והצמדהריבית 

 המחיר אינו כולל:

 $ 595 :חידתוספת לאדם בחדר לי -

 לנסיעה , דלק ובטחון: כפי שייקבע בסמוךמיסי נמל -

 .($ 485 כיוםיר )המח חב' התעופהע"י   

  ארוחות שאינן מפורטות בתכנית -

 $50 -שרת כניסה לסרי לנקה, כא -

 שתייה במשך היום הוצאות בעלות אופי אישי: -

 .בידור וכו' ,כביסה, טלפוןובארוחות הערב,   

 היטל שאינם כלולים במחיר הכולל כל מס ו/או  -

 . טיולשל ה  

 כוללהוצאות שאינן מפורטות במחיר  -

 שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי  -

 .22.05.18 -נמל, הדלק והביטחון החל מה  

 . מומלץ גם להוסיף)חובה(ביטוח בריאות ומטען  -

 את הטסה רפואית ולוודאאיתור, חילוץ ו :לביטוח  

 סוי במקרה של ביטול. החברה אינה אחראיתיהכ  

 שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך הטיול. לכל נזק  

 ליום( למטייל $ 3 -כהטיול )נהוג  ךלמדריתשר  -

 
 ותשלום נהלי רישום 

  הרשמה:

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

 tarbut.co.il-dialog@kמייל: , 7428885-09 :פקס, 88-68-11-22-07 :.  טל4425038, כפר סבא, מיקוד 74ויצמן רח' 

 כמפורט בטופס הרישום:הסדרי תשלום:
 

 די "קשרי תרבות תבל" במשר בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה שהיא,הודעת הביטול, ** אפשרות ביטול:

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

$ למטייל דמי רישום וטיפול  100, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  31עד  במקרה של ביטול •

, ואז )כגון: ויזות, הושבות בטיסה וכד'( טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים כורטסו אלא אםבשום מקרה(  )שלא יוחזרו

 יתווסף המחיר בפועל לדמי הרישום והטיפול.

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 45%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  30 -20מטייל המבטל בין  •

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

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 80%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -7מטייל המבטל בין  •

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

 טל"ח             .   משתתפים 19יציאת הטיול מותנית במינימום  שאינם ימי חג או ערב חג.   ה', -ימים א' ימי עבודה: 

יש לוודא  הכוללת אפשרות ביטול רישום., פוליסת ביטוח במקביל להרשמהבשל דמי הביטול הגבוהים, אנו ממליצים להוציא ** 

"זיו אנו ממליצים על סוכנות הביטוח  וב משפחה מדרגה ראשונה.שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קר

ותר. הפוליסה י, יתאים לכם פוליסת ביטוח לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביואל זיו, שמנהלה, פתרונות חכמים בביטוח"

. כך תיהנו מייצוג וליווי אישי ילכל גיל ובכל מצב רפואיום מראש  180ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבלאטרקטיבית ומיוחדת 

 . למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.ולאחר החזרה לארץמול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל 
                                                    

 tarbut.co.il-dialog@k: מייל, 7428885-09פקס. , 88-68-11-22-07טל':                                        

 . המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות, המיסים ושרותי התיירות השונים בארץ היעד. 1הערות: 
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 מטיילים 30בקבוצה של י לאדם בחדר זוג דולר 597,2: עלות החוויה
 מטיילים 29-25בקבוצה של י לאדם בחדר זוג דולר 598,2              
 מטיילים 24-19בקבוצה של י וגלאדם בחדר ז דולר 995,2              
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74צמן וירח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 

 פרטים אישיים - בסרי לנקהסמינר מטייל ל הרשמהטופס 
 22.05.18, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 
 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 ף עד: _____________________________בתוק

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 לא       כן נא להשתמש במס' זה לתג המזוודה 

 ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________

 

 

 2מטייל 
 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 ___________________________ )בעברית(: אמלשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 לא       כן ש במס' זה לתג המזוודה נא להשתמ

 ___ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ______

 

 

 ., אלא רק בתהליך הצ'ק אין בשדה)גם לא בתשלום( שום שלבמראש מושבים בטיסות בלא ניתן להזמין 

 לא            כן     יום מראש(: 180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי. תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 

 ________________________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: _

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

 E-mail: ________________________________________________________________________________________ 

 __________ .___________________שם: ___________________  טלפונים:_______________,  ___ - בארץאיש קשר 

 .__________________________________________ אחר:  אינטרנט   חברים  ניוזלטר ל? הטיוכיצד נודע לך על 

 

 הערות:
 

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

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

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה  ן שליטהאילנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

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

 tarbut.co.il-http://www.kאינטרנט:  במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר ה

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

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

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

http://www.k-tarbut.co.il/
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74צמן וירח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 

 2עמוד 

 כספים - בסרי לנקהלסמינר מטייל  הרשמהטופס המשך 

 תשלומים 10 -ו בשדה VIPטיפול  ,$75הנחה בסך  :18.06.7עד רישום מוקדם ל טבותה

תשלומים 3 -לנוסע ו 30$הנחה בסך  :8-28.06.18תאריכים בין ה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2,795 $ *          הסכום לתשלום:

 *(*)  -_ ____________   $   הנחת מטייל מתמיד: 

 (  595 $_____+ ) $   : בחדר תוספת ליחיד

  דולר  _______                   : 1סה"כ מטייל 

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

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

 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2,795 $ *         הסכום לתשלום:

 *(*)  -_ ____________  $   הנחת מטייל מתמיד: 

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 דולר_______                     : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

________________________ בקשות מיוחדות: ___

_________________________________________

 למטייל בחדר זוגי.  דולר 2,995 מטיילים המחיר הוא 19-24בקבוצה של  מטיילים. 30 המחיר למינימום* 

 למטייל בחדר זוגי.  דולר 2,885 מטיילים המחיר הוא 25-29בקבוצה של  

למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות  ..611.01אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

נא לציין לכל טיול נוסף מאז.  דולר 10עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  דולר 25הנחה בסך  תינתן תבל"

 ______________________________________________________________________ :השתתפת את הטיולים בהם

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 ".לביטחון בלבדי האשראי ולציין: ". לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטבכרטיס אשראיאו , במזומן

 אשלם:

 וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם דולר 1000 שלראשון תשלום  )שטרות( במזומן.** 

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

  ____ספרות אחרונות בגב הכרטיס: __ 3. _______________________ ת.ז: _____ל הכרטיס: ___, שם בע___/____תוקף: 

 אמריקן אקספרס(לא מכבדים החיוב בכרטיס אשראי ישראלי בלבד, )

 (.18.06.7עד לנרשמים  ללא ריבית והצמדהתשלומים  10 עד)מים תשלו_____  ב:

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

 **גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.  המופיע בתכנית הטיול.

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

 

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלל סמך טופס רישום חתום ע אך ורקעשה יהבטחת המקום ת חשוב:

יש לוודא קבלת אישור  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן

 .ירשם ולא יטופלילא טופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:רישום! 

 

 לתשומת ליבכם:

או  ,למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל מתאים אינואך אינו קשה, ל הטיו

 המלון. לבתי, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו לקבוצה ולמהלך התקין של הטיול

 __________________________________תימה: ____: ____________________  תאריך: ________________  ח1שם נוסע 

 __________________________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2שם נוסע 
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