
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 :ההדרכה צוות

  

 

. יקהזישראל ומרצה מבוקש למוהקלאסית ב יקהזמומבכירי מבקרי ה - עומר שומרוני

קה יזמוי יוזם ומוביל סיור, אוניברסיטת ת"אבמהטה -מרצה בביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן

 קלאסית בחו"ל.

 

 
  

שנה את היחידה  12 -הדריך שנים רבות בחברה להגנת הטבע וניהל מעל ל - יותם רגב

שנה חושף מטיילים  20גוריון. מעל -להשתלמויות מערכת הביטחון במכון למורשת בן

אדם המרתק של שווייץ, ארץ ההרים והאגמים המשלבת קידמה עם -ישראלים למכלול הנוף

 חקלאיות ותרבותיות ארוכות שנים. שימור מסורות

 

הנחשב לפסטיבל המוביל , שווייץב (Verbier) ורביהפסטיבל זה נצטרף לחגיגות היובל של  יקליזמובסמינר 

, מהצמרת העולמית מוזיקאיםשורה ארוכה של הופיעה בפסטיבל  לאורך השנים .בעולם למוזיקה קאמרית

 .ותכנית מוזיקלית נפלאה את דופן באיכותהמציעות רשימת סולנים יוצ וחגיגות היובל שלו

 

עם סיורי טבע בנופים היפהפיים ובאוויר ההרים הצלול של האלפים טים סמינר נשלב ביקור בקונצרב

 . מרכז ורביהב הממוקם, מלוןאותו נשהה בהשוויצריים. לאורך כל השבוע 

 

הפסנתרן  ם:הגדולים בעולאים כמה מהמוזיק, בהם ישתתפו מעוליםקונצרטים  שישה נשמע הסמינר במהלך

סטוף אשנבך ומארק מינקובסקי, זמרת הסופרן מיה ייבגני קיסין, הכנרת ז'נין יאנסן, המנצחים כרי

 ועוד רבים אחרים.  RIAS , הבריטון פטר מאטיי, המקהלה הקאמריתפירסון

של מוזיקאים גדולי  רשימה מדהימהבו תופיע ו 25 -ונצרט הגאלה של חגיגות הק הסיום בו נבקר יהיה מופע

ואלרי גרגייב, מרתה ארחריץ', יורי בשמט, וילדה פראנג, גוטייה קאפוסון, תומאס קווסטהוף, עולם: 

 ועוד רבים מהצמרת העולמית.  דניל טריפונוב, מישה מאיסקי, מקסים ונגרוב, אנדרס שיף

 . רות שיבוצעו בתכניתיציהבה נערוך היכרות עם  ,עומר שומרוני לקראת כל קונצרט תיערך הרצאה של

 

 

 

  20.07.2018  תאריך יציאה:
  :לארץ תאריך חזרה

 לפנות בוקר 27.07.2018

ימי  7
  הדרכה



 ב"קשרי תרבות תבל"

 !לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר    
  שנבנה במיוחד עבור הסמינר ,מסלול מקורי וייחודי 

 :דוברי עברית ני מדריכיםשם עהדרכה מורחבת  

 מתמחה בהדרכה לקראת קונצרטיםה ,קה קלאסיתיזצה בכיר למורמ 

 בר גרמניתומדריך טיולים בכיר, מומחה לשוויץ וד 

  אתרים לא שגרתייםבביקור  

 לבחירה מעולים מופעים 6 

ולל אינטרנט אלחוטי חינם בכל תחומי המלון כמו גם כ ,רבייהוומלון במיקום מרכזי ב 

 אזור ספא עם בריכה מקורה, סאונה וסאונת אדים

 לינה בסוויטות דלוקס 

    קבוצתית, הכוללת אוזנייה אישית לכל מטייל מערכת שמע 

 ת מטיילים איכותית ביותרבורח  

 יוחד לפני הטיולמ פגש הכנהמ  

    (Optionals)אין תשלומים נוספים  - כלול במחיר לוכה  

 לך.ש נפשיה שביל השקטבחיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה,  

 טבות מיוחדות לרישום מוקדם:ה  

יציאה ב I.P.V.יפול ט ,תשלומים ללא ריבית והצמדה 01 ,אירו למטייל 75הנחה בסך  

אין -בבדיקות הביטחון, בצ'ק מאיץ תור ליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול - מהארץ

 ובביקורת הדרכונים

 

 !תמורה מלאה לכספך -י תרבות תבל" ב"קשר

 

 טיול וחופשה מהנים!!!

 

 

 

 



 תכנית הסמינר

 

  ורביה -ג'נבה  -ת"א   20.07.18 ,'ויום , 1יום 

 לאחר. (Geneva) נבה'זל אביב-מתל על-אל של הבוקר בטיסת נצא

 אל נבה'ז אגם של המערבי חופו לאורך צפונה בנסיעה נצא חיתהנה

 בתצפית נפתח. (Lausanne) לוזאן ,בשוויץ בגודלה הרביעית העיר

 הרמות, האלפים: שווייץ של המרכזיות הנוף יחידות עם היכרות

 לוזאן של הקתדרלה מרחבת נקיים התצפית את. והיורה המרכזיות

(Lausanne Cathedral) ,ביותר המרשים הגותי למבנה הנחשבת 

 הרון נהר עמק במעלה בנסיעה נמשיך. העתיקה העיר אל צרות וסמטאות במדרגות נרד מכאן. בשווייץ

 ערב לארוחת פגשיונ במלון נתארגן .הים פני מעל מטרים 1400 בגובה השוכן, (Verbier) ורבייה הכפר אל

 .משותפת מאורגנת

 

 מרטיני - ורביה 721.10.1, בתשיום  ,2יום 

 לאחר. הערב קונצרט לקראת עומר שומרונישל  בהרצאה נפתח הבוקראת 

 אל האלפים ממרומי היורד ,Gorge Du Trient המרשים קהנקי אל ניסע ההרצאה

הנמצאת בלב עמק הרון, לרגלי  (Martigny) מרטיניניסע לעיירה . הרון נהר

 -ני נמצאת באזור כפרי באלפים השוויצריים מעבר סן ברנרד הגדול. מרטי

 במוזיאון האחיםכרמים על מורדות ההרים, שדות בעמק ויערות סביב. נבקר 

, מהמובילים בשוויץ. המוזיאון נבנה סביב מקדש קלטי עתיק (Gianadda) גיאנדה

 ובו תערוכות מתחלפות של טובי האמנים, ממצאים ארכיאולוגיים ואף מכוניות עתיקות.

 .הערב קונצרט לקראת והתארגנות למנוחה למלון בנשו

בניצוחו  הקאמרית של פסטיבל ורביהבשעות הערב נצא לקונצרט הראשון בסמינר, בו תנגן התזמורת 

 . (Gabor Takács-Nagy) נאגי-גאבור טאקאץ'של 

 RIAS"בריאת העולם" של היידן, בהשתתפות המקהלה הקאמרית הנפלאה בקונצרט תבוצע האורטוריה 

  פאבול ברסליק, זמר הטנור (Miah Persson)ה פרסון מיושלושה סולנים מעולים: זמרת הסופרן 

(Pavol Breslik) פטר מאטיי, וזמר הבריטון (Peter Mattei) . 

 .19:00בשעה  הקונצרט יתקיים באולם המרכזי של הפסטיבל

 

VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA 

GÁBOR TAKÁCS-NAGY  

Saturday, 21 July 2018 19:00 - Salle des Combins Verbier 

 

 

 

 

 



 לויקרבאד - אלבינן 18.07.22, 'א, יום 3יום 

את הרצאת הבוקר לקראת קונצרט הערב נשמע באוטובוס בדרכנו 

טיפוס לבנייה הכפרית -ווה אבההמ, (Albinen) אלבינןלכפר הקטנטן 

ות "יורו ניוז" כי אתר החדשדיווח  2017בנובמבר  .של קנטון וואליס

יציע סכומים של עשרות אלפי דולרים לתושבים חדשים ובני הכפר 

להתחייב להתגורר בכפר  בתנאי שהם צעירים ומוכנים ,משפחותיהם

תושבים בלבד,  240מונה כעת  אוכלוסייתו של אלבינן. במשך עשור

 ורבים מהבתים בכפר משמשים בתי נופש ועומדים ריקים במהלך מרבית השנה. 

ענף עם להיכרות עם העיירה ו (Leukerbad) לויקרבאדמאלבינן נמשיך לעיירת המרחצאות המפורסמת 

  המרחצאות המהווה נדבך לא מבוטל מהתיירות בשווייץ.

 נשוב למנוחה והתארגנות לקונצרט.

בריטי הנודע -בערב נצא לצפות ברסיטל פסנתר, בביצועו של הפסנתרן הרוסי

מנה חל את דרכו כילד פלא, וכיום נ( ה46. קיסין )(Evgeny Kissin) יבגני קיסין

, 2013בעולם. הוא נושא גם באזרחות ישראלית מאז הפסנתרנים על צמרת 

 ונחשב ידיד נאמן של ישראל. 

)סונטה  שומאן)שלושה נוקטורנים(,  שופןברסיטל יבוצעו יצירות מאת 

 (. 4ה לפסנתר מספר )סונט וסקריאבין)שמונה פרלודים(  דביסי(, 3לפסנתר מספר 

 .19:00בשעה  הקונצרט יתקיים באולם המרכזי של הפסטיבל

EVGENY KISSIN, RECITAL 
                           Sunday, 22 July 2018 19:00 - Salle des Combins Verbier 

 
 בלאן ן מו -שאמוני   18.07.23', ביום  ,4יום 

ה בינות לכרמים ונופים אלפיניים קסומים אל יפהפירכנו הבדנשמע את הרצאת הבוקר לקראת הקונצרט 

נעפיל  .(Mont Blanc) המון בלאן, השוכן למרגלות פסגת אירופה , (Chamonix)שאמוניהכפר הצרפתי 

העליה  על פסגותיו וקרחוניו. המון בלאןצמת ובה נחווה את ע ,Mer de Glaceעם רכבת ההרים לפסגת 

הנוף של עמק שאמוני הולך ונפרש ככל שהרכבת מתקדמת. בהרים  ברכבת היא חווייה בפני עצמה:

עצמם אפשר לצפות בצבאים, עזי הרים ובעלי חיים נוספים. באביב ובקיץ מתמלאים ההרים במבחר של 

 פרחים צבעוניים וצמחים לצד היערות הצבועים בירוק עסיסי.

 נשוב למלון וננוח לקראת הקונצרט.

 תזמורת פסטיבל ורביהרט סימפוני, בו תנגן בשעות הערב נצא לצפות בקונצ

. הסולן בקונצרט יהיה הכנר (Eschenbach) אשנבאך כריסטוףבניצוחו של 

, המופיע בקביעות עם התזמורות הטובות (Kavakos) לאונידאס קבאקוסהיווני 

)"לזיכרו של מלאך"(  אלבן ברגבעולם. בקונצרט יבוצעו הקונצ'רטו לכינור של 

. זמרת הסופרן שתצטרף לתזמורת מהלרשל  4כסולן, והסימפוניה מספר  אקוסלאונידאס קבעם 

, מהזמרות המסקרנות (Ying Fang) יינג פאנג בפרק האחרון של הסימפוניה היא זמרת האופרה הסינית

 הפועלות היום בזירת המוזיקה העולמית. 

 .19:00בשעה  הקונצרט יתקיים באולם המרכזי של הפסטיבל

VERBIER FESTIVAL ORCHESTRA, ESCHENBACH / KAVAKOS/ FANG 

Monday, 23 July 2018 19:00 - Salle des Combins Verbier 



 מוזיקה - ורביה 24.07.18, ג'יום  ,5יום 

  יום זה מוקדש כולו למוזיקה!

, בו נצא לקונצרט בוקר  עומר שומרונית הבוקר של לאחר הרצא

 לוקאס דבארגהפסנתרן ו (Baráti) ראטיאכריסטוף בהכנר יופיעו 

(Debargue) . 

)הסונטה לכינור  דביסיתכנית הקונצרט תכלול יצירות מאת 

לכינור ופסנתר, "שיר  1)הסונטה היפהפיה מספר  ברהמסופסנתר(, 

 )הסונטה האהובה לכינור ופסנתר(.  וסזאר פרנקהגשם"(, 

 בבוקר.  11:00בשעה  הקונצרט יתקיים בכנסייה של ורביה

KRISTÓF BARÁTI / LUCAS DEBARGUE 

CHAMBER MUSIC 

Tuesday, 24 July 2018 11:00 - Eglise de Verbier Station Verbier 

 שוטטות נעימהעצמאית ו לארוחת צהריים ,עם אוטובוס הקבוצה מרטיניאל העיר  נרדהקונצרט  חריא

  בעיר.

. אחד המסקרנים ביותר בפסטיבלקונצרט נוסף, בשעות הערב נצא ל

בניצוחו של  ,תנגן התזמורת הקאמרית של פסטיבל ורביה ט זהבקונצר

. הסולנים הם מהשמות ה"חמים" ביותר בעולם מארק מינקובסקי

 יינג פאנג, זמרת הסופרן (Janine Jansen) ז'אנין ג'נסןכיום: הכנרת 

(Ying Fang),  פטר מאטייהבריטון (Peter Mattei) והמקהלה ,

 . RIASהקאמרית 

 י.ס. באךלכינור ותזמורת(,  3)קונצ'רטו מספר  מוצרטתכלול יצירות נפלאות מאת תכנית הקונצרט 

 )ה"רקוויאם" היפהפה(.  וגבריאל פורה, "יש לי די"(, 82)קנטטה מספר 

 .19:00בשעה  הקונצרט יתקיים באולם המרכזי של הפסטיבל

VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA 

MARC MINKOWSKI 

Tuesday, 24 July 2018 19:00 - Salle des Combins Verbier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קונצרט גאלה - ורביה 25.07.18 ', דיום  ,6יום 

לאחת הפסגות העוטפות את  נעלה ברכבל ת בוקר במלוןלאחר הרצא

. נשוב למנוחת צהרים באוויר הצלול לשוטטות אלפיניתורביה הכפר 

 לקראת הקונצרט האחרון בטיולנו.

 קונצרט גאלה חגיגינצא לקונצרט המרגש ביותר בסיור:  בשעות הערב

ף שורה ת. בקונצרט תשתשנים לקיומו של פסטיבל ורביה 25לציון 

ארוכה של מבצעים שהופיעו בפסטיבל לאורך שנותיו, כולם מוזיקאים 

גדולי עולם. התכנית המוזיקלית לא פורסמה, ותישאר בגדר הפתעה 

 לבחירת המבצעים!

 .18:00קיים באולם המרכזי של הפסטיבל בשעה קונצרט הגאלה ית

CONCERT DE GALA 

25E YEARS VERBIER FESTIVAL 

Wednesday, 25 July 2018 18:00 - Salle des Combins Verbier 

 
 

 תל אביב -מילאנו  -ורביה  18.07.26 ', היום , 7יום 

מקום בו מתחיל הנהר את דרכו: ממלוננו ונצא אל חלקו העילי של נהר הרון. נגיע אל ה ניפרדהבוקר 

תופעה גיאומורפולוגית ) העצומה של הקרחון הנסוג "מרונה"הקרחון הנושא את שם הנהר. נרד אל ה

מכאן נמשיך בנסיעה  .מעבר ההרים פורקהחווה חווית קרחונים במרומי נו (האופיינית לתזוזת קרחונים

טיסת הלילה שתשיב אותנו מנמל התעופה של לקראת  (Ticino) טיצ'ינו ,אל הקנטון האיטלקי של שווייץ

 מילאנו הביתה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הערות: 

מציינת נקודות פוקוס בלבד, מהווה תכנית מסגרת וכפופה לשינויים עקב  טיולתכנית ה .1

נסיבות משתנות, ו/או בלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם 

 . הטיול תלשיקול הדעת המקצועי של צוו

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

 .)למען הסר ספק, בחדר תהיה מקלחת או אמבטיה( המלון

כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או ישנם נושאים שאינם בשליטתנו  .3

 . מסוים במלון חדר מקומות הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן להבטיח

 לנוסע $40של  כרוכה בתשלוםאמצע או מעבר(  )חלון, במחלקת תיירים בחירת מושב .4

 . (הלוך ושוב )כולל

הלוך  )כולל לנוסע $140כרוכה בדמי טיפול של  סמוך ליציאת חירום )אקזיט(זמנת מושב ה .5

 (.ושוב

 ות.בהתאם לזמינות וללא על שעות לפני ההמראה 24 -הושבה כ לבחוריתן גם נ .6

לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, או  .7

נחזור  .חברת התעופהבית המלון ולל ואנו נעבירה מוקדם ככל האפשר, בכתב, בקשהאת ה

היא של חברת בטיסה והקצאת החדרים במלון  ישיבההחלטה לגבי מקומות הונדגיש כי ה

המקומות באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את  ואין ובית המלון בלבד,התעופה 

  שביקשתם.

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה, הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. .8

חשוב: עליית הביקוש העולמי לטיולים גרמה לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות ובבתי  .9

ות מראש, שאינן המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמ

מוחזרות. על מנת לוודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו 

 נא הקדימו הרשמתכם. -אם הנכם מעוניינים להשתתף ביטול זה  -להציע 

תשלומים ללא ריבית והצמדה  10אירו,  75הנחה בסך  :הטבות מיוחדות לרישום מוקדם .10

יווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור בבדיקות הביטחון, ל -ביציאה מהארץ   V.I.Pוטיפול

 טל"ח                                         בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!

 

 

 

 



 . רותי התיירות השונים בארץ היעדיוש, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער
 קדימים הרשמתם.  טל"חהבטחת מקום למ -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 

 

 

 בנתב"ג! V.I.Pתשלומים+ 10אירו הנחה לנוסע+ 75 :01.1825.עד הטבה מיוחדת לנרשמים 

 ה לנוסעאירו הנח 30: 26.01-8.02.18 הנחה לנרשמים בין

 1.01.15מטייל מתמיד עם "קשרי תרבות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי 

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

 המחיר כולל 

הלוך לג'נבה וחזור  ,לע-אל בחברתישירות  :ותטיס

 ממילאנו

 מהאולם קצר מאודרחק מב מרכזי *3לילות בבית מלון  6 לינה:

 בחדרי סוויטות דלוקס המרכזי של הפסטיבל

ועוד ארוחת ערב משותפת  על בסיס לינה וארוחת בוקר כלכלה:

 ביום ההגעה

 מסגל ההדרכה של "קשרי תרבות תבל"שני מדריכים  ה:כרהד

 ומלווה אדמיניסטרטיבי

  בלאן ןמוהרים לכולל רכבת  על פי התכנית המפורטת תחבורה:

 כולל הרצאה באורך מלא בארץ גש הכנהמפ -

 הכוללת אוזניות אישיותקבוצתית מערכת שמע  -

 לאתרים השוניםדמי כניסה  -

     בלבד מקומייםנותני השירותים הל תשר -

תשלומים  10אירו הנחה,  75: 25.01.18עד לנרשמים  -

בבדיקות הביטחון, בצ'ק  P.I.Vללא ריבית והצמדה, ליווי 

 הדרכונים. אין, ובביקורת 

 המחיר אינו כולל

בחדרי  אירו 780: בחדר ליחיד מטיילתוספת ל -

 סופריור

, כפי שייקבע בסמוך ליציאה מסי נמל, דלק וביטחון -

 (דולר 99 -: כ18.01.3 -נכון ל)

, טלפון שתייה, )כביסה, הוצאות בעלות אופי אישי -

 וכו'( , הושבה בטיסותבידור

 כרטיסים למופעים -

 אינן מפורטות בתכניתארוחות ש -

 ו היטל שאינם כלוליםמס ו/אהוצאה, כל  -

  הטיול.של  הכולל במחירמפורטים ואינם   

 קרקעהשינויים בתעריפי הטיסות, שירותי  -

 לנמ ומיסי  

. מומלץ גם להוסיף (חובהביטוח בריאות ומטען )

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של  ביטוח

ית לכל נזק שייגרם )החברה אינה אחרא ביטול

 .ו לחפציו במהלך הטיול(אלמטייל 

אירו למטייל  6 -)נהוג כ הסמינרתשר למדריכי  -

 ליום(
 

 ותשלום נהלי רישום
 

 הרשמה:
 : "תבל "קשרי תרבותאו במשרדי  בפקס, בדוא"ל, בדואר, בלבד טופס הרשמהבאמצעות  הרישום לסמינר

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

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:
   

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

 .הם אינם ניתנים לשינוי. מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, דא קבלת ההודעה()יש לוו
ום למטייל דמי רישאירו  75ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  45במקרה של ביטול עד  •

 בפועל, ואז יתווסף המחיר ים למופעים()כגון כרטיס כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים אלא אם, וטיפול

 לדמי הרישום והטיפול.
 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 35%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  44 -30מטייל המבטל בין  •
 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 55%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  29 -14מטייל המבטל בין  •
 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 80%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -07ין מטייל המבטל ב •

 ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול. 6 -במקרה של ביטול החל מ  •
            .טל"ח              .משתתפים 20במינימום  יתמותנ הסמינריציאת ה', שאינם ימי חג או ערב חג.  -ימים א' ימי עבודה: 

. רישום הכוללת אפשרות ביטולטוח י, פוליסת בבמקביל להרשמהאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 
אנו  יש לוודא שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל  יואל זיו, שמנהלה, "זיו פתרונות חכמים בביטוח"יטוח בממליצים על סוכנות ה

 180בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תבל ומאפשרת ביטוח 
בעת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ. מול חברת הביטוח  מייצוג וליווי אישי. כך תיהנו רפואי יום מראש לכל גיל ובכל מצב

 למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.

 tarbut.co.il-dialog@k, דוא"ל: 7428885-09 :פקס, 2116888-072טל:                        

 ומעלה מטיילים 30בקבוצה של אירו לאדם בחדר זוגי  2395: עלות החוויה
 מטיילים 25-29בקבוצה של בחדר זוגי  אירו לאדם 2495                       
 מטיילים 20-24בקבוצה של אירו לאדם בחדר זוגי  2595                       
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 נספח אירועים - 2018 ורביה
 

                  

Salle des Combins Categorie A Premium 

21.7.18 
התזמורת הקאמרית של פסטיבל ורביה בניצוחו 

 נאגי-של גאבור טאקאץ'
 אירו 146 אירו 129

22.7.18 
-רסיטל פסנתר בביצועו של הפסנתרן הרוסי

 בריטי הנודע יבגני קיסין
אירו 163  אירו  180 

23.7.18 
רביה בו תנגן תזמורת פסטיבל ו קונצרט סימפוני,

 בניצוחו של כריסטוף אשנבאך.
אירו 163  אירו  180 

24.7.18 
תזמורת הקאמרית של פסטיבל ורביה בניצוחו ה

 (19:00)שעה  של מארק מינקובסקי
 אירו 146 אירו 129

אירו 163 קונצרט גאלה חגיגי 25.7.18  SOLD OUT 

 
 

Church of Verbier (The Eglise de Verbier) Numerote 1 
ירכחול בה  

Numerote 2 

 כחול כהה

24.7.18 
קונצרט קאמרי, בביצועם של הכנר כריסטוף 

 (11:00)שעה  בראטי והפסנתרן לוקאס דבארג
 אירו  53 אירו 78

 
 

 ראו נא את מפות האולמות בהמשך *

 

 :נא להזמין עבורי כרטיסים ל

 קטגוריה מופעה תאריך
 'מס

 כרטיסים
מחיר 
 כרטיס

 לתשלום

21.7.18      

22.7.18      

23.7.18      

24.7.18      

24.7.18      

25.7.18      

  סה"כ לתשלום:
 

 
 _______________________________,  תאריך: ____________________שם: ____________________

 
 

 ______________________ חתימה: 
 
 

 הערות

 , לכל קטגוריה, בכל אירועכרגעם לנו הכרטיסים השמורי קטגוריותבטבלאות לעיל מופיעות  .1

 יזכו במקומות הטובים ביותר! -המקדימים להירשם בחירת הקטגוריות בשיטת "כל הקודם זוכה"  .2

 קטגוריות הכרטיסים כפופות לזמינות בעת ההרשמה .3

. אשר על כן, מומלץ 1.03.2018 עד, ולכן הכרטיסים שמורים לנו הפסטיבלהמופעים הינם במסגרת  .4

 ל האפשר את הרישום וההזמנה.להקדים ככ

 לאחר הזמנת הכרטיסים, לא ניתן לבטלם או לשנותם .5

 



Salle des Combins 

 

 

Church of Verbier (The Eglise de Verbier)   

 



 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 

 פרטים אישיים - 2018פסטיבל ורביה שוויץ ל הרשמהטופס 
 7.01.2018, 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: _____________________________

 ____צמחוני / רגיל / אחר: ____ :בטיסות ארוחות

 מועדףמושב בטיסה: חלון / מעבר / בקשה ל*

 ____________ אל על: בחברת מס' נוסע מתמיד

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: שם מלא

_____________________________ First Name: 

Surname:________________________________ 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 _______ות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: _ארוח

 מועדף : חלון / מעבר /בטיסה מושבל בקשה*

  __________על: ___-אל מס' נוסע מתמיד בחברת

 לא מעוניין    מעוניין                                                   הלוך וחזור נוסעדולר סה"כ ל 40הושבה רגילה כרוכה בתשלום  *

 לא מעוניין                מעוניין                    חזורהלוך ולנוסע ר דול 140הזמנת מושב מועדף כרוכה בדמי טיפול של * *

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

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 _______________________  _,________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ____________________ אחר:  אינטרנט   חברים  ניוזלטר  עומר שומרוני  ?הטיולנודע לך על כיצד 

 הערות:

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

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

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

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

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי  טיול. תכנית הטיולישום והביטול בכפוף לתוכנית התנאי הר .4

 tarbut.co.il-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

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

  tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 3את נא לשלוח  .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

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

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

 

 2עמוד 

 כספים - 2018 לפסטיבל ורביה שוויץ הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2395 €  *          הסכום לתשלום:

 (01.1825. עד - 75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (8.02.18-26.01 - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

   (780 €_____+ ) €   : בחדר תוספת ליחיד

  אירו  _______             : 1סה"כ מטייל 

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

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

 (1+2מטייל )  דולר    _________ הושבה במטוס:   

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2395 €  *          הסכום לתשלום:

 (01.1825. עד - 75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (8.02.18-26.01 - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 אירו_______                 : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ___________________________

 לאדם בחדר זוגי. € 2495 הינו יםמשלמ מטיילים 25-29 -המחיר ל . ומעלה מטיילים משלמים 30עבור לאדם בחדר זוגי * המחיר 

 לאדם בחדר זוגי. € 2595מטיילים משלמים הינו  20-24 -המחיר ל

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"  ..151.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד  **

 נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:ל נוסף מאז. אירו לכל טיו 10אירו עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  25הנחה בסך 

_______________________________________________________________________________________ 

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם € 800 שלראשון תשלום  )שטרות( במזומן.** 

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

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

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

 (.ריביתלהוסיף תשלומים בתוספת  , ניתן01.1825. עדתשלומים לנרשמים  10)מים תשלו_____  ב:

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

 בתכנית הטיול.

  גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.**

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

 

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

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

 .ירשם ולא יטופלילא פרטי כרטיס אשראי 

בלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל למוג מתאים אינואך אינו קשה, הטיול  לתשומת ליבכם:

 בית המלון.אוטובוס או למהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו לב

 _________________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _________________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2נוסע שם 

 tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי וצילום הדרכון ועמוד המופעים העמודים 2את נא לשלוח 
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