
  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

מלטה היא הפינה הדרומית ביותר של אירופה, ואחת המדינות הקטנות ומעוטות 

מיקרוקוסמוס מרתק של  האוכלוסין ביותר שלה. עם זאת, מהווה ארץ קטנה זאת

 ואמנותיות.  יותנהשפעות היסטוריות, תרבותיות, לשו

 , 21 -במקביל למציאות המערבית של המאה ה, ירת מדי, ויש בהימלטה איננה מתו

, כולם, ללא סממנים קסומים של מציאות בלתי ממוסחרת ותיירותית. בני העם המלטזי

  אנגלית, מה שהופך את המקום לידידותי למטייל ונוח מאד. יוצא מן הכלל, דוברי 

 

 בהדרכת:

 

 

מכיר הלמלטה  גיאוגרף ומרצה, מדריך ותיק ומנוסה - ויןושוקי ברנד

 את כל צפונותיה.

 

 

 

 

האתרים הפרהיסטוריים הקדומים ביותר עלי אדמות, ההשפעות של הפניקים, היוונים והרומים, 

ני, קאראוואג'יו, נפוליאון והקרב הכבד במלחמת העולם השנייה הותירו את אהמצור העות'מ

חוויה ייחודית לום מרתק וקסום, המושך ומזמין את המעוניינים קמיא האי זה. מלטה על רישומם 

ללא ספק הזמן האידיאלי לטיול במלטה מבחינת התנאים ומזג האוויר.  היא האביבעונת ושונה. 

 .בסט. ג'וליאןמרהיב הים החוף בקרבת ממוקם מלוננו המעולה, בדרגת חמישה כוכבים, 

 תאריך יציאה: 
29.03.2020 

 :לארץ תאריך חזרה
 לפנות בוקר  3.04.2020 

 ימים 5



 

         

 : מציגים             

 ה טלמ     
 טבור הים התיכון               

 

 ,  מלטה במפגש עם    שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית 

 . ותרבותה אנשיה    , נופיה 

 " תבל  ב"קשרי תרבות 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר! 

 

 כוכבים 5 רמתב  אינטרקונטיננטלבמלון  אירוח 

 ם קודע רב וניסיון עשיר בהדרכה במ, בעל י מדריך מומחה למלטה 

 , בזכות ההיכרות המיוחדת של המדריך בפינות חמד נסתרות מהעיןור קיב 

 ם מופיעים בתכניות הטיול הרגילות שאינ  לאתריםרבות כניסות  

 , בהפקה מיוחדת של "קשרי תרבות תבל" לקראת הטיול מלטהעל  מהודרתמקראה  

 ת לכל מטייל אישי  היאוזנ, הכוללת מערכת שמע קבוצתית  

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

 חבורת מטיילים איכותית ביותר  

 בשביל השקט הכלכלי שלך   -לטיול   חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה 

 : לרישום מוקדם הטבות מיוחדות 

 אירו למטייל  75  הנחה בסך 

 תשלומים ללא ריבית והצמדה  6 

בבדיקות   מאיץ תורול טיפל ג "בנתי אישי של נציג מו ליו  -ביציאה מהארץ  V.I.Pטיפול  

 ובביקורת הדרכונים  , בבדיקת תיקי הידאין-ון, בצ'קהביטח

 

   חוויה מתרבות אחרת! -" תבל "קשרי תרבות



 : טיולתכנית ה

 "שלוש הערים"  -שלוק  -שוק מרסה   -ה מלט - ל אביבת   20.30.29,  'איום  ,1 יום

ננות  רעהת חרלא .(Malta) מלטהלנצא בטיסת בוקר ישירה, מנתב"ג 

 (Marsaxlokk Market) שלוק-מרסהשוק לנצא בנסיעה קצרה , קצרה

אשר ממוקם במפרץ הדייגים בנמל היסטורי דרכו עברו ספינות  

מתקיים בכל יום ראשון שוק מקומי   במקוםוחיילות ים מפורסמים, 

 שהוא אירוע מרכזי בכל מלטה, מדובר בשוק ציורי מאוד ומשובב נפש. 

זהו  . (The Three Cities) "שלוש הערים"עבר אל  עניס ו ךמשם נמשי

                       הגדול"  "הנמלשל שלוש הערים העתיקות של מלטה, היושבות מצדו האחר של  כינוין

(The Grand Harbour),  בערים אלו השתמר האופי העתיק, הים תיכוני, של מלטה,   הבירה. אלטהומול

 בשעות אחה"צ המאוחרות נגיע למלוננו.  תוכננת.עיר משהיא  ta)tea Vall(L לוואלטה בניגוד 

 

 ואלטה   -ו גוז  - ואלטה   20.30.30  ,'ביום  ,2יום 

דרכנו למערב האי, שם נעלה על מעבורת  בנצא מוקדם ממלוננו 

 נתחיל. (Gozo) גוזו , הקטן יותר בקבוצת האיים של מלטה לאיונשוט 

מרשים של  ש המקדה  לא ךישומשם נמ ,(Mgarr) באמג'אראת סיורנו 

 ,(Xlendi) שלנדיהציורי אזור הכפר בנבקר . (Ggantija) ג'גאנטייה

לא לבלבל  ) ראבאטאו בשמה הקודם , (Victoria) לויקטוריהנעלה 

"בירת" האי   - מלטה, בה נבקר בהמשך טיולנועם העיר ראבאט באי 

  י . נסייר בה ונעלה למצודה לתצפית על הא (הקטן והעיר הגדולה בו

  , שם ,(Dwejra) דווירהבאזור  האי גוזונשלים את הסיור באתרי היפהפייה ו הקתדרלהאת וד נפק .ולוכ

 נשוב למלוננו. ,לעת ערב המערות ואתרי הסלעים המופלאים.ט אל בין יאם מזג האוויר יאפשר, נצא לשי

 

 לטה  או - מערת סט. פול  - ראבאט -  המדינ  - סטהמו  - ואלטה  20.30.31  ,'גום י  ,3 יום

הכנסייה המרשימה של   בדרכנו, נראה את . ניסע מערבהם יוה

או   כנסיית עליית מריםהמוכרת גם בשמה , (Mosta Church) מוסטה

הכנסייה, שהיא אחד המבנים   .(Mosta Rotunda)הכיפה של מוסטה 

הנראית מכל   הלדופה געלת כיב  רוטונדההגדולים באי, בנויה בצורת 

צה גרמנית את  יה חדרה פצהשני העולםרחבי האי. במהלך מלחמת 

יפת הכנסייה, נפלה אל תוך המבנה, אך בדרך נס לא התפוצצה.  כ

 (Mdina) מדינה הראשונה היא נמשיך לשתי הערים העתיקות והיפהפיות של מלטה הסמוכות זו לזו. 

.  ת שבסמטאותיה קפא הזמן מלכ ,של אירופה תיורבאנים האוהקסומה, אחת מן הפנינו היפה ,העתיקה

  קתדרלה ההמפורסמת,  (Domus Romana) ווילה הרומיתהשבעיר:  רים החשוביםמה מן האתכקר בנב

St. Paul's Cathedral)( הכרמליטית  הוהכנסיי (Carmelite Church),  .נמשיך  בה החל המרד נגד נפוליאון

, (Rabat) באט ארהעיר השנייה בה נבקר היא  .המרהיבים (Dingli Cliffs) דינגלי צוקי לתצפית אל עבר 

השוכן  ,(Vignacourt Museum) במוזיאון לחפצי דת ואמנותהעיר הססגונית הצמודה למדינה. נבקר 

  סט. פול  מערתבונקרא על שם אחד ממושלי מלטה. נסיים את היום בביקור  18 -במבנה מהמאה ה

Catacombs)  (St. Paul'sמעליהן נבנתה העיר  תבוהקטקומ ראה אתונ.   

 



    ואלטה - מקדשים - המערה הכחולה - ואלטה   20.04.1  ,'ד םוי  ,4 יום

היפהפייה   (Blue Grotto) הכחולה מערהבנתחיל את יומנו בביקור 

  אל  ,בסירות מנוע קטנות ומהנה,שייט מענג נצא ל של מלטה. 

  מצב וב מזג האוויר מותנה ב)  הים מצוקילמרגלות  המערות הכחולות, 

ַחגַ'ר  : מרתקים םרייסטוהי-הרפים גליתי מבמקדשים (. נבקר הים

  תייחס גם נבמהלך היום,  .(Mnajdra) ומנאיידרה   )Hagar Qim( ִאים

במוזיאון  נשוב לוואלטה לביקור  .קהילה היהודית של מלטהל

  נחזור  , לעת ערב .(Valletta Archeological Museum) הארכיאולוגי

 למלוננו. 

 

 ת"א  -  הוליקה פ רוק הקאז  - גני בארקה - לטהאו   20.04.2  ,יום ה' ,5יום 

בירת  , הואלט של סיור מקיף באתריה המרכזיים ל נקדיש את היום 

ז'אן דה לה  האח הגדול  שמו שלנקראת על ואלטה  . העיר מלטה

את המצור   ,1565שנת ב ,שהדף ,)(Jean Parisot de la Valette לטאו

, כולל  עירבהמרכזיים  מוזיאוניםה נבקר בכמה מ התורכי על האי.

בהם יחשפו לפנינו צדדים שונים ומגוונים של האי  , חמההמל ןמוזיאו

"סיפורה של   קולי-האור חזיון ב נצפה  .ושהגד הקטן אך 

נינו את תולדותיו של אי  אשר יחשוף בפ  , (Malta Experience)מלטה"

, הנמצאים בקצה הצוק המשקיף אל הנמל  (Barraka Gardens) בגני בארקהנבקר  ,לאחר מכן קסום זה.

  , תוניסגהס ה והימ המד דרלה. בקתהאי ימפנינ, .John's Co-Cathedral) (St ג'ון  .סט  ת דרלת קוב ץוהמפר

, המוכר בציוריו 17 -בן המאה ה, (Caravaggio) קאראוואג'יותמונותיו של ענק הציור,  ניתן למצוא גם את

ו ביריא ש, ריהמסדר ההוספיטל נכיר את  .המתארים סצנות מהתנ"ך ונחשב לאחד מחלוצי סגנון הבארוק

  המסדר  ם של מפקדמרשינו ה ארמו  את  ראה נ, 1530את השליטה על האי מלטה בשנת  קבלו

לא נשכח כמובן את סיפורה  . ני הגדול א ונשמע על המצור העות'מ (Grand Master's Palace) ההוספיטלרי

  , יהשה ,(Casa Rocca Piccola) ה רוקה פיקול בקאזהשל מלטה במלחמת העולם השנייה. נסיים בביקור 

  וארוחת ערב את טיולנו בשיחת סיכום  נחתום  . אצולההמשפחות בני ן של יהמקום מגורשמש גם כיום כמו

 .  ארצהטיסתנו חזרה קראת שדה התעופה ל לאניסע  , ובשעות הלילה המאוחרותבמסעדה מקומית

 . 3.04.20 -ה שישיהמראה ונחיתה ביום * 

 

 : טיסות הפרטי 

מספר  תאריך
 טיסה

חברת 
 תעופה

 שעה נחיתה שעה המראה

29.03.2020 KM 829  אייר
 מלטה

   09:05 מלטה 07:00 תל אביב

3.04.2020 KM 828  אייר
 מלטה

 04:35 תל אביב 01:00 מלטה

 

 

 

 



 הערות: 

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

ב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או יים עקכפופה לשינומהווה מסגרת שלדית ו

  .לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה

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

  יה(.למען הסר ספק בחדר תהייה מקלחת או אמבט)

חדרים על ידי בית המלון, או הזמנה מראש של מקומות  הקצאת שאינם בשליטתנו כגון  נושאיםישנם  .3

להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס  ,במסגרת כרטוס קבוצתי ,לא ניתן ,הישיבה במטוס. ככלל

  מלון.סוים במיח חדר , או להבט)להבדיל מהזמנות אישיות(

מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו את  במקום ון, או לשבתחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלאם  .4

ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כי  מוקדם ככל האפשר, בכתבהבקשה 

 יח שאכן היא של חברת התעופה בלבד, ואין באפשרותנו להבט ההחלטה לגבי מקומות הישיבה

 את המקומות שביקשתם.תקבלו 

 ינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.ה ,ישהלפי דר ,דותאספקת ארוחות מיוח .5

טעם נוסף לעלות שינוי/שדרוג הכרטיס מ, ב€50על כל שינוי מהטיסה הקבוצתית יחולו דמי שינוי בסך  .6

 חברת התעופה.

ת ביטוח רפואי מוקדם ככל ש לעשויאנו מבקשים להבהיר כי לאור הניסיון שלנו עם הודעות ביטול,  .7

יום לפני היציאה לטיול. לצערנו, לא נוכל  60 -מקרה לא יאוחר מובכל  רשמה לטיול,האפשר לאחר הה

עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם כיסוי של ביטול  לא ותיר, שבחוסר אחשות של מטייליםלהיענות לבק

ה כי אם הודיעו לנו על הביטול, במחשב ,מסיבה מוצדקת( ומבקשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו

 פם בחזרה.את כס יע להם לקבלהרי שמג

עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי  .8

שר לנו דבר יאפמלון. אנו מבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. ה

יותר ובים בסות הינם הטתי המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטיופה ובע להתחייב בפני חברת הת 

 שבאפשרותנו להציע.     

ללא ריבית  תשלומים 6אירו,  75הנחה בסך  :19.10.1עד לנרשמים הטבה מיוחדת לרישום מוקדם  .9

ון חטילטיפול מאיץ תור בבדיקות הבמנתב"ג ליווי של נציג  - ביציאה מהארץ V.I.Pוטיפול והצמדה 

       !ניםאין, בבדיקת תיקי היד ובביקורת הדרכו-קבצ'

   טל"ח                                                                                                                                           

   



 

             
 
 
 
 ביציאה. P.I.V טיפולתשלומים ו 6רו הנחה לנוסע, אי 75 :19.10.1עד  לנרשמים טבה מיוחדת ה

 אירו הנחה לנוסע.  30:  2-17.10.19בין  שמים חה לנר הנ

 - 1.1.17שנסעו אחרי  "תבל בחו"ל עם "קשרי תרבות  מתמידיםלמטיילים 

 .ף מאזטיול נוסאירו לכל  10 ועודמתמיד,  לנוסע אירו  25בסך  נוספת הנחה 

 

 :המחיר כולל

  תל אביב-מלטה-תל אביב ותישירת וטיס  טיסה:

 כוכבים 5מת בר נטלאינטרקונטינ מלון  לינה:

 וארוחת ערב אחת במסעדה ,ארוחות בוקרעל בסיס  כלכלה:

 ביום האחרון. מקומית

 של  מצוות ההדרכה מדריך בכיר, ותיק ומנוסה  הדרכה:

  .בות תבלרת קשרי                

 ותנה במזג )מ ושייט תר, מעבוטיסות, אוטובוס תחבורה:

 . תכניתב ורטפכמהאוויר(,               

 כמפורט בתכנית הטיול , כניסה לאתרים דמי -

 הכוללת אוזניות אישיות קבוצתית מערכת שמע  -

  לקראת הטיולבארץ  מפגש הכנה -

 תבל קשרי תרבותת בהפק מהודרתמקראה  -

  מקומייםה תיםהשירוני נותל תשר -

תשלומים ללא  6 ,אירו 75של נחה ה :19.01.1ד לנרשמים ע -

 "ג ביציאה מהארץ.בנתב  VIPוטיפול הריבית והצמד

 :המחיר אינו כולל

 אירו 325  :בחדר ליחיד למטיילתוספת  -

 מיסי נמל, דלק ובטחון: כפי שייקבע בסמוך  -

 (.אירו 77 כיום המחיר) התעופה חברת ע"י לנסיעה  

 כניתוארוחות שאינן מפורטות בת -

 , )כביסה, שתייה, טלפון ות אופי אישיהוצאות בעל -

 . וכו'(ר וביד  

 הכולל ו/או היטל שאינם כלולים במחיר  כל מס -

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל  -

 שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי  -

 . 9.09.19 והביטחון, החל מתאריך הדלק ל,נמה  

  .)חובה(ביטוח בריאות ומטען  -

הטסה רפואית ולוודא את  גם להוסיף לביטוחמומלץ ** 

לכל  אינה אחראית החברהל. ה של ביטוכסוי במקרה

 שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך הטיול. נזק

 למטייל ליום(  אירו 4 -הטיול )נהוג כמדריך תשר ל -

 ותשלום הלי רישוםנ
 ו. נבמשרדאו  4425038כפר סבא  74ויצמן  רח' :א"ל, בדוארובפקס, בד בלבדאמצעות טופס הרשמה ב לטיול רישום הרשמה:

 פורט בטופס הרישום.כמ תשלום:הסדרי 

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

 .ם ניתנים לשינויהם אינים, נמחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שו י הביטולמאחר ודמ. (קבלת ההודעה

למטייל דמי רישום וטיפול )שלא יוחזרו  € 75, למעט לא ישולמו דמי ביטולה, פני היציא י עבודה לימ 31עד  במקרה של ביטול •

 לדמי הרישום והטיפול.  בפועלר כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחי אלא אםבשום מקרה(, 

 .י מוסכם מראשכפיצוייל למט 35%ל סך ש ישלם לחברהימי עבודה לפני היציאה,  30 -20בין  להמבטמטייל  •

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

 .מוסכם מראש למטייל כפיצוי  70%לחברה סך של  םיאה, ישלימי עבודה לפני היצ 13 -07מטייל המבטל בין  •

 . ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה י היציאה,ימי עבודה לפנ 6 -החל מ במקרה של ביטול  •

 "חטל          .משלמים מטיילים 20 -מותנית ב טיוליציאת הה', שאינם ימי חג או ערב חג.  -ימים א' ימי עבודה: 

ש לוודא י טול.יהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהוח פוליסת בט א הגבוהים אנו ממליצים להוצי לביטוהשל דמי ב** 

אנו ממליצים על סוכנות  תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. פוליסה זוש

ר. הפוליסה הטוב ביות רוליסת נסיעות בהתאמה אישית ובמחיים לכם פתא ת, ש"זיו פתרונות חכמים בביטוח"הביטוח 

מול חברות הביטוח בעת  מייצוג וליווי אישיהנו יך ת. כרפואי יום מראש לכל גיל ובכל מצב 240ומאפשרת ביטוח אטרקטיבית 

 הרישום. ץ. למעוניינים נא ציינו זאת בטופסאירוע בחו"ל ובחזרה לאר
 

 

  

 072-2116888 טל':       
 ,  054-2177333וואטסאפ:   ,09-7428885 :סקפ

 co.il.tarbut-dialog@k: דוא"ל
 

 . ונים בארץ היעדושרותי התיירות הש , המיסים טיסותר כפוף לשינויים במחירי ההמחי. 1: ותערה 
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 מטיילים 30ו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של איר 1395 עלות החוויה:
 םלימטיי 25-29אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  1445                       

 םלימטיי 20-24בוצה של דר זוגי בקחאירו לאדם ב 1495                       
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 פרטים אישיים  - 2020 למלטה לטיול תרבות טופס הרשמה

 9.09.2019, 1 נספח 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: _______________

 

 

 2מטייל 

 :רכוןנא למלא בדיוק כפי שמופיע בד

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 __________________________מספר דרכון: ____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 

 

 

 

 

 _____________ מיקוד: ___כתובת: _________________________________ עיר: __________________

,          ____________________פקס: ____, ____________עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ___________________,  ________נים:__________________  טלפו___שם: ________ - בארץאיש קשר 

 _______________________אחר: __פייסבוק  אינטרנט  ים ברח ר ניוזלט  נודע לך על הטיול?כיצד 

 

 הערות:

 .המלון ובבית, בטיסות טיולזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות בה טופס זה הינו טופס .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותם החזרה ושיש בו ר יולאח לפחות חצי שנהף יש לוודא שהדרכון בתוק .2

רים מסוימים בבתי המלון, חדהשונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהגם לסוכני נסיעות,  הטיול, כמו ארגנילנו כמ .3

 ת המטיילים(. סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקש

תבל אותו ניתן לקבל במשרדי לים של קשרי תרבות הטיו כפופה לתקנון טיול. תכנית הטיולוהביטול בכפוף לתוכנית הרישום תנאי ה .4

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

 . תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלקריא ר על אישו מהווהו ת,מחייבהחתימה על טופס ההרשמה  .5

 או לאימייל , 2177333-054וואטסאפ:  7428885-09  לפקס: לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את  וחלשלנא  .6

tarbut.co.il-dialog@k   

הבאעמוד את ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     אש(:         יום מר 240לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 2עמוד  

 כספים  -2020למלטה  לטיול תרבותטופס הרשמה 

 1 מטייל

 *למטייל בחדר זוגי €1,395 לתשלום:הסכום 

 (1.10.19 עד €75) €______  הנחת רישום מוקדם:

 (2-17.10.19בין  €30) €_____ הנחת רישום מוקדם:

 *(*) €______  :דהנחת מטייל מתמי

 (€325)+  €_________ :בחדרתוספת ליחיד 

  (€ אירו)  €__________ : 1סה"כ מטייל 

 (ן כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה טחווב , דלקל)לא כולל מיסי נמ

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

 ית וגמיטה ז              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי €1,395 לתשלום:הסכום 

 (1.10.19 עד €75) €______  הנחת רישום מוקדם:

 (2-17.10.19בין  €30) €_____ הנחת רישום מוקדם:

 *(*) €______  :דחת מטייל מתמינה

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 (€ אירו)  €__________ :2סה"כ מטייל 

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

  (21+)מטייל  €___________ :סה"כ לחיוב

 ___________________________ בקשות מיוחדות:

מתייחס לאדם   €1,445מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  €1,395ר המחי *

 .מטיילים 20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של   €1,495המחיר , מטיילים 25-29וגי בקבוצה של בחדר ז

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..711.1אחרי ד מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אח* *

נא לציין את הטיולים בהם לכל טיול נוסף מאז.  €10עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  €25הנחה בסך 

 ___________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 תשלומים  והיתרה בשני ,בהרשמה לאדם € 008 שלתשלום ראשון  (אירו 500שטרות של  . לא מקבלים)שטרות מןבמזו

 לפני היציאה.  יום 45עד ר חשבון יש ליצור קשר עם המשרד לתיאום התשלום במזומן. גמ .םוקביעחודשיים 

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

   ות אחרונות בגב הכרטיס: _____פרס 3. ________________ _________ ת.ז:____, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 מיםתשלו_______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליראי החיוב בכרטיס אש)

ת כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול יבה שהיא, החברה רשאית לחייב אבמידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל ס

 חיובהביום )מכירה(  של בנק מזרחי בוהג העברות והמחאות ר כל התשלומים על פי שע  .המופיע בתכנית הטיול

 טל"ח                . הראשון

 

עם  )במזומן בפועלתרבות תבל, תשלום ראשון  בקשרי שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  ישום.רה או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי ראי לביטחוןפרטי כרטיס אש

 . לא ירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  למטייל הליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריעלמוגבלים ב מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

ל טופס זה אני מאשר/ת את פרטי בחתימתי ע .או למלון אוטובוסת עצמו ועל חשבונו לווחימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכ

שגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא, לא יתקבלו ה , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולהעסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ומובטח עד ה אםאת הנרשמים  עידרכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות תבל בע"מ תי-בתוקף או איכולל בגלל דרכון שלא 

 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי ני מועד היציאה. יום לפ 30

יצים על לממאנו  רה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקיש לוודא ש .רישום

אישית ובמחיר הטוב ביותר. יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה  יואל זיוח", שמנהלה סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטו

. כך תיהנו  לכל גיל ובכל מצב רפואי ראשיום מ 240ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבלומיוחדת הפוליסה אטרקטיבית 

   ארץ. למעוניינים, אנא ציינו זאת לעיל בטופס הרישום.מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל ולאחר החזרה ל שימייצוג וליווי אי
 

 __________ ___________  חתימה: ____ : ____________________  תאריך: _______ 1שם נוסע  

 ______ ___ _ _________________  תאריך: _____________  חתימה: ____ : ________ 2שם נוסע  

 

או  2177333-054וואטסאפ:  7428885-09לפקס:   חר המילוילא העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 
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