
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 והסון הרון נהרות על צרפת בדרום שייט

 GoghVan  SM ראפהספינת  ה שלנועל סיפ
                                  

 בהדרכת:                                              

  ל " חובו   בארץ  מרצה,  צרפת  תיליד,  צרפתי  בניחוח  הדרכה  -הרמלין    הני סו יעל  דוקטורנטית   

  צרפת   תרבות   בתחום  שני  תואר,  וניהול  כלכלה  בתחוםתואר    בהצטיינות  מהסיי.  תרבויות  וחוקרת

  על   דגש  עם  טיולים  בהדרכת  רבה  והצלחה  וותק  בעלת  .אילן-בר  ’באונ  דוקטורנטיתיום  כו

  על   וריטסהי  רומן",  אנט'ז  לי  קוראים"  ספר  פרסמה  .ועוד  גסטרונומיה,  אמנות ,  תרבות,  היסטוריה

   .צרפת של הלאומית  הבורהגי, ארק'ד אן'ז

 
 ארגון  הסמינר השט  וניהולו, יתבצע בלעדית  ע"י צוות קשרי תרבות תבל 

  

 

 

   : וקדםלרישום מת ומיוחד ותהטב

   . יבית והצמדהם ללא ר תשלומי 6ועד   ,ואיר  75 בסך הנחה 
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 הרמלין סוניהיעל דוקטורנטית  - 3ה קבוצ   :סמינרהכנית ת

 שייט לעליה  -ג רטיאמ  - מרסיי  - ת"א 0751..22 ,'ו םיו , 1יום 

  רטיגאמ  היר י עלנצא   ה הנחית  לאחר  .)eilleMars(  י ימרסלביניים  דרך עצירת  ה  ס בטיביב  אנצא מתל  

(Martigues)  ונכונ מה" של  ה  התעבהפרובנס"  ציה  לות  זכות 

  האופייני   הרך  והאור  השל  השקט  למהנ.  והגשרים הרבים בה

,  יםב ר  םשציירי  פלא  אין.  נוף   לציירי   אידיאלית  תפאורה   היוו  לה

  ים טנהק  בנמלים   ובחר ,  דופי  וראול  ררנוא,  הדלאקרוא  םהב

שם  .לציוריהם  כנושאים  האלה  לותתעוב לספינה  יקבל    נגיע 

.  ו כמלון צף בימים הבאים נשתשמש ל  ת הנהרינספ ת  אותנו צוו

 . הרת הנ ספינב נהליולאחריה  ערבחת ארונתכבד בגן ונתאר ,נתמקם

   ארל - ארגמקה שמורת 016..227, שבת , יום 2יום 

  פרובאנס   במער  בדרום  תיד ייחו  גיתואקול  טבע  רתשמו  ,(Camargue)  קמארגה  אל  בוקר נגיעהת  ובשע

  כניםוש  ובהם  ביצה  ואדמות  אגמים,  רדודות  תלגונו  בשמורה   .(Rhône)  וןרה  רה נ   דלתת  על  תנהשוכ

  ,יםורשו  המגדלת  מקומית  חווה,  מנאד”ב”  נבקר    .ו ופלמינג  אנפות,  ווזיםרב,  בר  אווזי  ומ כ  מים  ותעופ

 .  הבקר את ואוספים סוסים  על הרוכבים בבוקרים  ונצפה 

מ  ,הספינה   אל   נחזור  ק  ם הרייוצ   ארוחתנהנה    היפים   הכפרים  אחד לבנסיעה  נצא  לאחריה  ו  לה ומנוחה 

  גיאיות  מוקפת  גבעה  על  נמצא  הכפר  .(Baux de Provence Les)  פרובאנס  דה  בו  לה  ,בפרובנס

  הימי   יוומאופ   ממנו  שנשקפים  פיםמהנו   ונתרשם  בכפר  נבקר  .מבוצר   היה  ולכן  דיהדצ  מכל  עמוקים

  שות הנטו  ותמחצבבהנמצא    (Carrières de Lumières)  קולי-אור  במיצג  היהי  ורהביק  שיא.  ימיניבי

  להיסחף   לעצמכם  תנו   ,גדולתה   בימי  ונציה  לעיר  שמוקדש  במינו   יד יחבמופע    פהנצ  ן הב  , הכפר  שבפאתי

הגעה  ב.  ארל  לעיר  מקומה  את  עתיקת  שבינתיים  נהפילס  נחזור  משם .  הנפלאים   והצלילים  במראות

   רב ולינה.ארוחת על  ספינהלה לנעוו הזמן,  ככל שיותיר לנ סיור קצר  ערוךנ (Arles) ארלל
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 אביניון  - לאר 22.70.17 ,'איום , 3 יום

 טוטששי,  (Arles)  ארלב  י רגל  לסיור  נצאאחר ארוחת הבוקר  ל

  שעדיין   יתנהאה  הרומית   תהתשתי  את  חושף  יהבסמטאות

.  העיר  של  המאוחרים  בתיה  נבנו  היגב  ועל,  ושם  ה פ  נראית

,  טביה  שנשתמרו  ומיתרה  תקופההמ   ים שימהמר  םבשרידי   ירנסי

  מותלח ומ)  עיםלמופ  המשמש  ולהגד  ון יאטר האמפית  כולל

ה   נמשיך.  כיום  גם(  שוורים   הציוריים  ברחובות  רגלי ה  סיוראת 

במשך    כאן  ר ייוצ   גר   גוך  אן ווש  דההעוב  בשל  מעט  לא   ,ירותי ית   דעי  להיות  שהפכה  העיר   לש  העתיקים 

 .  תקופה

  12  -ה  מהמאה  (Church of St. Trophime)  טרופים  סיינט   תייס נכבור  קלבימשיך  נן  מכ   חרלא

  ית הגו  הסגנון  של  ב משילו  הנהנה ,  זרהמנ .  הרומאית  הבנייה   של  הראשונים  יםהישגה מ  חדא ל  נחשבתה

ו  חר מכן נחזור א ל.  שבו  ים הביני   מימי  הגילופים  בזכות  יקרעב  מפורסם ,  י אומרוה יט  שיב  משיךנ לספינה 

הצוהרייםת  עוש בנגיע    ליהא  ,(Avignon)ן  יו ינאב   קההעתי  ריהע .וןינ יאב  רבלע גדתו  ל  נמצאת  אחר 

נהאמהש של  ל  בהגעה   .וןהרר  לית  מגדלנרא   . בעירקצר  רגלי  יור  סנצא  כיכר  את  ב  ה  עם    י תהשעון 

ו  )Papass des Palai(  םהאפיפיורי  ון ארממ  ונתרשם  נבקר  .שלה  ביםהר  פההק בה  חי המצוי  ו  שבו 

   ה.ניערב ול  לארוחת זור לספינהנח . נויבימ  קןיתלו של הווי מקב  היה שו ,14 -יפיורים במשך המאה ה האפ

 ואולט ה ול  07.22.81, 'ביום , 4 םוי

מה  נרד  הבוקר  ארוחת  וואולט  ספינהלאחר  לו  בלה    סיורנצא 

  -  דוחמי  ץרא  לחבל  האלפים  במעלה  נטפס  הביקור לאחר    .הירעיב

  המחתרת  לוחמי  באזור  התבצרו  1944  -ב.  (Vercors)  ורקור

  גרמנים   כוחות   שריתק  דמים   קרב  בו   וניהלו   רמניםגה  ד נג  הצרפתית 

  תנאי   את  ניצלו  הצרפתיים   הלוחמים.  בנורמנדי   תבחזי  דרושים  שהיו

  ת כזיהמר  רהייעה  .למעבר  קשה  והוא  מסתור  ותומער  םימ  ערוצי  הרבה,  ים וקעמ  יאיותג  בו  שיש  השטח

  נחזור  הרייםו צ  לעת.  עמוק  אי ג  מעל  התלויים   בבתים  ידועה  (Pont-en-Royans)  רויאנס-אן-פונט  באזור

 . יוןללות  שעות הערב המאוחרליג עד פ, שתלספינה 

 ון יל 22.70.19, 'גיום , 5יום 

   .(Lyon) ןליו  ,תצרפב לההשלישית בגודר עיב גון ענר הבוק

לסיור נו בזיליקעל    נצפהו  בעיר   נצא  פוטרת  דה    רבייה דאם 

(Basilique Notre Dame de Fourviere)  של   . ר עיה  המפורסמת 

בסיור כיכרות   ראהוננו  נמשיך  האלאת  בנייניה  טנגיה  את  יות, 

גדות  נן, השיהרובע האת    , יםתיקהע , (Saône)  הסון   נהרמצא על 
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ככרוה  אשר מור ז  יד  תשאתר  אונעל  שיוככ  דועו  ,סק"וי  בשעת  ןהזמר  תיל  נו צה.  לספינה  ב  שו הריים 

 . בשייט  יך בדרכנוונמש

 קוןמ  - ניוקל - מקון  22.07.20, 'דיום , 6 יום

ארוחת   מהרנקר  הבולאחר  שעגנה    ספינהד    מקוןבלאחר 

(Macon)  ינולקלבנסיעה    צאונ  (Cluny).  קלו  קרנב   י נבמנזר 

(Cluny Abbey),  שר את  נראה  ה שם  המידי  רשימים.  מנזר 

עד    עולםביותר  בהגדול  י  צרהמבנה הנו   ה היי  ת מנזר קלונכנסיי

הקדושלבניית   פטרוס    בנסיעה  ךשינמ  . אומבר  כנסיית 

  המלכותי  במנזר  רקנבו  (Bourg En Bresse)  ברס  אן  רגובל

והזמבמיו ,  מההתקד  ם יישבינת  נה ילספ   חזרה   כנובדר.  סבויה  ינסיכ   קבורים   ובש  (Brou)  ברו  של ן  דה 

ל  .(Perouges)  'וזפר   ביניימי   הימי  בכפרנעצור    ,זאת   יאפשר ב  ספינה נשוב  מיוחד  ה  הני נו  לערב 

   .ןת הקפטבהשתתפו נהספיעל ה  וארוחת ערב חגיגית , ילטימקוק

 באבי  לת - ג'נבה -ליון   22.07.12 ,'ה יום, 7 םוי

   ם.דרך יעד ביניי  הצרא  חזרה  לטיסהתעופה לשדה ה נצאו  ספינה מהנפרד   רוקבה

 
 יט: ה במהלך השי נפי הס על  תוויפעיל

 

     סמינר השט דריכי הע"י מ מגוונות ותצאהר 

 ם יערבהתכנית  

 בינלאומיים ום  יי ת רפצ שיריםערב  

  פולקלורערב  

 רסנס  ברי ז'ורז' מופע משי 

 Gypsy Guitar -  ה וריקוד ני נגמופע 
 

 יקודים מוסיקה לר

 לריקודיםמוסיקה , לאחר המופע, מדי לילה
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 טבלת קטגוריות ומחירים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:

 ! השירותים ולצוות הישראליהטיפים לנותני   כלאת המחיר כולל  

 . רישוםלפי מועד ה להשתנות  ויכולים הפרסום  ליום   נכונים  המחירים

 . התא מספרו המחיר  לשריון הרשמתכם  את הקדימו ,זוכה הקודם  כל תבשיט  ישובצו התאים

תאריך  
 יציאה 

 €  מחיר קטגוריה כה מדרי
תוספת  

 €  סינגל
 חלון    סיפון 

15.7.22 
ת  קטורנטידו

יעל סוניה  
 הרמלין 

E 909,2  1 ,690 

 נפתחים  נותחלו מרכזי 
D 9003,  1 ,690 

C 3,290 1 ,690 

B 3,490 1 ,990 

A 3,790 1 ,990  ת צרפתי מרפסת עליון 

 בכל התאים מיטות נפרדות או צמודות 
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 ת:והער

  מסגרת הווה  נית מ תכ. ה דלבקת ימי ההדרכה ב קוס ודוגמא לחלו ו נת נקודות פימצי  עה לעילופימה   שייט הנית  תכ 

נסיבות משכה  דית של ובלתי צתפופה לשינויים עקב  או לחיזוי. כל שינו  פויות שאינן נות  יניתנות לשליטה  ה  יהי 

 . צוות ה של  קצועיהמ  דעת ל הבהתאם לשיקו

 ן(העליו  סיפון)יש אזור עישון ב ן. שואזור ללא עי ה היא ל כו הספינה  

 לחיבור.    או להפרדה   נות ית נים. המיטות יולרדמובספינה  ים החדר כל 

נו  באינ ש  אים ש ישנם  לחדרים  שליטתנו  ם  החלוקה  ידי  כגון  על  השיהמתבצעת  או  יטחברת  של  ,  מראש  הזמנה 

ניתן במסגכ.  וסהישיבה במט  מותמקו  ישיבה  קומן מראש מ מירת כרטוס קבוצתי להזכלל לא    וסבמטם  נבחיות 

 ת(.  ואישית  מנוהז להבדיל מ )

ולא ייגבו  לאדם    €   405  ן עצמאי ויקוזז מהמחיר באופ  סותטי  יןהזמ ל מעוניינים יוכלו  ה ת הקבוצתית  יסו טמנת ההז  

 דלק וביטחון. מסי נמל, 

ברכישת הושב חותמ נה במודל של  רולאח  ו החלחברות התעופה    דינמי  יהימ, כלומר  הר  נתונים  חירי ההושבה  ו 

 . הומטיסה לטיס  ,עדלי מיעד רה מעת לעת,  חבה מצד  לשינויים 

ה  לכל  יטופלהובקשות  המושבים.  לזמ  אםבהתו  וסכרט  לאחרו  שבות  לק ינות  כי  יש  בחשבון,  ינים  המעוניחת 

שתתפות,  במקרה של ביטול ה   (,ם הכרטוס הקבוצתיראש טר להבטיח מקום הושבה מ  במטרה )  םקד בכרטוס מו

 .ליטו אי הבנ לת ת, בהתאם  לל ת הכולעלו  כרטיסי הטיסה  עלות ביטול   ווסף תת 

עבירו אלינו את הבקשה  א ה במטוס, אנוים  קום מסבמ בת  שלאו  ,  ספינהוים בלכם לקבל חדר מס  במידה וחשוב 

ואנ   מוקדם ככל  ונדגישהתעופהאו לחברת    טרת השייחבו נעבירה ל האפשר,  נחזור  לגבי  כ  .    וקת חלי ההחלטה 

ו הישיבמ החדרים  הי קומות  חברה  של  ות  ו א  ואין  ה  תעופ ה השייט  שאכן  ל תנו  אפשרו בבלבד,  שתכם  קבהבטיח 

 תתמלא. 

 , בשיטת כל הקודם זוכה. עת הרישוםת ב פשרויוהאתתבצע לפי  ה נפיבסמת תא לראו   למדריך מסויםבוץ  שיה 

שינ  יכולים  בל ויילחול  ובפעילויותוחות  ם  פבכ  הזמנים  לגובה  אפשרות  פוף  המים,  לנמלהגיני  מז  ,שה  ג  תנאי 

בי  ת הטיול הן לגתרי יע על ביצוע  פלהשוייט  שיים בשינוות  הילם  ייעשוד'. במקרים אלו  ת בספינה וכתקלו ,  רהאווי

 בורה וכיו"ב.עי תח אמצ   נוישי, במקום בספינה בתי מלון ה בוהן לגבי לינ בו,  יערכויים שינוושי שיבוצע המסלול 

ה עליעקב    הביקוש  אית  לטיולים,  מתנו  עולמי  בתחרות  להשנמצאים  ו מקומיג  מדת  בטיסות  אנו  שייטבות   .

ברת  ח   פני בתחייב  פשר לנו להאפשר. הדבר יאה   ל מת, מוקדם ככדהמוקשמה  רות ההאת חשיבש  דגילהמבקשים  

  ת יו אפשרו  ע.הצי יותר שבאפשרותנו ל בים בהטו  ינם דא כי שירותי הקרקע והטיסות ה, ולווחברת השייטו עופה  הת

ל" )יש  תב רבות  במשרדי "קשרי ת   כתב בלתוקף מרגע התקבלה    תכנס   מכל סיבה היא, יטול,  ביטול: הודעת הב

 .הם אינם ניתנים לשינוי  ספקים שונים, ם ע"פ הסכמים עם י הביטול מחושבימעה(. מאחר ודההוד קבלת  לוודא

 : ההרשמה תנים לשינוי לאחר והם אינם נייך לבחור בעת הרישום , ישנם שני מסלולי ביטול אותם עללבחירתך 

 :  עולם  מסלול חובק 

טבות: הטבות  ה זה כולל את הסלול  ן(. מ)להל  ם בחו"לנים השולהסכמים עם הספקי   םביטול בהתא אפשרות   . א

 תשלומים.   6ה לעד ופריסו הנחה איר 75ום מוקדם: ריש

ישום  למטייל דמי ר  ירוא  250לא ישולמו דמי ביטול, למעט  ימי עבודה לפני היציאה,    31במקרה של ביטול עד  

יו)  וטיפול נ   ורטסו טיסות כלשהן, אלא אם כ  , (חזרו בשום מקרהשלא  הושבות  :  )כגון   ספיםים נוו שירות קנאו 

,  עבור ביטול עסקה ששולמה בכרטיס אשראי  .והטיפול  רישוםבפועל לדמי האז יתווסף המחיר  , ו (בטיסה וכו'
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לדמי והטיפולהריש  בנוסף  עמלות מעלות    3%  ינוכו  ,ום  בגין  חבר  העסקה  של  האשר וסליקה  והת  ניכיון  אי 

 . רחוקעסקת מכר מב

 ם מראש. טייל כפיצוי מוסכלמ   45%רה סך של ביאה, ישלם לחי היצה לפנעבוד ימי 30 -20בין מטייל המבטל  .ב

 יל כפיצוי מוסכם מראש. למטי  65%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  19 -14ל המבטל בין מטיי .ג

 אש. מר וסכם למטייל כפיצוי מ  80%יציאה, ישלם לחברה סך של ימי עבודה לפני ה 13 -07ל המבטל בין מטיי .ד

 ל את מלוא מחיר הטיול. , ישלם המטיי, או במהלך הטיולודה לפני היציאהבימי ע 6 -מ  ל החל ביטו רה של במק . ה

 

 :  מסלול מקומי

  נו מקנה הטבות רישום. מסלול מקומי איהישראלי  מכח חוק הגנת הצרכן  לאפשרות ביטול בהתאם לזכות ביטו

ומעלה לבטל    65לבני    היתר,  , ביןמאפשרהמסלול  ולם.  ע   בקחו   ממסלול  אירו  490  -במוקדם, ומחירו גבוה יותר  

עד   הרישום  החוד  4את  מיום  כפי  רישים  והסייגים  המלאים  התנאים  פי  על  נוספים,  מיטיבים  ותנאים  שום 

 ים בחוק הגנת הצרכן והתקנות. ע שמופי

ו/או באם הלקוח אינבמסלול  זכות הביטול  לאחר תום תקופת   נת  וק הגבחם  יביו זכאי לתנאים המיטהמקומי 

 ל "חובק עולם". במסלוטול הבי ת מדיניותחול    קנות,ן והתהצרכ 

 ה', שאינם ימי חג או ערב חג.    -א'   יםעבודה: ימ ימי .2

 )בשתי קבוצות(  . טיילים משלמיםמ  60ום ממותנית במיני  השטסמינר ה יציאת  .3

  ולטירות ב, הכוללת אפשלהרשמהבמקביל  טוח  יוציא פוליסת בוהים אנו ממליצים לההגב  להביטו ל דמי  בש .4

לה של המבוטח או  ח ל במקרה של מסה את דמי הביטופוליסה זו תכדא שויש לו.  ורונהלק  לאסוי מוכי  רישום

ראשונה.  מדרגה  משפחה  ממליצים    קרוב  בביע אנו  חכמים  פתרונות  "זיו  הביטוח  סוכנות  שתתאים  ל  טוח", 

ובמחיר הטו פוליסת נסיעות לחו"  לכם טוח  ת בית ומאפשריבטרקטיב ביותר. הפוליסה אל בהתאמה אישית 

מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל    יג וליווי איש. כך תהנו מייצול ובכל מצב רפואיילכל גם מראש  יו  201

 נים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.יובחזרה לארץ. למעוני

על .5 העולמעקב  הביקוש  לטיולים יית  ה   י  ליום  ומגבלות  נכון  הידועות  נמצאים הפרסוםקורונה  אנו    תובתחר  , 

ל  בטמקומ  השיגמתמדת  ובבתי  ות  מבקשים  מה יסות  אנו  את  לון.  המוחשיבולהדגיש  ההרשמה  ,  דמת קת 

קרקע  המלון, ולוודא כי שירותי ה  יהתעופה ובת  ת מוקדם ככל האפשר. הדבר יאפשר לנו להתחייב בפני חבר 

 שרותנו להציע. ם הטובים ביותר שבאפסות הינ יוהט

 : 2205.30.ד ע   בד,בלם  חובק עול  לבמסלו, ת לרישום מוקדםו דמיוח  ות הטב

 .  והצמדהללא ריבית  ומים תשל  6ועד ו הנחה ראי 75

 טל"ח                            
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 : 22.50.03 עד רשמים לנ ת ו דמיוח ותהטב
 ! ללא ריבית והצמדה תשלומים 6ועד    ,לנוסע הנחה  אירו 75

 

 : .191.01  -מ  החלתמיד עם קשרי תרבות תבל מ ל יימט
 מאז. נוסףאירו לכל טיול  10וד , ועיול ראשון טל  אירו  52ך  בס פתנוסהנחה 

 

 

 

 :ותשלום  נהלי רישום        

 

 , ut.co.iltarb-@kdialog ס, בדוא"ל ס הרשמה בלבד בפקופמינר באמצעות טרישום לס ה רשמה: ה

 . שרי תרבות תבלקי  , או במשרד4425038סבא, מיקוד כפר  74ויצמן  רחוב ואר:בד

 

 . ט בטופס הרישוםכמפור  הסדרי תשלום:             

 , WhatsApp-ב  גם אלינו נותלפ ניתן  תהמע

 054-2177333:  רהטלפון הנייד שלכם את המספשל רשימת אנשי הקשר ב שמרו 

 

 054-2177333וואטסאפ:  09-742888 פקס. , 072-2116888 טל':                                   

 dialog@k-tarbut.co.ilדוא"ל:                             

 המחיר כולל: 

 עם עצירת ביניים בינלאומיות תוטיס  טיסה:      

  6 כוכבים, ועוד 4ברמת ון לילות בבית מל 2 ה:לינ      

 MS Van Gogh הנהר ינתספ על לילות

  ,יןי םג לכול. טייהש הלךמ במלא ן פנסיו :כלה כל  

   .היום אורךלה קלה ישתיו הביר

     ,םכוכבי 5מת  ברהרות ט נ נת שיספי תחבורה:

 אוטובוס תיירים ממוזגו               

ההדרכהצמ  כהמדרי  :הדרכה    תרבות  של    וות  קשרי 

 לסמינר השט יונרגא נהלומתבל 

 (לעיל ראו) "עולם חובק" מסלול פי  על יטול:דמי ב

   בארץכנה  הגש מפ -

 קבוצתית  ת שמע מערכ -

ינה, וות הספצ אתגם לל וכ, םותיירהשני נות כללתשר  -

  טיולה כתיהל השייט ומדרמנ

   אתריםדמי כניסה ל -

 ייטהש מס נמלי -

 ()במסלול חובק עולם : 22.05.03עד ם שמילנר -
ת  יא ריבם ללמי תשלו 6  עדו , אירו  75 בסך  הנחה 

   דה והצמ

 ל: ל ו כוניהמחיר א

 ( 5ה טבלה בעמוד )רא  * ליחיד דרבח תפוסת -

 טבלה(ה )ראה רותות אחדר לקטגורישדרוג הח  -

עה ע"י לנסי סמוךקבע בשיי י ן כפטחומל, דלק ובמיסי נ -

 ( 86€ -כ וםכיר חי המ) הפהתעו רתחב

 כניתורוחות שאינן מפורטות בתא -

 ( כו'ו )כביסה, טלפון שיאיופי א ת בעלותהוצאו -

 סמינר לים במחיר הם כלוו היטל שאינו/א סכל מ -

 ללכובמחיר ה ותמפורטוצאות שאינן ה -

יסי מו קעהקר  ותישירהשייט, טיסות,  עריפי הבתשינויים  -

 22.05.22 -החל מ,  והביטחון ל, הדלקנמה

 ציםממלי אנו, ליחיד התוספת של הגבוה םהסכו רלאו-

 . לחדר ה/שותף ואולמצ ותלנס

יף לביטוח להוס . מומלץ גם(חובה)ת ומטען יאורביטוח ב -

  ובמקרה טולבימקרה של בכסוי ולוודא את ה  טסה רפואיתה

 וא/יל ומטישייגרם ל קלכל נז אחראית נההחברה אי  .קורונה

 יול.יו במהלך הטחפצל

 (Eיה  ורטגק) לאדם בחדר זוגי רואי 9029 -החל מ:  ויההחות ולע 
 5בלה בעמוד טים במופע  שאר המחירים

 .  היעדתי התיירות השונים בארץ ושרו, המיסים תהטיסוירי לשינויים במח יר כפוףהמח. 1: ותערה

 ל"ח ם הרשמתם.  טהבטחת מקום למקדימי -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           



 

 09-7428885פקס:        054-2177333ואטסאפ:  ו      07-22-11-68-88לפון: ט ,     כפר סבא , 74ויצמן ח' ר בע"מתבל תרבות  ישרק

 פרטים אישיים  -  ןיעל הרמלי  07/2022/51 הסון  שייט על הרון ול  טופס הרשמה
 22.05.22 ,1נספח לתוכנית מס' 

 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ____ ___________________ )בעברית(: מלאשם  

_____________________________ First Name: 

Last Name:______________________________ 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __ ________בתוקף עד: ___________________

 ___________תאריך לידה: _________________

 _____טלפון נייד: _________________________

 ___ /בטיסה: צמחוני / רגיל / דיאבטי / כשר  אוכל

 רת(אפשככל שחברת התעופה מ )

 2מטייל 

 :ופיע בדרכוןיוק כפי שמנא למלא בד

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם  

_____________________________ First Name: 

Last Name:______________________________ 

 _____________________ מספר דרכון: _______

 ___________בתוקף עד: ___________________

 ___________________________תאריך לידה: _

 טלפון נייד: ______________________________

 ___ /וכל בטיסה: צמחוני / רגיל / דיאבטי / כשרא

 ככל שחברת התעופה מאפשרת()

 

         
 

 

 

 

 

 ______________: _ר: ___________________ מיקודיע __________________________ ______כתובת: _

          ,____________________נייד: ________________,  : _____פקס ,___________בית: _______ : טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 .  ____________________,  ___________________  טלפונים:______ ______שם: _____ - בארץ איש קשר 

 __ _______________ ________אחר: _  מדריך   אינטרנט   חברים  ניוזלטר   ? על הטיולנודע לך  כיצד 

 הערות: 

 . בספינהו  , במלוןבטיסות ומותאינו מהווה אישור לגבי מקפס הזמנה בלבד והינו טוה ז טופס .1

 תמות.  שני עמודים ריקים לחו לפחותיום החזרה ושיש בו  אחרה להדרכון בתוקף לפחות חצי שנא שדויש לו .2

יועברו על ידינו לספקים הרלבנטיים.   .3 י  לסוכנ, כמו גם  ולטילנו כמארגני הבקשות לגבי סוג אוכל ו/או מקומות ישיבה 

 על   מנו)גם אם הוז  וסומות הישיבה במטקמ סוגי ארוחות ו/או  כגון  ופה השונים  על שרותי התע  אין שליטהנסיעות,  

  ו לבקשת המטיילים(.ידינ

קשרי תרבות    הטיולים שלכפופה לתקנון  והשייט  . תכנית הטיול  והשייט  הטיול  בכפוף לתוכניתתנאי הרישום והביטול   .4

 co.ilut.tarb-http://www.kנט:   בפקס, בדוא"ל או באתר האינטר לקבל במשרדי החברה,ן יתתבל אותו נ

 .לרבות סעיף דמי הביטולטיול, ר על קריאה והבנה של תכנית ה החתימה על טופס ההרשמה מחייבת, ומהווה אישו .5

   .יציאהלים שרנדכים ההמסמ לכ וותרששב דא לוו ץמהאר אההיציפני ייל, לבאחריות המט .6

 לאחר המילוי מחלים  תעודת מתחסן/ו הדרכוןצילום , ים העמוד 2את נא לשלוח 

 tarbut.co.il-dialog@k ליילאימ או    3337721-054פ: ואטסאול או  8574288-90:  לפקס

 הבא  ודמעאת ה אלמלנא  ,2ך מתו 1ד עמו

 

 

 

   לא     כן     יום מראש(:   012יל ומצב רפואי, תקף ות )בכל גסיע וח נלביט  העהצ  לי עם צה שיפנו ארו אני 

 
 ( €490)בתוספת  מקומיל מסלו    חובק עולם ללומס   : כנית הסמינר(ובתבהערות ורט י שמפ)כפ טולאפשרות בי

 



 

 

 09-7428885 פקס:       054-2177333אפ:  וואטס      07-22-11-68-88ן: טלפו ,     כפר סבא  ,74ויצמן רח'  בע"מתבל שרי תרבות ק

 2עמוד 

 כספים  - רמליןיעל ה  07/2022/51הסון שייט על הרון ול הרשמה טופס  המשך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 , למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..191.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד * 

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

 _ ______________ __________ _____ _____ ________________________ ____________  פת:תתהשם  יולים בההטן את נא לציי

 _____________________________________________________ מיטה זוגית   מיטות נפרדות    בקשות מיוחדות: 

                    _____________________ ___________ _________עם:  לשבת בשולחן מבקשאוכל בספינה הבחדר 

 לבחירתך: תשלום  י מסלול

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

 אשלם: 

 ים תשלומני בש  והיתרה ,בהרשמה לאדם €  1000 שלתשלום ראשון   (אירו 500. לא מקבלים שטרות של )שטרות במזומן

 לפני היציאה.   יום 90עד ן. גמר חשבון  לתיאום התשלום במזומם המשרד יש ליצור קשר ע .וקביםעיים חודש

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

    _____הכרטיס: ספרות אחרונות בגב  3.  ______________ __ז: ת. _________ ___ בעל הכרטיס: ___, שם  __ _ /____תוקף:  

 מים  תשלו___ __ __ ב:                      אמריקן אקספרס(לא מכבדים  בלבד,  ישראלייס אשראי החיוב בכרט)

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

 טל"ח  .הראשון החיובביום רחי מזבנק של ה( )מכיר בוהג העברות ר כל התשלומים על פי שע טיול.תכנית הפיע בהמו

 

עם    )במזומן  בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון    שהתקבל על סמך טופס רישום חתום    אך ורקהבטחת המקום תעשה    חשוב:
לבי כרטיס אשראי  כרטיס אשראי(    טחון פרטי  חיוב  הרישום.קבלת טפסדר    פיועל  או  א   סי  לוודא קבלת  רישיש  למען הסר   ום!ישור 

 . לא ירשם ולא יטופלפס ללא פרטי כרטיס אשראי טו ספק:
 לתשומת ליבכם: 

במהלך הטיול,   למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל  מתאים  אינו אך  אינו קשה,  הטיול  
 את פרטי העסקה טופס זה אני מאשר/ת  בחתימתי על    .ספינהל  או  טובוסאובכוחות עצמו ועל חשבונו ל יחזור    ה, אווצלקב  ימתין המטייל

תנאי התשלום והביטול. לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא, כולל בגלל דרכון  תכנית השייט, לרבות  כפי שמופיעים ב

  רכישת בטוח נסיעות.-או אישלא בתוקף 
   .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  לטוהביי בשל דמ

 
 
 

 __________ __________: __ ____  חתימה______תאריך: ______ ______  __: ______________1שם נוסע 

 __________ _________חתימה: ___   ___________________  תאריך: _______________: ____2שם נוסע 

 

או   5742888-09 לפקס:  tarbut.co.il-dialog@k  :לאימייל לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 

 . 054-2177333לוואטסאפ 

 לתשלום 
נוסע  

2 
נוסע  

1 
ת  תוספ

 דר בח דיחיל
 קטגוריה  מחיר 

                      €     €1,690 2,990  € E 

                     €     €1,690 €3,090 D 

                      €     €1,690 €3,290 C 

                     €     €1,990 €3,490 B 

                     €     €1,990 €3,790 A 

                 € -    22.05.30  עד  57€הנחת רישום מוקדם 

                  € -   *  1.1.19הנחת מטייל מתמיד אחרי 

 ובר מספר: _________ יש לי ש

 ( מעוניין /ת בשותף/ה לחדר )או שם השותף/ה  ________________ שם:

 (1+2מטייל )  לחיוב סה"כ אירו _ ___________    
 היציאה( ך למועד ו גבו בסמין שימל, דלק וביטחולא כולל מסי נ)


