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בס"ד ערב פסח ¨ תשע¢ז        

נוסעים יקרים¨

   Æאני גאה להציג בפניכם את חוברת הטיולים שלנו לעונת התיירות הקריבה הבעל¢ט
¢טיולי גשר¢ הוקמה בשנת תשל¢ד ©¥∑π±® במטרה לתת מענה לצרכי המטייל הדתי∫ 
מזון כשר¨ אווירה הולמת¨ מסלול טיול המשלב גם את הנקודה היהודית¨ מדריך דתי 
ובקצרה להציע∫ טיולים בהווי דתי ואוכל כשרÆ ומאז¨ כבר ≤¥ שנה שאלפי מטיילים 

Æשבעי רצון חווים איתנו עולם של חוויות

חוברת הטיולים שלנו חובקת עולם ומלואוÆ תמצאו בה מבחר רחב של טיולים 
ונופשונים לכל קצווי  תבל¨ טיולי כוכב¨ טיולים קלאסיים¨ טיולים גיאוגרפיים ועודÆ אחד מהם ודאי יקלע 

 Æלטעמכם

אני שמח לבשר כי השנה אנו מציעים טיולי כוכב למספר יעדים ©היער השחור¨ סרביה¨ הולנד®  המבוססים 
 Æעל לינה בבית מלון בו מטבח ייחודי כשר ובית כנסת

גם השנה¨ לאור ההצלחה של השנה הקודמת¨ אנו מציעים ¢טיולי נושא של פעם בשנה¢ ובחודש פברואר¨ 
Æהוא חודש הקרנבלים¨ אנו נצא לטיול קרנבלים באיטליה כפי שעשינו בשמונה השנים האחרונות

Æכבשנים עברו¨ גם השנה עומד לרשותנו¨ בכל הנושאים הדתיים וההלכתיים הרב יוחנן פריד
בשל היכרותו המעמיקה והרחבה את אורח החיים היהודי בתפוצות ובמיוחד את נושאי הכשרות¨ שמירת 
השבת  וסדרי התפילות וכן בכל מגוון ההלכות השונות הנוגעות לשמירה על המצוות וערכי הדת בחו¢ל 
וכמו כן בשל היכרותו רחבת ההיקף את הקהילות היהודיות בתפוצות ואורח החיים המיוחד להן¨ נחשב 
הרב יוחנן פריד לאישיות תורנית שרבים סרים אליה לקבל מידע¨ עצה והדרכהÆ הרב יוחנן פריד¨ בוגר 
ישיבת  ¢מרכז הרב¢Æ משמש יו¢ר ¢בית הרב קוק¢ בירושלים וכרב ¢מצעד החיים¢ בפולין מאז היווסדו 

Æלפני ∏≥ שנים

אני מציע לכם לעקוב אחרינו באמצעות אתר האינטרנט שלנו www.geshertours.co.il  ובאמצעות 
דף האוהדים "טיולי גשר" בפייסבוקÆ כך תהיו הראשונים לדעת על טיולים חדשים ועל מבצעים ולהתעדכן 

Æבמידע שימושי למטייל הדתי

ב"טיולי גשר" תמצאו את: המסלול הנבחר¨ המדריך המקצועי¨ והביצוע המושלם°

אני מזמין אתכם להצטרף לאחד מטיולינו ומאחל לכם מעומק ליבי טיול מהנה¨ חוויתי¨ שישאיר טעם 
     Æטוב למשך השנה כולה

   

           

בברכת דרך צלחה         

                               נחמן קידר
                                            מנכ"ל

¥
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לנרשמים לטיול משפחות לארה“ב 
™ זוג ´ ≥ ילדים

לנרשמים לטיול משפחות לאירופה 
™ זוג ´ ≥ ילדים

בטיולי גשר
משלמים פחות
בטיולי משפחות
 ¨®≤πØμ© לנרשמים עד לערב חג השבועות

לטיולים היוצאים ביוליØאוגוסט™™

∞∞∂§ הנחה למשפחה™

∞∞≤§ הנחה למשפחה™

™™ ההנחות תינתנה ל≠∞± הנרשמים הראשונים בכל טיול 
≤πØμ לנרשמים עד

Æהנחה זו מבטלת כל הנחה או הטבה אחרת    

הנחה מיוחדת
לחבר מועדון "מטיילי גשר"

או למי שנסע בטיול מאורגן של טיולי גשר
ב≠μ השנים האחרונות

∞∏ דולר הנחה בטיול שמחירו מעל ±∞∞¨≤ דולר
∞¥ דולר הנחה בטיול שמחירו עד ∞∞∞¨≤ דולר

øנוסע בחברותא
הרווחת פעמיים°°
הנחה מיוחדת לחבורה

∂ נוסעים ומעלה ´ הרבה יותר כיף בטיול™
™ לנרשמים יחדיו באותה הזמנה¨ לאותו טיול 

∞± תשלומים

Æדולר דמי רישום ≥μ∞ תשלומים שווים ורצופים¨ לאחר תשלום ™
Æהתשלומים לפי שער המחאות והעברות גבוה 

הטבה זו¨ מבטלת כל הנחהØהטבה אחרתÆ החברה שומרת לעצמה את 
Æהזכות להפסיק מבצע זה¨ בכל שלב

טיולי גשר מאפשרת ל̈ך עד ∞± תשלומים שקליים שווים¨ 
ללא ריבית והצמדה על כל סכום הטיול באמצעות כרטיס אשראי™

םם ההאאחחררווננוותתהה ההששננ μμ בב

הטבה מיוחדת
בטיולי משפחות

 Æ±Æ∂≠ההטבה בתוקף לנרשמים החל מ ™ 
הנחה זו אינה מצטברת לכל הנחה וØאו הטבה אחרת

הנחה מיוחדת למשפחה של μ נוסעים
©≥ מבוגרים ´ ≤ ילדים®

Æההנחות וההטבות אינן מצטברות לכל הנחה אחרת¨ כולל הנחות מועדונים Æהטבות חופפות תוענק הגבוהה מביניהןØבמקרה של הנחות Æההנחות וההטבות אינן מצטברות  ºº
ÆחÆלÆט Æדולר בעת הרישום¨ כמפורט בתנאים הכלליים בחוברת ≥μ∞ ההנחות וההטבות תקפות למשלמים דמי רישום ומקדמה בסך כולל של   ºº

μ
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כוכב

הבית היהודי  חופשה ונופש כהלכה
∞±גרמניה היער השחורלפי בחירה

±±הולנד ראדן ©אזור ארנהיים®לפי בחירה

π∑מועדון טיולי גשר 

גשר ללימודי אנגלית
∏∑חוויה באנגלית  סאמר סקול ∞∂∑

גשר לאמריקה ©הדרומית¨ מרכזית והצפונית®
ילה פרו                                                   ˇ   גשר גיאו∞≥ ימים∂∂∑ ¥±דרום אמריקה המושלמת ברזיל¨ ארגנטינה ¨צ

∂±ארה"ב החוף המזרחי  כולל מפלי ניאגרה ואורלנדו               ¥± ימים≤∞∑

∑∞πארה"ב מחוף לחוף  כולל אורלנדו¨ פארק יוסמיטי ולאס וגאס≥≥ ימים±∏

∞≥ארה"ב החוף המערבי  ניו יורק והחוף המערבי¥± ימים≥∞∑

גשר למזרח הרחוק
≥≥פניני ארץ השמש העולה  יפן                                                                                  ˇ   גשר גיאו≥± ימים≥∂∑

¥≥מסע אל תרבויות המקונג  ויאטנם וקמבודיה                                                               ˇ   גשר גיאו∑± ימים≤∂∑

∂≥סין המושלמת  סין¨ הונג קונג ומקאו∑± ימים±≥∑

∑≤μימים π                                                                                 ין ∏≥סין פנינים ומשי  שנחאי ובייג

∞≤תאילנד המלכותית  כולל צפון תאילנד ופוקט¥± ימים∞≥∑

טיולי נושא של פעם בשנה
π±±∏שילוב בין ימים  צפון יוון ואלבניה עם דר' רפי קסימוב±≤¨±≥

π±≤πזהות יהודית¨ נופים ותרבות  מסע מרגש לפורטוגל עם הגב' חנה איל שחזרה לחיק היהדות±≤¨±≥

π±≥πדרך יהודי ספרד - בין חבל הבסקים לדורדון עם דר' רפי קסימוב±≤¨±≥

π±¥∏מרכז איטליה במבט יהודי  פרארה¨ נסיכות סן מרינו¨ בולוניה ועוד עם דר' רפי קסימוב±≤¨±≥

π±μקרנבלים באיטליה  טיול קרנבלים חווייתי ושמח בתקופה הקרנבלים±≤¨±≥

גשר לספרד ופורטוגל
≥≤פסיפס איברי  ספרד ופורטוגל±± ימים∂∑∑

¥≤כוכב ספרדי  ברצלונה וקוסטה בראווה ∑ ימים∞∑∑

μ≤פניני פורטוגל  פורטוגל∏ ימים≥∑∑

גשר למזרח ומרכז אירופה
∑π∞לרוסיה באהבה  מוסקבה וסנט פטרסבורג∏ ימים≥∂

∑π≥מולדת הגולש והצ'ורבה  הונגריה¨ רומניה      ∞± ימים≥∏

∞¥בנתיבי הקווקז   גיאורגיה¨ בליווי צמוד של צוות בישול ומשגיח כשרות∏ ימים∏∏∑

∑∏π ימים  π   קסם הבלקן   בולגריה¨ מקדוניה¨ יוון¥≤

∑π∑ ימים  π    חופים¨ ערים ונופים   קרואטיה¨ מונטנגרו¨ בוסניה¨ סרביה¥¥

∑πμבראי הדורות  פולין ∏ ימים¥∂

∑π¥פלאי הטבע  סלובניה וקרואטיה∑ ימים¥∑

∏¥ניחוח בולגרי  בולגריה                                                     ∑ ימים≤±∑

∞μזורבה היווני  יוון           ∑ ימים∂∏∑

∑π±מסע בזמן  וינה¨ בודפשט¨ ברטיסלבה¨ פראג    ∑ ימיםμ≤

≤μכוכב בהרי הקרפטים  רומניה                                                     ∑ ימים≥±∑

∂



חדש°

חדש°

www.geshertours.co.il לתשומת לב הנוסעים° תוכנית הטיול הסופית והקובעת תפורסם באתר האינטרנט של טיולי גשר

כוכב

כוכב

כוכב

כוכב במלון כשר°

כוכב במלון כשר°

כוכב במלון כשר°

כוכב במלון כשר°

כוכב במלון כשר°

גשר למערב אירופה
∑∏μנופים וערים  היער השחור וחבל אלזס               ∑ ימיםμ¥

∂μבראביסימו  איטליה                                                                  ∏ ימים¥≤∑

∑≥μהרים ואגמים  צפון איטליה                                             ∑ ימיםμ∑

∑≥πתחנות יהודיות וטחנות רוח  הולנד          ∏ ימיםμ∏

גשר לסקנדינביה
∑∑μהזוהר הצפוני  שבדיה¨ נורבגיה כולל הדרך האטלנטית¨ דנמרק    מיוחד°±± ימים∂∞

גשר לאפריקה
≥∂פנטזיה אוריינטלית  מרוקו±± ימים∏∑∑

¥∂יהלום דרום אפריקאי  דרום אפריקה כולל מפלי ויקטוריה                                         ˇ   גשר גיאו≤± ימים∑∂∑

גשר למשפחות
∂±ארצות הברית החוף המזרחי כולל מפלי ניאגרה ואורלנדו¥± ימים≤∞∑

∂∂פנטזיה משפחתית  צרפת¨ בלגיה והולנד∏ ימים∞¥∑

∑≥πתחנות יהודיות וטחנות רוח  הולנד          ∏ ימיםμ∏

∏∂ארמונות¨ טירות והרפתקאות  רומניה                     ∑ ימים≤¥∑

∞∑כוכב איטלקי  צפון איטליה למשפחות                                     ∑ ימים±¥∑

∑¥μהרפתקאות וקוקיות  היער השחור וחבל אלזס             ∑ ימים∑≤

¥∑כיף משפחתי  סרביה למשפחות                                          ∑ ימים¥¥∑

∂∑קלאסי קיד  לונדון¨ פריס למשפחות                                         ∏ ימים≥¥∑

  ∞∏תנאי השתתפות ומידע כללי

∑

מיוחד°

http://www.geshertours.co.il/


¢טיולי גשר¢ משרתים באמונה את הציבור הדתי על כל גווניו למעלה 
משלושים שנהÆ נאמנים להשקפת עולמנו ואמונתנו¨ הכשרות הינה 

 Æאבן היסוד והבסיס לעצם קיומנו כיהודים
ברורים  סדרת  לאחר  וזאת  הכשרות¨  בנושא  עולמנו  פיסת  ת
מעמיקה¨ היא כי מבחינת ההלכה רק הרבנות בכל מקום בו סועדים 
 Æהמטיילים # היא הסמכות למתן הכשרים באותה עיר או מדינה
על כן¨ בהתייעצות עם רבנים המומחים לנושא אנו נוקטים בשיטה 
אשר מאז ומתמיד היתה מקובלת על כל ישראל בכל אתר ואתר 
והיא קבלת הסמכות של הרבנות הרשמית המקובלת בכל מקום 

Æבו סועדים מטיילי גשר
כמקובל בכל בית ישראל¨ אנו מכירים בקטגוריות העיקריות של 

הכשרים∫
הכשרים הניתנים על ידי הרבנות המוכרת בכל אתר ואתר והמוכרת 

Æבדרך כלל באירופה תחת השם בית דין
הכשרים הניתנים על ידי חוג או קהילה מסויימת ©בד¢צ¨ שומרי דת¨ 
מחזיקי הדת וכדß® או על ידי ארגונים כגון כדתיאÆ בנוסף לכך קיים 

Æהמושג ¢גלאט¢ הנוגע לבשר ומוצריו
משתמשים  אנו  המלון¨  בבתי  המוגשות  הבוקר  ארוחות  טיולינו  ב
ומוגשות  השונות  במדינות  למקובל  בהתאם  מותרים  מוצרים  ב
בכלים חד פעמייםÆ ארוחות הערב הכלולות הן במסעדות כשרות או 

באמצעות קייטרינג כמפורט להלןÆ מכיוון שטיולינו מקיפים מדינות 
לעיל®  שהוזכר  השני  ©מהסוג  שונים  הכשרים  נוהגים  בהן  ונות  ש
ולא תמיד כלל ישראל מאוחד בדעתו לגביהם אנו נוקטים בשיטה 
כלהלן∫ האוכל המוגש בטיולים הינו תחת השגחת הרבנות המוכרת 
בכל מדינה ומדינה ובנוסף לכך מדינות בהן יש אפשרות להשיג 
הכשר נוסף ©כגון∫ חב¢ד¨ מחזיקי הדת¨ כדתיא¨ וכוß® אנו משתדלים 

Æלהשתמש בהכשרים נוספים
בארה¢ב אנו משתמשים רק בבשר שהוא ¢גלאט¢ והמוצרים האחרים 
ניכר  בחלק  באירופה   Æßוכו ¢קהילה¢  השונים∫  לארגונים  התאם  ב
כגון∫  שירותן  הידועות ברמת  אנו משתמשים במסעדות  מהערים 

  Æמסעדת ¢הופמן¢ באנטוורפן¨ ובהכשרים כגון כדתיא
במקומות בהם לדעתנו אין להסתפק במסעדות הכשרות המקומיות 
אנו משתמשים בשירותיה של חברה בינלאומיתÆ חברה זו מתמחה 
באספקת אוכל כשר למהדרין ביעדים שונים בהם אנו מבקרים 

Æבמסגרת טיולינו
העובדה  היא  הכשרות  בנושא  שלנו  ההסבר  להרחבת  סיבה  ה
המשמחת כי גדל באופן משמעותי חלקו של הציבור המקפיד יותר 
בקרב משתתפי טיולינו ומתוך ניסיון יש חשיבות לדרך בה הדברים 
נקבעים ובנוסף לכך החלו להופיע בשוק בשנים האחרונות מכתבים 
אשר עלולים להטעות את הציבור בנושא הכשרותÆ מכתבים אלה 
חתומים אומנים ע¢י כלי קודש שעוסקים מפעם לפעם במתן הכשרים 
אולם עיון במכתבים עצמם מלמד כי אין מדובר במתן הכשרים אלא 

∏



בצרור הצעות והערות כלליות לא מחייבות ועל≠כן עשויות להיות 
בבחינת ¢לפני עיוור לא תיתן מכשול¢Æ זאת ועוד בנושא הכשרות 
אין אנו נבחנים רק בין אדם לחברו אלא גם בין אדם למקוםÆ ועל 

Æכן המחויבות שלנו כפולה ומכופלת
מעבר לכל הנאמר לעיל אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל הקשור 
לכשרות בטיולינו¨ כל שעליך לעשות הוא לבקש את סוכן הנסיעות 
Æשלך להתקשר עמנו כדי שנוכל לתת לך כל מידע נוסף שיידרש

הכשרות  המסעדות  והראיה¨  ל¢תרבות¢  הפך  בתקופתנו  אוכל  ה
הרבות הקיימות כיום בעולם אשר אינן מסתפקות בדאגה לאספקת 
מזון לציבור¨ אלא הופכות את האוכל לחלק מרתק של חיינו ולחלק 
מתרבותנוÆ כיום נפגשים אנו במסעדות סיניות¨ איטלקיות¨ צרפתיות 
 Æכשרות היותן  עובדת   ≠ לכולן  המשותף  כשהמכנה  להן¨  דומות  ו
ב¢גשר¢ אנו מציעים לך מפגש עם סגנונות האוכל השונים הנהוגים 
בקהילות ישראל בחו¢לÆ בטיולינו אתה סועד במסעדות הכשרות 
ומרוקו≠ במסעדות  בוונציה¨ בספרד  איטלקית  השונות∫ במסעדה 
במסעדה  בפראג  היהודיות¨  הקהילות  את  המשמשות  כשרות  ה
שברובע היהודי ועודÆ כל מקום ומקום וטעמוÆ האוכל ב¢טיולי גשר¢ 
אינו רק פתרון לרעב הטבעי שלנו אלא חלק בלתי נפרד מתכנית 
הטיולÆ אנו משתדלים להציג בפניך את ה¢מקובל¢ בנושא האוכל 
הכשר במקומות הביקור השוניםÆ אנו נפגשים בתרבות איטלקית¨ 
באתרים עתיקים בצßכיה ובמבנים מעניינים בספרד ומקבלים מזון 
מקומי במסעדות הכשרות בכל מקום ומקוםÆ שיטה זו גם מאפשרת 
לנו להכיר יותר מקרוב את הקהילות היהודיות במקומות השונים 

Æאכן תפיסת עולם שונה בכל הקשור למזון Æברחבי העולם

ניסיון של שנים   Æטיולי גשר¢ הינה האווירה¢ אחד המאפיינים של 
מאפשר לנו למצוא בהצלחה את האיזון בין ¢אווירת החופש¢¨ המלווה 

Æכל אדם היוצא לחו¢ל¨ לבין האווירה המאפיינת את הציבור שלנו
הבדיחות  ואפילו  השיחות  הבילוי¨  מקומות  באוטובוס¨  מוסיקה  ה
במהלך הטיול בניצוחו והנהגתו של מלווה הקבוצה¨ הן היוצרות את 
האווירה המתאימהÆ ומעל לכל ≠ השבתות° התפילה¨ שולחן שבת¨ 
 Æ¢דבר התורה והזמירות אשר הינן חוויה בלתי נשכחת למטיילי ¢גשר

Æוגם על כך גאוותנו

¢טיולי גשר¢ הינה החברה המובילה בארגון טיולים בהווי דתי ואוכל 
כשר¨ בארץ ובעולם כולוÆ זאת כתוצאה מהיותה החברה היחידה 
בהצלחה  והמתפקדת  גווניו  כל  על  הדתי  הציבור  לאימון  זוכה  ה
ברציפות כבר ≤¥ שנהÆ מנהליה¨ אנשים דתיים¨ הרואים באפשרות 
לטייל בעולם בהווי דתי עם אוכל כשר¨ דרך חיים ולא עניין מסחרי 
Æגרידא ובנוסף¨ הם אנשי מקצוע¨ בעלי ניסיון וקשרים ברחבי העולם

ודאגה לביצוע   Æומדוייק נובעת מתכנון מפורט  הצלחתו של טיול 
נאות של כל פרט ופרט¨ רמת שירותים נאותה¨ מדריכים מנוסים 
Æ¢שומרי מסורת ומעל לכל מיומנותם וניסיונם של ה¢עושים במלאכה

מידי שנה מקדיש מנכ¢ל החברה אישית¨ חודשים מספר¨ על מנת 
להבטיח כי יתמלאו ציפיותיך מהטיול בו תיקח חלקÆ הצוות שלנו בודק 
את המסלולים השונים¨ את בתי המלון למיניהם¨ חברות האוטובוסים 
והמדריכים המקומיים ובמקביל אנו עורכים בדיקה מחודשת בקרב 
הכשרים  מתן  על  האחראים  הכשרות¨  בנושא  המוסמכות  הרשויות 

Æובמסעדות הכשרות וכל זאת כדי להבטיח את ציפיותיך

דגש מיוחד בטיולינו אנו נותנים לביקורים באתרים היהודיים בכל 
מקום אליו אנו מגיעיםÆ אנו מאמינים כי החלק היהודי הוא מרכיב 
חשוב בכל מסגרת בה אתה מטיילÆ לכן תמצא בכל טיול את הצד 

Æהיהודי שבו

במלווי הקבוצות תלויה במידה רבה הצלחת הטיולÆ מךווה הקבוצה 
הוא איש שיכול להפוך טיול מוצלח לטיול יוצא#מהכללÆ ב¢טיולי גשר¢¨ 
בהווי דתי ועם אוכל כשר¨ אנו יודעים זאת היטב ולכן אנו מייחסים 
חשיבות עליונה לבחירת מלווה הקבוצה שלךÆ אנו משתדלים לגייס 
את מיטב מלווי הקבוצות∫ אנשים דתיים אמינים¨ מאומנים ונאמנים 

Æלנוסע
עם צוות מלווי הקבוצות שלנו נמנים אנשי חינוך ואקדמיה¨ בעלי 
 Æמקצועות חופשיים כרופאים¨ עורכי דין¨ רואי חשבון¨ מהנדסים ועוד
עזרא®  עקיבא¨  ©בני  דתיות  נוער  ותנועות  ישיבות  בוגרי  רביתם  מ
 Æועוד זאת   Æישראל המעורים היטב בחיי החברה הדתית במדינת 
שעות רבות מוקדשות¨ מידי שנה¨ להשתלמויות בהם לוקחים חלק 

Æכל מלווי הקבוצות שלנו
יהיה  שלך  הקבוצה  מלווה  כי  הערובה  הינם  אלה  שתלמויות  ה
ראוי לתוארו ותפקידוÆ ההכשרה מבטיחה גישה רצינית ואחראית 
המאופיינת על ידי דאגה אישית ותשומת לב מירביתÆ ל¢גשר¢ מאגר 

Æמלווי הקבוצות עתיר הניסיון¨ הגדול ביותר בקרב הציבור הדתי
מלווי הקבוצות של ¢גשר¢ יהיו אתכם לאורך כל הדרך¨ על מנת 

Æלהפוך את הטיול לחוויה בלתי נשכחת

בפניך הנוסע¨ מוצגות מידי שנה תוכניות מתוכניות שונותÆ בבואך 
 Æלבחור את הטיול המתאים לך¨ חובה עליך לבדוק מה כולל הטיול
האם בשבת תהיה ליד בית הכנסת ומסעדה כשרה¨ במידה והדבר 
אותך  ילוו  הם המדריכים אשר  מי  השירותים¨  רמת  מהי  אפשרי¨ 
במשך כל ימי הטיול ובעיקר מהו ניסיון המארגנים בביצוע טיולים 
כשרים בהווי דתי ואוכל כשר בחלקי העולם השוניםÆ ניסיון העבר 
מוכיח כי היעד שהצבנו לפנינו לתת ליהודי שומר תורה ומצוות את 
האפשרות לטייל וליהנות ככל מטייל אחר תוך שמירה על עקרונותינו 

Æואורח חיינו ≠ עלה יפה

ל

π



היער השחור¨ גרמניה
הבית היהודי  חופשה ונופש כהלכה

Æ®∏ 'כלכלה: חצי פנסיון כשר למהדרין ואפשרות להכנת כריכים לצהריים¨ ©ראה סעיף אמינות בכשרות עמ #

לטעמך האישי בתשלום: טיולים יומיים שיוצעו בבית המלון: וורמייזא והיילדברג¨ שטרסבורג ופרייבורג¨ 
Æמפלי טריברג ואגם טיטיזה¨ יום בילוי בפארק אירופה ועוד

היער השחור ≠ חבל ארץ קסום שהיווה בסיס לאגדות על פיות¨ מכשפות 
וגמדים: יערות ירוקים¨ נחלים שוצפים¨ מפלים¨ אגמים תכולים¨ כפרים 

Æציוריים¨ עיירות מרפא¨ ערים עתיקות ועוד
חופשה ביער השחור מתאימה לכולם¨ גדולים כקטנים: וורמייזא עירו של רש"י¨ באדן≠
באדן עיירת המרפא המפורסמת¨ מפלי טריברג הגבוהים¨ פורטוונגן "בירת שעוני הקוקיה"¨ 
רכבלים לפסגות ההרים¨ אגם טיטי¨ פארק השעשועים שטיינוואסן בו מגלשות הרים¨ 
מסלול אבובים ועוד¨ חבל אלזס היפה שבצרפת¨ שטרסבורג בירת האיחוד האירופי¨ פארק 
 BRANDBACH כל זאת¨ במרחקי נסיעה קצרים מבית המלון שלנו Æאירופה המפורסם ועוד
Æהנמצא בעיירה סאבאכוואלדן המפורסמת בפרחים שבה¨ בכרמים ובתעשיית היין שלה

  Æבית המלון  בראנדבאך נמצא במרכז העיירה וממוקם על פלג מים¨ בכביש צדדי ושקט

מטבח ייחודי כשר למהדרין¨ תחת השגחת הרב אליעזר וולף מאמסטרדם¨ בית כנסת¨ 
בריכת שחיה¨ פעילויות ואפשרויות למגוון טיולים מרתקיםÆ חדרי המלון נעימים ונוחים 

Æולכל חדר יציאה למרפסת

כ¢ז סיון ועד זß אלול¨ תשע¢ז

±≥ יוני ≠ π≥ אוגוסט¨ ∑±∞≥

BRANDBACH  HOTEL

±∞



נופש בהולנד 
הבית היהודי  חופשה ונופש כהלכה

 Æ®∏ 'כלכלה:  חצי פנסיון כשר למהדרין ואפשרות להכנת כריכים לצהרים ©ראה סעיף אמינות בכשרות עמ #

לטעמך האישי בתשלום: טיולים יומיים שיוצעו לכם בבית המלון: אמסטרדם¨ צפון הולנד¨ דרום הולנד¨ 
Æמדורודם ואוטרכט¨ כפרי דייגים וטחנות רוח¨ פארק השעשועים אפטלינג¨ אפלדורן¨ חיטהורן ועוד

הולנד¨ ארץ קטנה במידותיה אך ענקית בשפע האתרים והאטרקציות 
שבהÆ שהות של שבוע במלון אחד¨ מאפשרת לכם לערוך טיולים 
יומיים¨ בטווחים לא ארוכים¨ לאזוריה השונים של המדינה¨ ליהנות 
ממגוון האתרים של הולנד¨ ללמוד על המדינה המיוחדת הזו ועל 
ההיסטוריה המפוארת של הקהילה היהודית לבקר בבית אנה פרנק¨ 

Æבבית הכנסת הפורטוגזי ועוד
חופשה המתאימה לכל הגילאים: ערים מקסימות¨ מוזיאונים נהדרים¨ כפרי דייגים 
ציוריים¨ שווקים מיוחדים¨ שמורות טבע ופרקי שעשועים¨ מסלולי הליכה ושבילי אופניים 
נוחיםÆ זו הסיבה שבחרנו גם השנה להציע לכם חופשה במלון סנדטון דה רוסקם 
שבעיירה ראדןÆ המלון נמצא בקרבת שמורת הטבע "ולואה העליונה" ומיקומו מאפשר 
יציאה לטיולי יום ברחבי המדינה או לצאת לטיולי הליכהØרכיבה על אופניים אותם 

Æניתן לשכור בבית המלון¨ ולהכיר את אזור המלון

למלון מסורת רבת שנים ודירוגו ¥ כוכביםÆ לחדרי המלון מרפסת צמודה¨ טלוויזיה 
 Æבמלון בריכת שחיה וסאונה Æואינטרנט חופשי

מטבח ייחודי כשר למהדרין תחת השגחת הרב אליעזר וולף מאמסטרדם¨ בית כנסת¨ 
Æשיעורים תורניים¨ הרצאות ועוד

טוß באב ועד וß אלול¨ תשע¢ז

∑ עד ∏≥ אוגוסט¨ ∑±∞≥

SANDTON 
 HOTEL DE ROSKAM

RHEDEN, HOLLAND

±±



חדש ומיוחד  בטיולי גשר
טיולי נושא של פעם בשנה ייחודיים ובלעדיים

 פורטוגל ≠ זהות יהודית¨ נופים ותרבות
עם הגב' חנה איל שחזרה לחיק היהדות

 Æהטיול בפורטוגל הינו מסע בדפי ההיסטוריה הרחוקה והנסתרת של האנוסים עד לימינו
הביקור בפורטוגל הינו חוויה אמוציונלית הממחישה את עוצמת היהדות ששורדת רדיפות של לפני 
למעלה מ≠∞∞μ שנהÆ בצד המסע היהודי¨ נטייל גם במקומות מהם יצאו להפלגות מגלי עולם 
מפורסמים¨ נבקר בעריה המפורסמות של גבירת הממלכות של המאה השבע עשרה: פורטו¨ ליסבון 

 Æעיר הבירה¨ סינטרה וקשקאיש ערי הקיט של מלכי פורטוגל
 Æהטיול הייחודי שלנו לפורטוגל מזמן חוויה מסעירה בלווי מלהיב של חנה איל שחזרה לעם ישראל
נחשף למסע המרתק שעשתה חנה איל¨ המזכיר לכל יהודי שזהות יהודית יכולה לשרוד במשך 

  Æדורות ולקום לתחייה גם לאחר מאות שנים

 צפון יוון ואלבניה ≠ שילוב בין ימים 
   ∏ ימיםØ∑ לילות ˇ ∏±≠±± מאי¨ ∑±∞≥

Æהטיול מוקדש לאזור סלוניקי ואפירוס ומשלב טבע מרשים עם עבר תרבותי מעניין¨ יהודי ולא יהודי כאחד
Æנתחיל בסיור מעמיק בעיר סלוניקי¨ נתרכז  בעברה היהודית בלי לשכוח גם שרידים יוונים ורומיים עתיקים
נבקר בעיר יואנינה ניפגש עם נציגי הקהילה היהודית¨ נטייל במצודה העתיקה של העיר  ונשוט על 

Æנכיר את תרבותם של היהודים הרומניוטים ששורשיהם ביוון ולא בספרד Æהאגם הסמוך
יום שלם לאלבניה¨ אחת המדינות האירופיות הפחות מוכרותÆ נטייל בשני אתרים שנכללו  נקדיש 

Æה ונסייר בעיר רומית בין אגם ויםßברשימת אונסק¢ו¨ נטייל בעיר הולדתו של ענבר חוג

 π ימיםØ∏ לילות ˇ ≥±≠¥ ספטמבר¨ ∑±∞≥

 טיול קרנבלים באיטליה 
פברואר ∏±∞≥ 

©מועד מדוייק ומס' ימים יפורסמו בשלב מאוחר יותר®

ורומנטיים¨ ערים עתיקות¨  יפיפיים  נופים  ≠ חבלי ארץ עם  חגיגה° הקסם של איטליה  טיול שהוא 
Æמצודות ותעלות

נזכה לחוויה סוחפת בקרנבלים התוססים ברחבי איטליה ונחווה מסורת של מאות שנים¨ חגיגה 
של צבעים¨ מוסיקה עליזה¨ תזמורות ומאות רקדניות ורקדנים הסוחפים את קהל המשתתפים 
לחוויה מדהימהÆ בצד זה נבקר גם במרכזים שבהם צמחה מורשת יהודית מפוארת ונשמע  על 
ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה של איטליה ≠ ערש התרבות המערביתÆ בקיצור קסם של טיול 

Æהמתקיים ב"טיולי גשר" מזה ∏ שנים ברציפות

בהדרכת מאיר סגל

עם דרß רפי קסימוב

±≤



חדש ומיוחד  בטיולי גשר
טיולי נושא של פעם בשנה ייחודיים ובלעדיים

 מרכז איטליה במבט היהודי

נתחיל את הטיול בפרארה¨ עיר עם עבר יהודי מפואר¨ שמרכזה הוכרז מורשת אונסק¢ו בשל 
הבניינים מתקופת הרנסנסÆ נבקר בארמונות משפחות האצילים ונדבר על דוכס פרארה אשר 
הציל את יהודי ספרד אחרי הגירוש¨ כולל דונה גרציה המפורסמתÆ נגיע עד לנסיכות הקטנה 
סן מרינוÆ נסייר בבולוניה¨ נבקר באוניברסיטה המפורסמת ובתאטרון האנטומי שלהÆ נטייל 
ברובע היהודי של העיר ונבלה בטירה המסתורית של גרברה שעליה דיבר דנטה בקומדיה 

Æהאלוהית שלו

עם דרß רפי קסימוב ¥Ø∂≠±±Ø∂ ˇ לילות ∑ Ø ימים ∏

 אקיטןÆ בין חבל הבסקים לדורדון דרך יהודי ספרד

 
   Æהטיול מוקדש לאזורים קסומים שהתיירים הישראלים טרם הגיעו אליהם בהמוניהם

בתחילת הטיול נגיע לחבל הבסקים¨ נכיר את העבר ואת ההווה של האזורÆ נסייר בבילבאו וננסה 
 Æלהבין איך בזמן כה קצר היא הפכה מעיר תעשייתית ומזוהמת לאחת הערים היפות באירופה
נדבר על הפרויקט הגאוני של מוזיאון גוגנהיים¨ נבקר בעיר ויטוריה ©VITORIA®¨ עיר הבירה של 
חבל הבסקים¨ נטייל במרכזה ונראה את אחד הבניינים היפים והעתיקים בעיר שנבנה על ידי 

Æיהודי מומר
נבקר בטודלה ©TUDELA® ונדבר על בניה המפורסמים ≠ יהודה הלוי שנולד בעיר¨ וכמובן בנימין 

Æמטודלה
במחצית השנייה של הטיול נגיע לצרפת שם נדבר על קהילת אנוסי פורטוגלÆ עוד קודם נכיר 
היסטוריה מרתקת זו בביוןÆ נקבל את השבת בעיר בייריץ הסמוכה¨ נדבר עם אנשי הקהילה 

   Æעל ההיסטוריה ועל האתגרים של ההווה¨ וניסע אל לב הפירנאים
יהודי עשיר¨ דינאמית  בסופו של הטיול נבקר בבורדו¨ עיר הבירה של אקיטן¨ עיר עם עבר 
ואלגנטית¨ נקדיש זמן למרכז העיר בורדו ונראה את מבחר הבתים היפים מהמאה ה≠י¢חÆ נסיים 
Æאת הטיול בביקור בטירת הסופר הצרפתי הידוע¨ מונטן¨ מחבר ¢המסות¢¨ שאמו הייתה יהודייה

≤∑Ø∂≠μØ∑Ø≤∞±∑ ˇ לילות ∏ Ø ימים πרפי קסימוב ßעם דר

±≥



דרום אמריקה המושלמת
ברזיל¨ ארגנטינה¨ צ'ילה ופרו

מפגש הקבוצה בנתב"ג וטיסה דרך יעד ביניים¨ 
לריו דה ז'נירו¨  בירתה הבלתי רשמית של ברזיל¨ 
הנחשבת לאחת הערים היפות בעולם בזכות  
מיקומה הטופוגראפ̈י החופים¨ המפרצים שכונות 
לאחר   Æשבתוכה המרשימים  וההרים  הפאר 

Æהנחיתה העברה לבית המלון

ג'יפים  בסיור  נעפיל  הבוקר  ארוחת  לאחר 
הקורקובאדו"  "הר  על  הנדירה  לשמורה 
הנשקף  הנוף   Æהעיר על  מרהיבה  ולתצפית 
מלמעלה מרהיב ביופיו ומסביר לנו מדוע ריו 
נחשבת לעיר כה מיוחדתÆ נמשיך לעבר יער 
הגשם טיז'וקה¨ היער האורבאני הגדול בעולם¨ 
הנמצא בלב העירÆ ביער אלפי סוגים של צמחים 
 Æובעלי חיים אשר נמצאים רק ביער האטלנטי
נסיים   Æפינות חמד עם מפלים שוצפים ביער 
בביקור בשכונת הפאבלות¨ המשכנות הדלים 
הסוגרים סביב העיר ומטפסים ממנה מעלה אל 
ההריםÆ בערב נוכל לצאת למופע פלטפורמה 

Æ®בתשלום©

 
את היום נפתח בסיור בין חופיה המפורסמים 
של העיר¨ כולל חוף  קופקבאנה הידוע בעולם 
כולוÆ נמשיך לסיור בעיר העתיקהÆ כמו כן¨ נראה 
את אצטדיון הסמבה ©"סמבודרומו"® בו מתקיים 
נתבונן    "ÆÆÆבעולם הגדול  "הקרנבל  שנה  כל 
גם באיצטדיון מאראקאנה ≠ מגרש הכדורגל 
 ±≤∏¨∞∞∞ ©בעבר:  בעולם  ביותר  המפורסם 
לקראת  האצטדיון מתחדש  ישיבה°®  מקומות 
המונדיאל שהיה בשנת ¥±∞≥ והאולימפיאדה 
בשנת ∂±∞≥ Æ נסיים בביקור במפעל התכשיטים 
ואבני החן  הÆשטרן שיש לו יותר מ≠∞∞≥ סניפים 

 Æבעולם כולו¨ כולל בישראל

התעופה  לנמל  ניסע  הבוקר  ארוחת  לאחר 
ונטוס אל "שמורת מפלי האיגואסו" מן הגדולים 
והמרהיבים בעולםÆ המפלים נמצאים על גבול 
נתפעל  הנחיתה  לאחר   Æארגנטינה  – ברזיל 
נראה   Æברזיל של  בשטחה  האיגואסו  ממפלי 
אשר  המפלים  של  נדירה  פנוראמית  תמונה 
תאפשר לנו להבין איך שרשרת המפלים בנויה 
על  לכם  נמליץ  בערב   Æמאות מטרים לאורך 

מופע פולקלור ©בתשלום®

מן   Æהארגנטינאי שבצד  במפלים  נבקר  היום 
הצד הזה נוכל לראות את המפלים מכל כיוון 
אפשרי ולהתקרב אליהם במידה רבהÆ לאחר 
שנצפה בשני הצדדים¨ אתם תקבעו היום איזה 
צד של המפלים האדירים הללו מדהים יותר° 
ונטוס  התעופה  לשדה  ניסע  הביקור  בתום 
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 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

 Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
הבריאות  ללשכת  לפנות  יש  פרטים  בדבר  חיסונים: 

Æהמחוזית לפחות חודש לפני מועד היציאה לטיול
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

 Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברה סדירה וטיסות פנים   
על פי המסלול ©יתכנו מקרים בהם טיסות הפנים יתבצעו 
דרך יעדי ביניים® מסי נמל נוספים ייגבו בשדות התעופה 

Æבחו"ל
בחדרים  טובה  תיירות  או  ראשונה  בדרגה  מלון:  בתי   

Æלשניים עם שירותים צמודים
תחבורה: אוטובוסי תיירים¨ נוחים וממוזגים¨ לביצוע מסלול   

Æהטיול
בבתי  בוקר  ארוחות   ±∑ מורחב:  פנסיון  חצי  כלכלה:   
חד  ובכלים  מותרים  מוצרים  על  המבוססות  המלון 
חמות  ארוחות   ±≤ ועוד  שבת  ארוחות   ¥ פעמיים¨ 
אינה  ההגעה  ביום  ערב  ארוחת  צמחוניות®  ©חלקן 
כלולה ובצהרים ≠ פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® 
 Æ®וממרחים ©לחם  כריכים  להכנת  אפשרות   או 

©ראה סעיף אמינות בכשרות עמ' ∏®
מלווה קבוצה: שומר מצוות¨ בכיר ומנוסה בטיולים לדרום   
Æאמריקה¨ שיעמוד לרשותך במרוצת כל תקופת הטיול

Æסיורים מודרכים:  רי̈ו בואנוס איירס¨ לימה  
הצד   ≠ האיגואסו  מפלי  ברזיל:  מיוחדים:   ביקורים   
הברזילא̈י ריו ≠ הר הסוכ̈ר הקורקובד̈ו טיול ג'יפים ביער 
טיג'וקה וסיור בפאבלות של העירÆ ארגנטינה  ≠ בואנוס 
סן  שכונת  בוקה¨  לה  שכונת  רקולטה¨  רובע   ≠ איירס 
טלמ̈ו קלאפאטה ≠ טיול לצפיה בקרחון הפריטו מורנ̈ו 
מפלי איגואסו ≠ הצד הארגנטינאיÆ צ'ילה : פארק טורס 
בעלי  על  תצפיות  בשמורה¨  רגליים  סיורים   Æפיינה דל 
חיים¨ מושבת פינגוויניםÆ פרו ≠ איי באייסטאס המכונים 
"גאלאפגוס הקטנה̈" השוק האינדיאני בפיסאק¨ מאצ'ו 

  Æפיצ'ו
Æ®דמי סבלות בבתי המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע  

Æטיפים לנותני השירותים בחו"ל  
מפגש קבוצה הנוסעים יוזמנו למגש קבוצה כשבוע לפני   
מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש ימסרו טלפונית ע"י 

Æמלווה הקבוצה

 בואנוס איירס ≠ הרובע היהודי¨ טקס יזכור ליד   
Æשרידי שגרירות ישראל   

 לימה ≠ תפילת שבת עם הקהילה היהודית

לבואנוס איירס¨ בירת ארגנטינה¨ המכונה "פריז 
Æ"של דרום אמריקה

מיליון  מ≠∞±  יותר  המונה  בעיר  נטייל  היום 
תושביםÆ נתפעל מהשדרות הרחבות המקושטות 
בעצים ופרחים¨ הכיכרות המפוארות עם ארמון 
הנשיאות¨ ארמון הקונגרס¨ בית הכנסת המרשים¨ 
בנין האופרה¨ היכל המשפט עליו מתנוססים 
לוחות הברית אשר מהם הוענקו לעולם חוקים 
ומוסר¨ איצטדיון הכדורגל וכמובן הרובע היהודי 
בו חיים עדיין רבבות משפחות¨ בתי ספר יהודיים 
ועשרות בתי כנסתÆ נערוך טקס יזכור ליד שרידי 
ברובע  ונסיים  רבים  בה  שנפגעו  השגרירות 
נבקר   Æהיפים הגנים  עיר  פאלרמו¨  המפורסם 
בשכונה הציורית "לה בוקה" מעוזם של מהגרים 
איטלקים ובית הקברות המפואר "ריקולטה"Æ לא 
נפסח גם על מדרחוב "פלורידה" המפורסם ובו 
בית הכל≠בו הענק "גלריה פאסיפיקו"Æ הכנות 

לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

  
לאחר התפילה נצא לטיול רגלי באזור המלון 

יחד עם מלווה הקבוצה 
מיוחד  ארגנטיני  טנגו"  "מופע  מומלץ  בערב: 

Æ®המפורסם בעולם ©בתשלום

 Æהיום נטוס אל מרחבי הפאמפאס בפאטגוניה
אגם  גדות  על  השוכנת  קאלאפטה¨  בעיירה 
נחשבת  היא   Æ"האש "ארץ  גבול   ארגנטינה¨ 
 Æל≠"סוף העולם" התרבותי בדרום כדור הארץ
לאחר הנחיתה נטייל באזור אגם ארגנטינה¨ בו 
שוכן קרחון פעיל ומופלא: "הקרחון המתנפץ" 
"פריטו≠מורנו" שמתנשא לגובה של ∞∑ מ' מעל 
פני האגםÆ רוחבו μ קילומטרים° לעיתים קרובות 
מתנתקים מהקרחון גושי קרח הנופלים לאגם 

צילום: רוני ינובסקי

±¥



ב"קולות מים רבים¨ אדיריםÆÆÆ"  נטייל בין נופי 
העולמי  הפלא  על  ונלמד  השונות¨  התצפיות 

 Æהמושך אליו מבקרים מכל העולם

לצ’ילה  ארגנטינה  בין  הגבול  את  נחצה  היום 
נינוחה במישורי פטגוניה בנופים של  בנסיעה 
חוות חקלאיות¨ עדרי צאן¨ שיפולי הרי האנדים 
נגיע  הצהרים  בשעות    Æמבודדות ועיירות 
לשמורה טורס דל פיינהÆ השמורה¨ ∞∞≥ קמ"ר 
של אתרי נוף וטבע מרחבים של בעלי חיים כגון 
וויאנקו ואלפקה¨ בעלי כנף מן הגדולים בעולם 
קרח¨  קרחוני  מושלגים¨  צוקים  הקונדור¨  כגון 
ועודÆ ביומיים אלו בטיולינו בצ’ילה  מפלי מים 
נטייל בשמורת הטבע המפורסמת ביותר בקרב 
תיירים רבים המגיעים אליה לטייל ברכב וברגל 

 Æונתפעל מתופעות הטבע הקסומות

לאחר ארוחת הבוקר¨ ניפרד משמורת הטבע 
ביותר  הדרומית  העיר  ארנס¨  לפונטה  וניסע  

 Æהעיר השוכנת לחופי מיצרי מגלן Æבצ'ילה

היום אנו בדרכנו ללימה בירת פרוÆ נטוס לסטיאגו 
בירתה של צ'ילה ולאחר הנחיתה נצא לארוחת 
ללימה¨  ונטוס  התעופה  לשדה  נחזור   Æערב

Æהממוקמת על חופו של האוקיאנוס השקט

 
לאחר ארוחת הבוקר נערוך סיור בעירÆ נבקר 
ב"פארק רבין" הוקרה לישראל ולרבין שפסל 
בדמותו נמצא בפארקÆ נמשיך למוזיאון הזהב 
וזהב  אוספים  של  דוגמאות  אינספור  המציג 
טרום התקופה הספרדיתÆ תכשיטים¨ מסכות¨ 
פרו  מתרבויות  וחפצים  פסלים  חרס¨   כלי 
השונותÆ במוזיאון גם אוסף טקסטיל וכלי נשק 
מכל העולםÆ נבקר במוזיאון האינקוויזיציהÆ נבקר 
ב"פלאסה מאיו" בה שוכנים ארמון הנשיאות¨ 
ומשם  העירייה  בית  המרשימה¨  הקתדראלה 
הקולוניאליים  והרחובות  מרטין  סן  לפלאזה 
המרשימיםÆ בתום הסיור נחזור למלוןÆ הכנות 

Æלשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי 
נהנה   Æהיהודית הקהילה  באזור  העשיר  ברובע 
זה  וכל  מפורסם  באזור  טיול  מנוחה¨  משבת 
באווירת שבת מבורכתÆ במוצאי שבת ניסע דרומה 

Æלפאראקאס שעל חוף האוקיינוס השקט

בבוקר ©בהתאם לתנאי האקלים®¨ נשוט לאיי 
הקטנה"  "גאלאפגוס  המכונים  באייסטאס 
:עולם מדהים  לחוויה מרתקת ובלתי נשכחת 
הגורים  את  המלמדים  ים  אריות  של  ומרתק 
גם  ואולי  נדירים  כנף  בעלי  רבבות  לצלול¨ 

Æבתום השיט נחזור ללימה Æפינגווינים

הבוקר נטוס לקוסקו¨ עיר בת ∞∞∞¨∞∏≤ תושבים¨ 
Æהשוכנת בגובה ∂≥≤¨≤ מ' מעל פני הים

בירת הקסם של הרי האנדיםÆ מיד עם הגיענו 
נהנה ממראות העיר ומהתצפיות ונרד לעמק 
מקודש  שהיה   ≠ אורובמבה  עמק  המבורך 
לאינדיאנים בני ממלכת האינקהÆ נבקר  בחוות 
לאמות ואלפאקות AWANA KANCHA ונהנה בשוק 
האינדיאני המיוחד בפיסאקÆ  נמשיך לתצפיות 
בלתי נשכחות בהרי האנדים ובעמקÆ בלילה נלון 

Æבמלון נעים במיוחד בחיק הטבע

צילום: רוני ינובסקי

צילום: מÆ קוט

צילום: יÆ קוט

ÆÆÆם יותר
ר מקבלי

בגש

 טיג‘וקה
פים ביער

 טיול ג‘י

יטו מורנו
 קרחון פר

טורס דל פיינה
 שמורת 

הקטנה בפרו
פאגוס 

 גלא

האבודה
‘ו העיר 

 מצ‘ו פיצ

בהם מתאפשר® 
מקומות 

קניק ©ב
בצהרים: פי

 לצהרים
 כריכים

ת להכנת
או אפשרו

ניסע   Æהטיול משיאי  ואחד  לפנינו  מרתק  יום 
ל"מאצ'ו  מדהימים  בנופים  המיוחדת  ברכבת 
פיצ'ו" – העיר האבודה שננטשה ע"י בני האינקה 
מבלי שנתגלתה ע"י הכובשים הספרדיםÆ העיר 
 Æע"י החוקר חירם בינגהאם ±π±± נחשפה בשנת
נטייל בשוק האינדיאני הענק¨ בעיירה:"אגואה 
קאליאנטה" ונתפעל מיערות הגשם והצמחייה 
ניסע לביקור  בלתי  המיוחדתÆ בתום הביקור 
האינקה  מתקופת  אינדיאני  בכפר  נשכח 
©Æ®OLLANTAYTAMBO בתום הביקור ניסע לקוסקו 
האנדים"  "הרי  למופע  לצאת  נוכל  בערב¨ 

Æ®בתשלום©

 Æבבוקר נערוך סיור רגלי במרכז העיר של קוסקו
הארמונות  המרשימות¨  הכיכרות  בין  נטייל 
טיולינו  ונשלם  ועודÆ תם  וההיכלות המקומיים 
דרך  ומשם  ללימה  נטוס   Æאמריקה בדרום 
אירופה הביתהÆ נחיתה בארץ ביום שישי לפנות 

Æ≤∞≠בוקר היום  ה

±μ



על גג העולם
ארצות הברית ≠ החוף המזרחי

מפלי הניאגרה

703/113/626/6
703/227/610/7
703/34/717/7
703/48/821/8
703/515/828/8

לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
דרושה אשרת כניסה לארה"ב ©אינה כלולה במחיר הטיול®
במחיר  כלולה  ©אינה  לקנדה  כניסה  דרושה אשרת 
הטיול®¨ אותה יש להנפיק מראש¨ לפני ההגעה לקנדה¨ 

באמצעות אתר האינטרנט:
 http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 
תוקף האשרה הינו לתקופה של עד μ שנים¨ ועלותה 

Æ כ≠∑§ קנדי
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת
מלווה  ללא  תתבצע  אביב  לתל  יורק  מניו  ™החזרה 

הקבוצה¨ אשר ימשיך את הטיול לחוף המערבי

וטיסות  סדירה  בחברה  בינלאומיות  טיסות  טיסות:   
טיסות  בהם  מקרים  ©יתכנו  המסלול  פי  על  פנים 

 Æ®הפנים יתבצעו דרך יעדי ביניים
בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   

 Æבחדרים לשניים עם שירותים צמודים
תחבורה: אוטובוסים לתיירים נוחים וממוזגים¨ לביצוע   

 Æהמסלול
כלכלה: ≥± ארוחות בוקר המורכבות ממוצרים כשרים   
 ¥ ועוד  פעמיים¨  חד  בכלים  ומוגשות  מותרים  וØאו 
ארוחות שבת ו ≠≤ ארוחות חמות במהלך הטיול ©סה"כ 
∑ ארוחות חמות® בצהרים: אפשרות להכנת כריכים 

Æ®∏ 'ראה סעיף אמינות בכשרות עמ© Æלצהרים
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 Æסיורים מודרכים: וושינגטון¨ ניו יורק  

 Æסיורי הכרות: טורונטו  
ביקורים מיוחדים: מפלי הניאגרה¨ הפארקים אפקוט   
חוות  בוושינגטון¨  לינקולן  יד  באורלנדו¨  ודיסניוורלד 
החירות  פעמון  הרשיßס¨  השוקולד  מפעל  איימיש¨ 

Æבפילדלפיה¨ מגדל האמפייר בניו יורק
 Æ®דמי סבלות: בבית המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע  

 Æטיפים: לנותני השירותים בחו"ל  
קבוצה  למפגש  יוזמנו  הנוסעים  קבוצה:  מפגש   
כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש ימסרו 

 Æטלפונית ע"י מלווה הקבוצה

החזרה מניו יורק לתל אביב תתבצע ללא מלווה 
Æהקבוצה¨ אשר ימשיך את הטיול לחוף המערבי

וושינגטון ≠ ביקור במוזיאון השואה  
פילדלפיה ≠ האנדרטה לזכר יוני נתניה̈ו  תפילת שבת   

עם הקהילה היהודית  
ניו יורק ≠ מרכז חב¢ד   

נפגש בנמל התעופה על שם בן גוריון ונטוס 
לטורונטוÆ לאחר הנחיתה נצא לביקור בטורונטו¨ 
סיור ההיכרות יוביל אותנו לאורך הטיילות היפות¨ 
¢דומיניון סנטר¢¨ ונצפה במגדל הסיÆאןÆ ≠ מגדל 
הטלוויזיה הגבוהÆ אחר כך ניסע לעבר מפלי 
ניאגרה ללינה באזורÆ בערב¨ לאחר התארגנות 

Æבבית המלון נצא לחזות במפלים המוארים

הבוקר נחזה ונתרשם מעוצמתם של המפלים∫ 
מפל הפרסה¨ אי העזים ושעון הפרחים וכמו כן 
נערוך שייט מדהים אל המפליםÆ בהמשך היום 
ניסע לביקור בעיירה הציורית ניאגרה און דה 
וההיסטוריים  הציורים  ברחובותיה  נטייל  לייק¨ 
בתום   Æיפים ובתים  גלריות  חנויות  שלאורכם 

Æהסיור נשוב לבית המלון

ניסע דרומה דרך אזור ¢אגמי האצבעות¢¨ נעצור 
על  ונלמד  הרשי¢  השוקולד  ב¢עולם  לביקור 
 Æייצור השוקולד האמריקאי המפורסם תהליך 

Æבסיומו של יום נגיע לבית המלון באזור

חיים  כאן   Æהאמיש בארץ  לבקר  נצא  הבוקר 
במאות  שנרדפו  נוצריות  כתות  בני  איכרים 
ה≠∏± וה≠Æ±π נראה את אורח חייהם של תושבי 
אבות  בימי  כמו  לחיות  הממשיכים  המקום 
החירות  "ערש  לפילדלפיה  נמשיך   Æאבותיהם
האמריקאית"¨ נבקר בפעמון החירות¨ נצפה על 
היכל העצמאות בו הוכרזה ונחתמה הצהרת 

נטייל בפארק   Æהעצמאות של ארצות הברית
העצמאות שם נראה את בית הכנסת החשוב 
ביותר של פילדלפיה ובפתחו האנדרטה לזכרו 
של יוני נתניהוÆ נגיע לבית המלון¨ הכנות לשבת¨ 

Æתפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי 
באזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצה

סיור  ונערוך  הבירה  לוושינגטון  ניסע  הבוקר 
מודרך בעירÆ נחלוף לאורך שדרות פנסילבניה¨ 
הבלייר האוס¨ הבית הלבן¨ אנדרטת וושינגטון¨ 
אנדרטת  לינקולן¨  יד  ההשתקפות¨  בריכת 
וייטנאם¨ מצבת ג'פרסון¨ בית הדפוס והקונגרס¨ 
נבקר במוזיאון החלל והתעופה ואת חלקו היהודי 
של הביקור נקדיש למוזיאון השואהÆ בערב נוכל 

Æ®לצאת לסיור לילה בעיר ©בתשלום

היום ניסע לשדה ונטוס לאורלנדו שבפלורידה¨ 
לאחר   Æהענקית והבילויים  השעשועים  בירת 

Æהנחיתה הסעה לבית המלון

המחר"¨  "עולם   Æבאפקוט נבלה  היום  את 
"אטרקצית המאה", "החלום בהתגשמותו" הם 
במרוצת   Æאפקוט לה  שזוכה  מהתארים  חלק 
היום נחדור בספינת החלל ל"מרכז כדור הארץ"¨ 
על  נטייל  "קודאק"¨  בעולם הדמיון של  נרחף 
"חומות סין"¨ ננוח בגני "פגודה יפנית"¨ נשוטט 

  Æב¢רחבי מקסיקו¢ ועוד

מתאים גם 
למשפחות

±∂

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp


קו הרקיע של טורונטו

מנהטן¨ ניו יורק

הקסומה  בממלכה  לביקור  נקדיש  היום  את 
של וולט דיסני¨ כאן נוכל לראות את "אמריקה 
היפה"¨ להישמר מ¢שודדי ים" ולהאזין לצלילי "זה 
עולם קטן"Æ לאחר שעות בילוי רבות באתרים 
נחזור  כאחד¨  והלילה  היום  בשעות  השונים 

Æלבית המלון

נוכל לצאת  יורקÆ בערב¨  היום אנו טסים לניו 
צבעים  בשלל  המוארת  יורק  בניו  לסיור 

Æ®בתשלום©

אותנו  שיוביל  בעיר  מודרך  לסיור  נצא  היום 
לסנטרל פארק והשדרה החמישית¨ אוניברסיטת 
קולומביה¨ העיר התחתית¨ הרובע הסיני ומרכז 
הכספים העולמי ”וול סטריט“Æ במהלך הסיור 
נעפיל למרומי בניין האמפייר סטייט ונתרשם 
מעוצמתה של העירÆ בחלקו השני של הסיור 
נצא לפגוש ב“ניו יורק היהודית“ נבקר בברוקלין 
ובמרכזי החסידות שבהÆ הכנות לשבת¨ תפילה 

Æוסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודה השבת נצא לסיור רגלי 
Æבאזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצה

התעופה  לנמל  העברה   Æלסיומו הגיע  טיולנו 
Æוטיסה חזרה ארצה

Æנחיתה בשדה התעופה בן גוריון

  

ÆÆÆיותר 
מקבלים

בגשר 

ניאגרה
לעבר מפלי 

 שייט 
 

סניוורלד
קוט ודי

רקים אפ
 הפא

יין האמפייר
מרומי בנ

 תצפית מ

 להכנת
פשרות

הרים: א
בצ

כריכים

±∑



ונערוך  הבירה  לוושינגטון  ניסע  הבוקר 
שדרות  לאורך  נחלוף   Æבעיר מודרך  סיור 
הלבן¨  הבית  האוס¨  הבלייר  פנסילבניה¨ 
יד  ההשתקפות¨  בריכת  וושינגטון¨  אנדרטת 
גßפרסון¨  מצבת  וייטנאם¨  אנדרטת  לינקולן¨ 
בית הדפוס והקונגרס¨ נבקר במוזיאון החלל 
והתעופה ואת חלקו היהודי של הביקור נקדיש 
לסיור  לצאת  נוכל  בערב   Æהשואה למוזיאון 

Æ®לילה בעיר ©בתשלום

היום ניסע לשדה ונטוס לאורלנדו שבפלורידה¨ 
והבילויים הענקיתÆ לאחר  בירת השעשועים 

Æהנחיתה הסעה לבית המלון

לם  ו ע ¢  Æ ט ו באפק בלה  נ ם  ו י ה את 
¢החלום   ¨ המאה¢ ¢אטרקצית  ¨ המחר¢
בהתגשמותו¢ הם חלק מהתארים שזוכה לה 
אפקוטÆ במרוצת היום נחדור בספינת החלל 
הדמיון  בעולם  נרחף  הארץ¢¨  כדור  ל¢מרכז 
של ¢קודאק¢¨ נטייל על ¢חומות סין¢¨ ננוח בגני 
  Æפגודה יפנית¢¨ נשוטט ב¢רחבי מקסיקו¢ ועוד¢

את היום נקדיש לביקור בממלכה הקסומה 
של וולט דיסני¨ כאן נוכל לראות את ¢אמריקה 
היפה¢¨ להישמר מ¢שודדי ים¢ ולהאזין לצלילי 
רבות  בילוי  שעות  לאחר   Æ¢קטן עולם  ¢זה 
באתרים השונים בשעות היום והלילה כאחד¨ 

Æנחזור לבית המלון

היום אנו טסים לניו יורק Æ בערב¨ נוכל לצאת 
צבעים  בשלל  המוארת  יורק  בניו  לסיור 

Æ®בתשלום©

שיוביל  בעיר  מודרך  לסיור  נצא  היום 
החמישית¨  והשדרה  פארק  לסנטרל  אותנו 
אוניברסיטת קולומביה¨ העיר התחתית¨ הרובע 
 Æ“הסיני ומרכז הכספים העולמי ”וול סטריט

גוריון  בן  שם  על  התעופה  בנמל  נפגש 
ונטוס לטורונטוÆ לאחר הנחיתה נצא לביקור 
יוביל אותנו לאורך  בטורונטו¨ סיור ההיכרות 
ונצפה  סנטר¢¨  ¢דומיניון  היפות¨  הטיילות 
במגדל הסיÆאןÆ ≠ מגדל הטלוויזיה הגבוהÆ אחר 
 Æכך ניסע לעבר מפלי ניאגרה ללינה באזור
נצא  המלון  בבית  התארגנות  לאחר  בערב¨ 

Æלחזות במפלים המוארים

הבוקר נחזה ונתרשם מעוצמתם של המפלים∫ 
מפל הפרסה¨ אי העזים ושעון הפרחים וכמו כן 
נערוך שייט מדהים אל המפליםÆ בהמשך היום 
ניסע לביקור בעיירה הציורית ניאגרה און דה 
לייק¨ נטייל ברחובותיה הציורים וההיסטוריים 
שלאורכם חנויות גלריות ובתים יפיםÆ בתום 

Æהסיור נשוב לבית המלון

האצבעות"¨  "אגמי  אזור  דרך  דרומה  ניסע 
הרשי"  השוקולד  ב"עולם  לביקור  נעצור 
ונלמד על תהליך ייצור השוקולד האמריקאי 
המפורסםÆ בסיומו של יום נגיע לבית המלון 

Æבאזור

חיים  נצא לבקר בארץ האמישÆ כאן  הבוקר 
במאות  שנרדפו  נוצריות  כתות  בני  איכרים 
ה≠∏± וה≠Æ±π נראה את אורח חייהם של תושבי 
אבות  בימי  כמו  לחיות  הממשיכים  המקום 
"ערש החירות  אבותיהםÆ נמשיך לפילדלפיה 
האמריקאית"¨ נבקר בפעמון החירות¨ נצפה על 
היכל העצמאות בו הוכרזה ונחתמה הצהרת 
העצמאות של ארצות הבריתÆ נטייל בפארק 
העצמאות שם נראה את בית הכנסת החשוב 
ביותר של פילדלפיה ובפתחו האנדרטה לזכרו 
של יוני נתניהוÆ נגיע לבית המלון¨ הכנות לשבת¨ 

Æתפילה וסעודת ליל שבת

לסיור  נצא  השבת  וסעודת  התפילה  לאחר 
Æרגלי באזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצה

גשר "שער הזהב"¨ סן פרנסיסקו

מגלים את אמריקה
ארצות הברית מחוף לחוף

709/113/64/7
709/227/618/7
709/34/725/7
709/48/829/8
709/515/85/9

לתשומת לבך: 
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
דרושה אשרת כניסה לארה"ב

במחיר  כלולה  ©אינה  לקנדה  כניסה  דרושה אשרת 
הטיול®¨ אותה יש להנפיק מראש¨ לפני ההגעה לקנדה¨ 

באמצעות אתר האינטרנט:
 http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

תוקף האשרה הינו לתקופה של עד μ שנים¨ ועלותה 
Æ כ≠∑§ קנדי

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

וטיסות  סדירה  בחברה  בינלאומיות  טיסות  טיסות:   
טיסות  בהם  מקרים  ©יתכנו  המסלול  פי  על  פנים 

 Æ®הפנים יתבצעו דרך יעדי ביניים
בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   

 Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים
תחבורה: אוטובוסים לתיירים נוחים וממוזגים¨ לביצוע   

 Æהמסלול
כלכלה: ∞≥ ארוחות בוקר המורכבות ממוצרים כשרים   
 ∂ ועוד  פעמיים¨  חד  בכלים  ומוגשות  מותרים  וØאו 
ארוחות שבת ו ≠∂ ארוחות חמות במהלך הטיול ©סה"כ 
≥± ארוחות חמות® בצהרים: אפשרות להכנת כריכים 

לצהריםÆ ©ראה סעיף אמינות בכשרות בעמ' ∏® 
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 Æסיורים מודרכים: וושינגטון¨ ניו יורק¨ סן פרנסיסקו  

 Æסיורי הכרות: טורונטו¨ לוס אנג'לס  
ביקורים מיוחדים: מפלי הניאגרה¨ הפארקים אפקוט   
חוות  בוושינגטון¨  לינקולן  יד  באורלנדו¨  ודיסניוורלד 
החירות  פעמון  הרשי'ס¨  השוקולד  מפעל  איימיש¨ 
בפילדלפיה¨ מגדל האמפייר בניו יורק¨ פארק יוסמיטי¨ 

 Æלסßהתיאטרון הסיני ואולפני יוניברסל בלוס אנג
 Æ®דמי סבלות: בבית המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע  

 Æטיפים: לנותני השירותים בחו"ל  
קבוצה  למפגש  יוזמנו  הנוסעים  קבוצה:  מפגש   
כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש ימסרו 

Æטלפונית ע"י מלווה הקבוצה

Æוושינגטון ≠ ביקור במוזיאון השואה  
פילדלפיה ≠ האנדרטה לזכר יוני נתניהו¨ תפילת שבת   

עם הקהילה היהודית
ניו יורק ≠ מרכז חב¢ד   

לוס אנג'לס ≠ תפילת שבת בבית הכנסת המשמש   
Æאת הקהילה היהודית

±∏

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp


במהלך הסיור נעפיל למרומי בניין האמפייר 
סטייט ונתרשם מעוצמתה של העירÆ בחלקו 
יורק  ב“ניו  לפגוש  נצא  הסיור  של  השני 
היהודית“ נבקר בברוקלין ובמרכזי החסידות 
Æהכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת Æשבה

לסיור  נצא  השבת  וסעודה  התפילה  לאחר 
Æרגלי באזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצה

לסן  בדרכנו  ואנו  התעופה  לנמל  הסעה 
פרנסיסקו ©או אוקלנד® לאחר הנחיתה¨ הסעה 

Æלבית המלון שבאוקלנד הסמוכה

הבוקר נצא לסיור בעיר∫ גשר ”שער הזהב“¨ 
הנשקף  המרהיב  והנוף  התאומים¨  פסגת 
ממנה¨ רציף הדייגים¨ נשקיף על האי אלקטרז¨ 
בעולם  הגדול  הסיני  הרובע  טאון  צßיינה 
להשלמת  פנוי  זמן  הצהרים  אחר   Æהמערבי

Æלינה באוקלנד Æהביקורים ולקניות

הבוקר אנו נפרדים מסן פרנסיסקו ונוסעים  
לפארק יוסמיטיÆ נסייר בשמורה היפה∫ צוקי 
גרניט¨ מפלי מים¨ ”חצי הכיפה“ וה“אל קפיטן“ 
הם רק חלק מן השמורהÆ בתום הסיור נגיע 

Æללינה באזור פתחו הדרומי של הפארק

עיר  וגאס  ללאס  דרכנו  נעשה  הבוקר 
מדינת  בין  הגבול  את  נחצה   Æההימורים
קליפורניה לבין מדינת נבדה ונעבור על פני 
עיירות אמריקאיות טיפוסיות¨ הדרך משופעת 
לינה   Æהפרוע המערב  מתקופת  בשרידים 

Æבלאס וגאס

היום נוכל לשוטט בין בתי המלון המדהימים¨ 
לנסוע  נוכל   Æהמפוארים ההימורים  ובהיכלי 

ולבקר בסכר הובר המפורסם ©בתשלום® או 
לבלות במרכזי הקניות ©בתשלום®Æ בערב נוכל 

Æ®לצפות במופע בידור מהנה ©בתשלום

לאחר ארוחת הבוקר נעשה את דרכנו ללוס 
אנגßלס ובדרך¨ אם הזמן יאפשר¨ נעצור באחד 
לשבת¨  הכנות   Æהידועים הקניות  ממרכזי 

Æתפילה וסעודת ליל שבת

לסיור  נצא  השבת  וסעודה  התפילה  לאחר 
Æרגלי באזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצה

הבוקר נערוך סיור בעיר במהלכו נראה את 
התיאטרון הסיני של גרומן בסנסט בולוורד¨ 

בניין הקפיטול¨ וושינגטון

גשר ברוקלין¨ ניו יורק

האמפייר בניין למרומי נעפיל הסיור במהלך

בניין ה

ÆÆÆיותר
קבלים 

גשר מ
ב

יאגרה
לעבר מפלי נ
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פארק 
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הכנת 
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בצ

צהרים
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אשר בחזיתו מוטבעות כפות ידיהם של אלילי 
הוא   – מרקט“  ”פרמרס  המפורסמים¨  הבד 
אחר   Æהוליווד של  המפורסם  האיכרים  שוק 
הצהרים נבקר באולפני יוניברסל¨ שם נגלה 
עולם  של  הקלעים  מאחורי  המתרחש  את 

Æבתום הביקור נחזור למלון Æהקולנוע

טיולנו הגיע לסיומו¨ העברה לשדה התעופה 
Æוטיסה חזרה הביתה

Æנחיתה בשדה התעופה בן גוריון

 
 

±π



מסע בין כוכבים 
 ארצות הברית ≠ 

ניו יורק והחוף המערבי

 Æנפגש  בנמל התעופה בן גוריון ונטוס לניו יורק
לאחר הנחיתה הסעה לבית המלוןÆ בערב¨ נוכל 
לצאת לסיור בניו יורק המוארת בשלל צבעים 

©בתשלום®

אותנו  שיוביל  בעיר  מודרך  לסיור  נצא  היום 
לסנטרל פארק והשדרה החמישית¨ אוניברסיטת 
קולומביה¨ העיר התחתית¨ הרובע הסיני ומרכז 
הסיור  במהלך   Æ“סטריט ”וול  העולמי  הכספים 
ונתרשם  סטייט  האמפייר  בניין  למרומי  נעפיל 
הסיור  של  השני  בחלקו   Æהעיר של  מעוצמתה 
נצא לפגוש ב“ניו יורק היהודית“ נבקר בברוקלין 
ובמרכזי החסידות שבהÆ הכנות לשבת¨ תפילה 

Æוסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודה השבת נצא לסיור רגלי 
Æבאזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצה

הסעה לנמל התעופה ואנו בדרכנו לסן פרנסיסקו 
©או אוקלנד® לאחר הנחיתה¨ הסעה לבית המלון 

Æשבאוקלנד הסמוכה

הזהב“¨  ”שער  גשר  בעיר:  לסיור  נצא  הבוקר 
פסגת התאומים¨ והנוף המרהיב הנשקף ממנה¨ 
רציף הדייגים¨ נשקיף על האי אלקטרז¨ צßיינה 
טאון הרובע הסיני הגדול בעולם המערביÆ אחר 
  Æהצהרים זמן פנוי להשלמת הביקורים ולקניות

Æלינה באוקלנד

ונוסעים   פרנסיסקו  מסן  נפרדים  אנו  הבוקר 
לפארק יוסמיטיÆ נסייר בשמורה היפה: צוקי גרניט¨ 
מפלי מים¨ ”חצי הכיפה“ וה“אל קפיטן“ הם רק 
חלק מן השמורהÆ בתום הסיור נגיע ללינה באזור 

Æפתחו הדרומי של הפארק

ß
 Æהבוקר נעשה דרכנו ללאס וגאס עיר ההימורים
לבין  קליפורניה  מדינת  בין  הגבול  את  נחצה 
מדינת נבדה ונעבור על פני עיירות אמריקאיות 
מתקופת  בשרידים  משופעת  הדרך  טיפוסיות¨ 

Æלינה בלאס וגאס Æהמערב הפרוע

ß
המדהימים¨  המלון  בתי  בין  לשוטט  נוכל  היום 
ובהיכלי ההימורים המפואריםÆ נוכל לנסוע ולבקר 

702/122/64/7
702/26/718/7
702/313/725/7
702/417/829/8
702/524/85/9

 לתשומת לבך:
 Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
אשרת כניסה: דרושה אשרת כניסה לארה"ב ©מספר 

כניסות®

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

וטיסות  סדירה  בחברה  בינלאומיות  טיסות  טיסות:   
טיסות  בהם  מקרים  ©יתכנו  המסלול  פי  על  פנים 

Æ®הפנים יתבצעו דרך יעדי ביניים
בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   

 Æבחדרים לשניים עם שירותים צמודים
תחבורה: אוטובוסים לתיירים נוחים וממוזגים¨ לביצוע   

 Æהמסלול
כלכלה: ±± ארוחות בוקר המורכבות ממוצרים כשרים   
ועוד פעמיים¨  חד  בכלים  ומוגשות  מותרים   וØאו 
¥ ארוחות שבת ו≠≤ ארוחות חמות במהלך הטיול ©סה¢כ 
∑ ארוחות חמות® בצהרים: אפשרות להכנת כריכים 

 ®∏ ßראה סעיף אמינות בכשרות בעמ© Æלצהרים
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 Æסיורים מודרכים: ניו יורק¨ סן פרנסיסקו  

 Æסיורי הכרות: לוס אנג'לס  
ביקורים מיוחדים: מגדל האמפייר בניו יורק¨ פארק   
בלוס  יוניברסל  ואולפני  הסיני  התיאטרון  יוסמיטי¨ 

 Æלסßאנג
Æ®דמי סבלות: בבית המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע  

 Æטיפים: לנותני השירותים בחו"ל  
מפגש קבוצה: הנוסעים יוזמנו למפגש קבוצה כשבוע   
ימסרו  המפגש  פרטי   Æהטיול יציאת  מועד  לפני 

Æטלפונית ע"י מלווה הקבוצה
ייתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה יפגוש 

Æאת הנוסעים בניו יורק

 Æניו יורק ≠ מרכז חב¢ד  
לוס אנג'לס ≠ תפילת שבת בבית הכנסת המשמש   

Æאת הקהילה היהודית

מנהטן¨ צילום רינת כהן

≤∞



לבלות  או  ©בתשלום®  המפורסם  הובר  בסכר 
במרכזי הקניות ©בתשלום®Æ בערב נוכל לצפות 

Æ®במופע בידור מהנה ©בתשלום

ללוס  דרכנו  את  נעשה  הבוקר  ארוחת  לאחר 
אנגßלס ובדרך¨ באם הזמן יאפשר¨ נעצור באחד 
ממרכזי הקניות הידועיםÆ הכנות לשבת¨ תפילה 

Æוסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודה השבת נצא לסיור רגלי 
Æבאזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצה

ß ß
את  נראה  במהלכו  בעיר  סיור  נערוך  הבוקר 

בולוורד¨  בסנסט  גרומן  של  הסיני  התיאטרון 
אשר בחזיתו מוטבעות כפות ידיהם של אלילי 
הבד המפורסמים¨ ”פרמרס מרקט“ ≠ הוא שוק 

  Æהאיכרים המפורסם של הוליווד
שם  יוניברסל¨  באולפני  נבקר  הצהרים  אחר 
נגלה את המתרחש מאחורי הקלעים של עולם 

  Æבתום הביקור נחזור למלון Æהקולנוע

התעופה  לשדה  העברה  לסיומו¨  הגיע  טיולנו 
Æוטיסה חזרה הביתה

Æנחיתה בשדה התעופה בן גוריון
  
 
 

אולפני אוניברסל¨ הוליווד

לאס וגאס

 יותרÆÆÆבתים ויקטוריאנים בסן פרנסיסקו
מקבלים

בגשר 

ין האמפייר
רומי בני

פית ממ
 תצ

יוסמיטי
פארק 

 

אנגßלס
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 פניני ארץ השמש העולה
יפן

נפגש בנתב"ג ונטוס דרך יעד ביניים לטוקיו 
בירת יפן מאז ∏∂∏±Æ לאחר התארגנות בבית 
 Æהמיוחדת העיר  את  להכיר  נצא  המלון¨ 
נבקר במקדש מייג'י¨ המוקדש לקיסר מייג'י¨ 
אשר שם קץ לשלטון הפיאודלי ביפןÆ נמשיך 
הבילוי  מרכזי  ושיבויה¨  האראג'וקו  לרובעים 
בנוי  שיבויה  טוקיוÆ מרכז  צעירי  התוסס של 
וידאו  בהידור וברוח המאה ה≠±≥ עם מסכי 

Æואורות מנצנצים
 

בשוק  לביקור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
הדגים של טוקיו בו מקיימים כל בוקר מכירה 
תלויה  ©כניסה  ענקיים  דגים  של  פומבית 
באישור הרשויות®Æ נמשיך לביקור במוזיאון אדו 
המרתק המתאר את תולדות העיר ומשחזר 
את הבתים ואת סגנון החיים של טוקיו במאה 
ה≠∂±Æ נמשיך לרובע העסקים ההומה≠ גינזה 
קאנון≠  אסאקוסה  הבודהיסטי  ובמקדש 
והאקסדרה  המתחם   Æבטוקיו ביותר  החשוב 
עמוסת הדוכנים המובילה אליו מהווים אתר 
ברובע  בביקור  נסיים   Æעצמו בפני  מרתק 

Æהאלקטרוניקה – אקיהברה

עיירת  האקונה¨  לעבר  פעמינו  נשים  היום 
המעיינות השוכנת על שפת אגם אשי¨ בתוך 
הקיימת  הגעשית  הפעילות   Æכבוי געשי  לוע 
ואזורים  החמים  במעיינות  מתבטאת  היום¨ 
מבעבע  הבוץ  בהם  פעילה"  "אדמה  של 

Æטיסות: טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה  

בתי מלון: בדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה בחדרים   

 Æלשניים עם שרותים צמודים

 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג¨ לבצוע המסלול  

בבתי  בוקר  ארוחות   π  Æמורחב פנסיון  חצי  כלכלה:   

חד  ובכלים  מותרים  מוצרים  על  המבוססות  המלון 
פעמיים¨ ועוד π ארוחות חמות¨ חלקן צמחוניות ובצהרים 
 Æ®וממרחים ©לחם  כריכים  של  עצמית  להכנה   אפשרות 

Æ®∏ 'ראה סעיף אמינות בכשרות בעמ©

מנהל קבוצה: שומר מצוות¨ בכיר ומנוסה בטיולים למזרח   

 Æהרחוק¨ שיעמוד לרשותך במרוצת כל תקופת הטיול

Æסיורים מודרכים: טוקי̈ו האקונה¨ הירושימה¨ קיוט̈ו נארה  

̀י ושוק הדגים בטוקי̈ו ביקור  ביקורים מיוחדים: מקדש מייג  

במוזיאון הפתוח בהאקונה¨  מתחם השלום ואי המקדשים 
̀̈ו מקדש  ̀מה בהירושימה¨ הגן באוקאיימה¨ טירת ניג מאיג
̀י  טודיז בקיוט̈ו מקדש  נישיקי  שוק  גיישות¨  רובע  הזהב¨ 

Æופארק הצבאים בנארה

מפגש קבוצה: הנוסעים יוזמנו למפגש היכרות עם מלווה   

הקבוצה כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש 
יימסרו טלפונית ע"י מלווה הקבוצה

 Æ"מפגש מרגש עם קהילת "בית שלום ≠ קיוטו  
Æשבת עם הקהילה ≠ קובה  

והאדמה פולטת עשן קיטורÆ על חופי האגם 
בנוי מקדש האקונה¨ ששער הכניסה הגדול 
בדרך   Æהאגם במימי  ניצב  שלו  והכתום 
להאקונה¨ נעלה לאוואקודני לראות פעילות 
של גופרית מבעבעתÆ נמשיך לביקור במוזיאון 
הפתוח של האקונה ובו גן רחב ידיים המציג 
מכל  האמנים  מיטב  של  מודרניים  פסלים 

Æרחבי העולם
 

היום נטייל באזור האלפים היפנים¨ שרשרת 
הרים המתנשאת לגובה של כ≠ ∞∞μ≤ מטר¨ 
של  פסגתו  את  לראות  ניתן  מקום  שמכל 
המהירה  ברכבת  ניסע   Æהמפורסם פוג'י  הר 
למצומוטו ונבקר במצודת הסמוראים השמורה 
ביותר ביפןÆ נמשיך לטאקיאמה¨ עיירה עתיקה 
השוכנת בהרי האלפים היפנים שהשתמרה 
פסטיבלי  בזכות  מפורסמת  העיר   Æהיטב
מרכבות  בעיר  מוסעות  אז  והסתיו¨  האביב 
ליטאי  ניכנס  ההגעה  לאחר   Æיפהפיות ענק 
קאיקן¨ בו מוצגות עגלות מיוחדות המשמשות 
לפסטיבליםÆ נמשיך לרחובות העיירה ולחנויות 

Æהמציגות את האומניות המקומיות
 

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכפר המסורתי 
שירקווה≠גו¨ הבנוי כולו בתי עץ וקשÆ האתר 
 Æהוכרז על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית
ונעלה  הרכבת  לתחנת  ניסע  הביקור  בתום 
על רכבת הבולט המהירה לקובה הנמצאת 
באי הונשוÆ הכנות לשבת וארוחת ערב שבת 

Æבמרכז הקהילה היהודית

762/111/622/6

762/225/66/7

762/36/817/8

762/422/102/11

לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
בסוף  ביטולים  וסעיף  אחריות  הגבלת  תנאים¨  ראה 

החוברת

צילום חיים שפיצר

≤≤



 

סיורים  נערוך  בוקר  וארוחת  תפילה  אחרי 
Æרגליים באזור המלון

 

הנמצאת  מיאג’ימה  העיר  לעבר  ניסע  היום 
מדרום מערב להירושימהÆ נעלה על מעבורת 
או  המקדש®¨  ©אי  מיאג’ימה  האי  אל  ונשוט 
בשמו המלא איצוקושימהÆ זהו אתר היסטורי 
אשר נחשב לאחד משלושה האתרים היפים 
ביותר ביפןÆ בתום הביקור¨ נמשיך להירושימה 
השנייה  העולם  במלחמת  התפרסמה  אשר 
הכוחות  ע"י  אטום  בפצצת  כשהופצצה 
האמריקאייםÆ מאז נהפכה לעיר שכל כולה 
עצמה  העיר   Æהשלום קידום  אחת¨  מטרה 
נבקר   Æואנדרטאות זכרון  באתרי  מלאה 
בתום   Æהשלום ובמוזיאון  השלום  באנדרטת 

Æהביקור ניסע למלון בתחבורה ציבורית
 

הפזורים  הרכב  ממפעלי  באחד  נבקר  היום 
מפעל  באישור  מותנה  ©הביקור  במדינה 
לעיירה  נמשיך  הביקור  בתום   Æ®המכוניות
בעיירה  נסייר   Æקוראשיקי הציורית  ההיסטורית 
לעיר  נמשיך   Æשלה הייחודי  במוזיאון  ונבקר 
השליט  ארמון  גן  במתחם  ונבקר  אוקאיאמה 
הסמוראי מהמאה השבע עשרהÆ בתום הביקור 
רכבת  על  שוב  נעלה  הרכבת  לתחנת  ניסע 
הבולט המהירה וניסע לקיוטו¨ המרכז התרבותי 
של יפןÆ העיר שהיתה בירת הקיסרות היפנית 
כונתה  אשר  העיר   Æשנים  ±±∞∞ מ≠  למעלה 
יפן" מאכלסת מבחר גדול של  "ירושלים של 
נהגו  בו  ואתרים כמו ארמון הקיסר  מקדשים 
להכתיר את קיסרי יפןÆ לאחר הגעתנו לתחנת 
Æהרכבת בקיוטו¨ ניסע למלון בתחבורה ציבורית

לאחר ארוחת הבוקר נערוך סיור בעירÆ נבקר 
בטירת ניז'ו המפורסמת¨ טירת שוגון אמיתית¨ 
אשר נבנתה על≠ידי טוקגוואה אייאסו¨ מייסד 
ריואנג'י  למקדש  נמשיך   Æהשוגונים שושלת 
הגן   Æבתחומיו המצוי  הזן  גן  בזכות  המוכר 
משתייך לזרם ה "Kare Sansui" ≠ סגנון גנים 
חצץ¨  מחול¨  הבנויים  יבשים  וסיניים  יפניים 
האוכל  בשוק  גם  ונבקר   Æוסלעים אבנים 
רובע   ≠ גיון  וברובע  נישיקי  והצבעוני  הציורי 
הבילוי המסורתי של העיר ≠ שם נוכל לראות 
נצא  היוצאות לעבודתןÆ בערב  הגיישות  את 

Æ"למפגש מרגש ב"בית שלום

יפן ארץ השמש העולה¨ ארץ השינטו ומוזרויות הכר̈ך מדינת איים שרגלה האחת שקועה 

עמוק בהיסטוריה ורגלה האחרת מונחת אי שם במאה ה≠±≥Æ טוקיו הכרך התוסס¨ נהר 

הסומידה ומקדשי השינטו¨ רובע גינזה המהוד̈ר  קיוטו הבירה הקדומה על שלל הגנים 

ומקדשי הזן¨ גיישות ובתי תה¨ פריחת דובדבן ושלכת מרהיבה¨ סמוראים 

ושוגונים המפארים דפים בהיסטוריה¨ תחכום וטכנולוגיה מול קימונו 

מלהיבים  ניגודים  הם  מסורתיים¨  ואובי 

הכה  היפני  העם  עם  מרתק  במפגש 

Æיוצא דופן מבין מדינות אסיה והפסיפיק

ÆÆÆקבלים יותר
בגשר מ

הברה בטוקיו
”עיר החשמל“ – רובע אקי

”  

 המוזיאון הפתוח בהאקונה

מסורת בקיוטו
ם וטקס תה 

 דרך הפילוסופי

ת כריכים לצהרים
אפשרות להכנ

הר פוג'י

מקדש הזהבÆ צילום חיים שפיצר

נבקר   Æבקיוטו הסיורים  את  נמשיך  היום 
ברשימת  שנכלל  העתיק  קיומיזו  במקדש 
אתרי השימור של אונסק"וÆ נמשיך לרובעים 
 Æוסננזאקה ניננזאקה   ≠ קיוטו  של  העתיקים 
 Æנגיע לדרך הפילוסופים לטקס תה מסורתי
בחציו השני של היום נבקר בנארה שהייתה 
במקדש  נבקר   Æיפן של  הראשונה  הבירה 
טודאיג'י¨ מבנה העץ הגדול בעולם ובו פסל 

 Æמטרים  ±∂ שגובהו  מברונזה  ענק  בודהה 
וצבאים  איילות  בו  בפארק  שוכן  המקדש 
במקדש  נבקר   Æחופשי באופן  מהלכים 
קאסוגה¨ אותו מקשטות אלפי מנורות מאבן 
ומברונזהÆ בתום הביקור ניסע לנמל התעופה 
שבאוסקה¨ המטרופולין השני בחשיבותו ביפן¨ 
ביפן  הטיול  תם   Æהביתה חזרה  נטוס  ממנו 
הקסומהÆ מלאי חוויות ורשמים ננחת בנמל 

Æ±≤ ≠התעופה בן גוריון ביום ה

≤≥



מסע אל תרבויות המקונג
וייטנאם וקמבודיה

  

נפגש בנתב"ג ונטוס דרך יעד ביניים להאנוי¨ 
וייטנאםÆ לאחר הנחיתה העברה לבית  בירת 

Æהמלון

הנהר  לאורך  בנסיעה  מהאנוי  נצא  הבוקר 
וויטנאם¨  של  הטבע  מפלאי  לאחד  האדום 
האלונג בייÆ מימיו השקטים זרועים באלפי איים 
המים  מן  המזדקרים  נישאים  וצוקים  קטנים 
ויוצרים נוף מיוחד במינוÆ פירוש השם האלונג 
יורד הדרקון אל הים"Æ השם  בו  "המקום  ביי¨ 
קשור לאגדה על דרקון שיצר את המפרץ ואת 
חוויתי  נצא לשיט   Æזנבו המתנופף האיים עם 
הדייגים  של  חייהם  מאורח  ונתרשם  במפרץ 
החיים במימיוÆ ארוחת צהריים על הסיפוןÆ לאחר 

Æסיום השיט¨ העברה למלון

 Æהבוקר נשוב להאנוי ובהגעה נערוך סיור בעיר
 Chuong נטייל ברובע העתיק¨ מערבה לגשר
Duong הסמוך לאגם Huan Kiem והמהווה 
את המוקד המרתק של הבירה¨ נשוטט ונתרשם 
החנויות  המלאכה  בעלי  הצרים¨  מרחובותיו 
נראה   Æאותו המאכלסים  והסוחרים  הרבות 
את המאוזוליאום בו חנוטה גופתו של המנהיג 
הו≠צ'י≠מין¨ אחד האתרים החשובים של האנוי 
והמהווה דוגמא לפולחן אישיותÆ נערוך ביקור 
למאוזוליאום הנמצא בבית בו התגורר הו≠צ'י≠

פרח  של  בצורה  הבנוי  על≠שמו  ומוזיאון  מין 
הלוטוסÆ נראה את בית האופרה¨ שהוא אולי 
המבנה המשקף בצורה המשכנעת ביותר את 
של  הארכיטקטורה  על  הצרפתית  ההשפעה 
אשר  העמוד≠האחד¨  בפגודת  נצפה   Æהאנוי
כשמה כן היא¨ פגודה הבנויה מעץ¨ סביב עמוד≠

אבן אחד המייצג את הגבעול של פרח הלוטוס 
 Æוברגל ברכב  יערך  הסיור   Æוהטהור הקדוש 
נבקר במוזיאון "כלא הילטון האנוי"¨ שבו נאסרו 
לוחמי החופש הוייטנאמים במלחמתם בכובש 
הצרפתיÆ ביקור בכלא מזכיר את מוזיאון אסירי 
הערב  ארוחת  לאחר   Æבירושלים המחתרות 

 טיסות: בינלאומיות בחברת תעופה סדירה וטיסות פנים 
עפ"י המסלול ©יתכנו מקרים בהם טיסות הפנים יתבצעו 

Æ®דרך יעדי ביניים
טובה  תיירות  דרגת  וØאו  ראשונה  בדרגה  מלון:  בתי   
בחדרים לשניים עם שירותים צמודיםÆ ברכבות הלילה ≠ 

 Æהלינה בתאים ל≠≥¨ כולל שירותים משותפים
לביצוע  וממוזגים¨  נוחים  לתיירים  אוטובוסים  תחבורה:   

 Æהמסלול
 כלכלה: חצי פנסיון מורחב ¥± ארוחות בוקר בבתי המלון 
המבוססות על מוצרים מותרים ובכלים חד פעמיים¨ ≤± 
ארוחות חמות ©חלקן צמחוניות¨ ארוחת ערב ביום ההגעה 
©לחם  כריכים  להכנת  אפשרות  כן  וכמו   Æ®כלולה אינה 

 Æ®∏ 'ראה סעיף אמינות בכשרות עמ© Æ®וממרחים
 מלווה קבוצה: שומר מצוות¨ בכיר ומנוסה בטיולים למזרח 

 Æהרחוק¨ שיעמוד לרשותך במרוצת כל תקופת הטיול
 Æ̀י≠מין סיטי  סיורים מודרכים: האנו̈י הואה¨ הויא̈ן הו≠צ

 Æסיורי היכרות: הואה¨ הוי≠אן 
 ביקורים מיוחדים: פגודת העמו̈ד בהאנו̈י שוק באק≠הא¨ 
ושבטי ההרים באזור סאפה¨ שייט במפרץ הלונג¨ סמטאות 
̀̈י מקדש הקאו≠דא̈י שייט בדלתת  העיר הויא̈ן מחילות קוצ
 Æהמקונג¨ מקדשי אנגקו̈ר טיפול רפלקסולוגיה בסיאם ריפ

 Æטיפים: לנותני השירותים בחו"ל 
 Æ®דמי סבלות: בבתי המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע 

 מפגש קבוצה: הנוסעים יוזמנו למפגש היכרות עם מלווה 
הקבוצה כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש 

 Æיימסרו טלפונית ע"י מלווה הקבוצה

השבטים  איזור  עבר  אל  לילה  ברכבת  נצא 
נוסעת  וייטנאםÆ הרכבת  הססגוניים של צפון 
צפונה עד לאזורי הגבול עם סיןÆ לינה בתאים 

 Æלשניים ברכבת

בוקר  לארוחת  ניסע  קאי  ללאו  בהגיענו  מיד 
בסאפה¨ אשר נבנתה ע"י הצרפתים כעיירת 
קיט ב≠ ≥≥Æ±π בתום הארוחה נצא לביקורים 
בכפרים  נבקר   Æהססגוניים ההרים  בשבטי 
 Æקאט≠קאט וטה ואן ובשבטים מונג¨ דזאי ודזאו
בתום הסיור¨ נחזור למלוןÆ הכנות לשבת¨ תפילה 

Æוסעודת ליל שבת

ברגל  נטייל  השבת  וסעודת  התפילה  לאחר 
להר האם רונג¨ לגן הסחלביםÆ כמו כן¨ נטייל 
ברחובות העיירה סאפהÆ נבקר בשוק המיוחד 
בני  מתרכזים  בו  השבוע¨  סוף  של  והססגוני 
השבטים השונים בלבושם המסורתי למכירת 

 Æמרכולתם

לאחר ארוחת הבוקר¨ ניסע לעיירה באק הא 
בה מתקיים מדי יום א¨ השוק הצבעוני הגדול 
ביותר בצפון≠מערב וייטנאםÆ נוכל להנות וגם 
וירקות כמו  ≠ פירות  לקנות מכל טוב הארץ 
לבוש  פרטי  אחרים¨  חיים  ובעלי  חמורים  גם 
ססגוניים וחפצים של מקומיים שבעבורנו הם 
קישוטים אקזוטייםÆ לאחר הנאה רגועה מהשוק 
ניסע חזרה לתחנת הרכבת בלאו קאיÆ בדרך 
נבקר בכפרים מקומיים ונראה אנשים לבושים 
תלבושות מסורתיות¨ צבעוניות ומרשימותÆ כמו 
כן¨  נראה  טרסות אורז מתפתלות במדרונות 
ברכבת  נצא  ערב¨  ארוחת  לאחר   Æשמסביב

 Æהלילה חזרה להאנוי

נגיע להאנוי לקראת השעה μ בבוקרÆ לאחר 
בהאנוי  לסיור  נצא  והתרעננות  בוקר  ארוחת 
בהאנוי  סיורנו  את  נשלים   Æוהרוגעת הנעימה 

צילום: מÆ קוט

763/17/823/8
763/213/1129/11

לתשומת לבך:
 Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות
טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירהÆ ראה תנאים¨ 

Æהגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף החוברת
דרושות אשרות כניסה לוייטנאם וקמבודיה ≠ בסך 
§∞∞±Æ לצורך קבלת האשרות¨ לאחר הנחיתה¨ דרושים 

 Æדפים ריקים בדרכון ו≠∂ תמונות פספורט ≤
מסי נמל נוספים ייגבו בנמל התעופה השונים וישולמו 

במקום¨ במזומן¨ על ידי הנוסע
חיסונים: בדבר פרטים יש לפנות ללשכת הבריאות 

Æהמקומית

≤¥



ואחר כך ניסע לשדה התעופה ונטוס להויאן 
הציורית אשר קפאה בזמן לפני כ≠∞∞± שנה¨ 

   Æכשהנהר טו בון התייבש

הבוקר נטייל ברובע העתיק של העיירה הקטנה 
ונוכל לחוש באווירה היסטורית מיוחדתÆ בעבר 
החלה  בה  חשובה  נמל  עיירת  הויאן  הייתה 
ההתיישבות הסינית¨ וכיום פזורים ברובע העתיק 
שלה יותר מ≠∞∞∏ מבנים עתיקים בני כ≠∞∞≥ 
החנויות  ספור  באין  מפורסמת  שנהÆ העיר 

Æהמתמחות בתפירת בגדים לפי הזמנה

 Æהעצומים השיש  להרי  וניסע  מהויאן  נפרד 
אלו הן μ פסגות שהיו בעבר איים ובהן מערות 
ומנהרות נסתרות אשר שימשו את הוויטקונג 
כמקום מסתור בעת התקפות הפתע על הצבא 
ונטוס  התעופה  לשדה  נמשיך   Æהאמריקאי
להו צ'י מין סיטי¨ בעבר סייגוןÆ לאחר הנחיתה¨ 
ווייטנאם עד  נצא לסיור בעיר שהייתה בירת 
π∑μ±¨ כאשר צבאות הצפון ניצחו את צבאות 
הדרום ואיחדו את המדינהÆ זוהי העיר הגדולה 
 Æהמדינה של  והנשמה  הלב  בוייטנאם¨  ביותר 
עיר דינאמית¨ תוססת¨ שמרכזת את הפעילות 
נבקר   Æוהתרבותית הכלכלית  המסחרית¨ 
במוזיאון המלחמה וברובע הסיני עם סמטאותיו 
 Æבו הנמצאים  הרבים  והמקדשים  הציוריות 
בובות  תיאטרון  במופע  לצפות  נצא  בערב¨ 

Æהמים

בדלתת  לטיול  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
המקונגÆ בדרך נעצור לצפות בעבודת המקומיים 
לקאי  ההגעה  עם   Æהמישוריים האורז  בשדות 
והאוטנטי  בה¨ נשוט אל השוק הצף האמיתי 
שבמקוםÆ נצפה במקומיים המחליפים סחורות¨ 
פירות ומצרכים שונים תוך כדי שיט בסירותיהם 
הקטנותÆ נעצור באחד הכפרים לביקור במטעי 
פירות טרופייםÆ נמשיך לאורך התעלות הקטנות 
של  העילית  הדלתא  של  מהמראות  ונהנה 
המקומיים  בהם  במקומות  נבקר   Æהמקונג
מנהלים עסקים קטנים ומשפחתיים של ייצור 
בהמשך   Æאורז עשוי  ופופקורן  קוקוס  ממתקי 

נגיע אל הכפר וין לונג – הפנינה הירוקה של 
האזור בה ניתן לחוש את ההשתלבות הנפלאה 
עם הטבעÆ נהנה ממוסיקה וייטנאמית אוטנטית 
בתוך גן בונסאיÆ אחר הצהריים נצא חזרה להו 

 Æצ'י מין סיטי

יעדנו  יהיו  צ'י  קו  מחילות  של  המיילים   ∑μ
העיקרי היוםÆ השם אינו מעיד על התוכן – קו 
צ'י פירושו ארץ הגנים הפורחיםÆ נצא מהו צ'י 
מין סיטי לכיוון דרום מזרח לביקור במה שהיה 
גן העדן הנסתר של לוחמי הוייטקונג והכפריים 
שסביבם הסתתרוÆ בביקור נשלב צפייה בסרט 
המתאר את מלחמת וייטנאם באזור¨ הפצצות 
של  נסיונותיהם  האמריקאים¨   Bμ≤ מטוסי 
הגרילה  מלחמת  למסתור¨  לברוח  הכפריים 
של הקומוניסטיםÆ בתום הביקור נמשיך לביקור 
בטאי נין¨ עיר המקודשת למאמיני ה"קאו דאי"¨ 
אלמנטים  המשלבת  ייחודית  ווייטנאמית  דת 
אחה"צ   Æונוצריים קונפוציאניים  בודהיסטיים¨ 
וסעודת  ¨ תפילה  נשוב למלוןÆ הכנות לשבת 

 Æליל שבת

בסביבות  רגלי  סיור  נערוך  התפילה¨  לאחר 
 Æהמלון

המרתקים  וייטנאם  ממראות  נפרדים  אנו 
 Æויוצאים למקום מדהים נוסף¨ מקדשי אנגקור
הנמצאת  שבקמבודיה  ריפ  לסיאם  נטוס 
בסמוך לעיר המקדשים – אנגקורÆ המקדשים¨ 
שמספרם כ≠ ∞∞± במספר¨ הם שרידיו הקדושים 
של מרכז שלטוני ודתי גדול אשר נבנו במאות 
של  שמותיהם  את  לפאר  כדי   π≠±≥ ה≠ 
המלכים לשושלת חימרÆ במאה ה≠μ± ננטשה 
 Æהמקדשים את  כיסה  והיער  ברובה¨  אנגקור 
הצרפתי¨  הטבע  חוקר  שנה¨   ±∞∞ כ≠  לפני 
אנרי מואו¨ גילה אותה מחדש ומאז ועד היום 
צמחיית  של  לפינוייה  מאמצים  מתקיימים 
הג'ונגל שמאיימת להרוס לחלוטין את שרידי 
המבניםÆ  היום נבקר במקדש המפורסם¨ מקדש 
אנגקור אשר נכלל ברשימת אתרי המורשת של 

אונסק"ו מאז ≥Æ±ππ נמשיך למקדש באקהנג 
Æאשר נבנה בראש גבעה וממנה נצפה בשקיעה

אנגקור  המלך¨  של  הבירה  בעיר  נבקר  היום 
ת'וםÆ נראה את מרפסת הפילים אשר ממנה 
השבים  המנצחים¨  צבאותיו  את  המלך  סקר 
המלך  מרפסת  את  נראה  כן  כמו   Æמהקרב
הדהוי  צבעו  בשל  כך  נקרא  אשר  המצורע 
לצרעת¨  הדמיון  את  שהעלו  והאזובי שעליו¨ 
באנגקור  מלך  על  קמבודית  אגדה  והזכירו 
שחלה בצרעתÆ נבקר במקדש באיון¨ המקדש 
בסוף  באנגקור  שנבנה  האחרון  הממלכתי 
דיוקני  בכ≠∞∞≥  ידוע  המקדש   Æ±≤≠ה המאה 
הנמצאים  שבו¨  והמסיביים  השלווים  האבן 
גם  במקדש   Æשבמקדש המגדלים   μ¥ על 
תבליטים רבים¨ המציגים מגוון ייחודי של סצנות 
מיתולוגיות והיסטוריות לצד סצנות מחיי היום≠
יוםÆ נמשיך לביקור בכפר הצף≠ פלוטינג וילג'¨ 
מרחק נסיעה קצר מסיאם ריפ בדרך משובשת 
ואופיינית לקמבודיהÆ מרבית הבתים בנויים על 
כלונסאות באגם טונלה סאפÆ את יומנו נסיים  

Æבטיפול רפלקסולוגיה מרגיע

האחד¨   Æמקדשים בשני  נבקר  האחרון  ביומנו 
בסגנון  הבנוי  הינדי¨  מקדש  סאמרה¨  בנטאי 
עם  של  שמם  על  ונקרא  ואט¨  של אנגקור 
הסאמרה¨ ילידי האזורÆ המקדש השני¨ בנטאי 
סריי  שפירושו¨ מצודת הנשים או מצודת היופי¨ 
 Æכנראה בשל התבליטים המורכבים הנמצאים בו
 Æתם ונשלם טיולינו המרתק בווייטנאם ובקמבודיה
ניסע לנמל התעופה ונטוס דרך בנגקוק חזרה 

 Æנחיתה בבוקר יום ה≠∑± של הטיול Æלארץ

צילום: מÆ קוט

וייטנאם וקמבודיה  שדות האורז של וייטנאם¨ רועי האווזים¨ ערי נמל עתיקות¨ מפרץ טונקין על אלפי צוקי הגיר המתנשאים אל על ממעבי 

̀י מין התוססת והאנוי המאופקת̈ מלחמת וייטנאם  האוקיינוס¨ כת הקאו די ודלתת המקונג¨ תעלות המים וחיי הכפרים¨ הו צ
̀י של לוחמי הוויטקונג¨ שבטי ההרים בסאפה על מלבושם הססגונ̈י הם שהופכים את הביקור  ומוזיאון המלחמה¨ מחילות קו צ

בוייטנאם לחוויה שאין שנייה להÆ שייט אל השוק הצף הענק שעל נהר המקונג¨  והביקור בסיאם 
ריפ¨ יפגיש אותנו עם אחד מפלאי עולם¨ מקדשי אנגקו̈ר שהשיטוט בין שרידי המכלולים 
Æהמקודשים¨ הוא מסע בזמן אל ממלכת הח̀מר האדירה ששלטה בדרום מזרח אסיה

ÆÆÆקבלים יותר
בגשר מ

ו צ‘י מין סיטי
בות המים בה

 מופע בו

שבטי ההרים באזור סאפה
  

  שייט במפרץ הלונג

 מחילות קו צ'י
דלתת המקונג

 השווקים הצפים של 

 המקדשים באנגקור

ת כריכים לצהריים
 אפשרות להכנ

≤μ



 סין המושלמת    
סין¨ הונג קונג ומקאו

721/18/524/5
721/219/65/7
721/33/719/7
721/410/726/7
721/57/823/8
721/628/813/9
721/716/101/11

 לתשומת לבך:
יתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות 

Æ®ייתכן דרך יעד ביניים©
טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה 
Æאשרת כניסה: דרושה אשרת כניסה לסין

יש לפנות ללשכת הבריאות  חיסונים: בדבר פרטים 
Æהמחוזית לפחות חודש לפני מועד יציאת הטיול

Æראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף החוברת

בחברה  ביניים®  יעד  ©דרך  בינלאומיות  טיסות    טיסות: 
סדירה וטיסות פנים על פי המסלול ©יתכנו מקרים בהם 

 Æ®טיסות הפנים יתבצעו דרך יעדי ביניים
  בתי מלון: בדרגה ראשונה¨ בחדרים לשניים עם שירותים 

 Æצמודים
התכנית  לבצוע  ממוזג  תיירים  אוטובוס    תחבורה: 

 Æ®בהתאם לרמה המקומית©
 כלכלה: חצי פנסיון מורחב: ¥± ארוחות בוקר בבתי 
המלון המבוססות על מוצרים מותרים ומוגשות בכלים 
צמחוניות¨  חלקן  חמות¨  ארוחות   ±¥ פעמיים¨  חד 
או  מתאפשר®  בהם  ©במקומות  פיקניק   ≠ ובצהרים 
אפשרות להכנת כריכים ©לחם וממרחים®Æ ©ראה סעיף 

אמינות בכשרות עמ' ∏®
 מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך 

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 סיורים מודרכים: בייג'ין¨ שנחאי¨  שיאן¨ גווילין¨ יאנגשו¨ 

הונג קונג ומקאו
 ביקורים מיוחדים: הונג קונג ≠ תצפית מפסגת ויקטוריה¨ 
מקאו ≠ מלון ונציה¨ גווילין ≠ טרסות האורז של לונג שאן¨ 
שיט על הנהר לי¨ שיאן ≠ אתר חיילי הטרקוטה¨ שנחאי 
≠ גני יו≠יואן¨ ה"גיטו היהודי"¨ בייג'ין ≠ ארמון הקיץ¨ העיר 

האסורה¨ החומה הסינית¨ מקדש השמיים¨
 Æ®דמי סבלות: בבתי המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע  

 Æטיפים: לנותני השירותים בחו"ל  
עם  היכרות  למפגש  יוזמנו  הנוסעים  קבוצה:    מפגש 
מלווה הקבוצה כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי 

 Æהמפגש יימסרו טלפונית ע"י מלווה הקבוצה

שנחאי ≠ "הגיטו היהודי"¨ בית הכנסת    
Æאוהל משה" והמוזיאון היהודי"

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסה 
Æאת הלילה נבלה בטיסה Æלהונג קונג

בשעות הצהרים נחיתה בהונג קונג ולאחריה 
לפסגת  נעלה  במהלכו  בעיר  לסיור  נצא 

Æויקטוריה לתצפית על העיר

היום נצא במעבורת למקאו¨ מושבה פורטוגזית 
בעבר וכיום תחת ריבונות סיניתÆ ’לאס וגאס 
מקאו  את  מכנים  כך  הרחוק'  המזרח  של 
כיוםÆ בחצי האי מקאו שילוב מקסים של שתי 
 Æאירופאית וסיניתØתרבויות שונות ≠ פורטוגזית
היפות¨  הכיכרות  נראה את  האי  בחצי  נסייר 
נבקר  אותן¨  המקיפים  המרשימים  והמבנים 
במקדש A-MA¨ הנחשב ליפה ולמפורסם ביותר 
במקאו¨ וכמובן שלא נחמיץ ביקור במלון ונציה 
©VENETIAN RESORT® הידועÆÆÆ בסיום הסיור נשוב 
לשוק  נצא  בערב   Æקונג בהונג  המלון  לבית 

Æ"הלילה של הונג קונג הנקרא "שוק הגנבים

לשנזן  חוצים  קונג¨  מהונג  נפרדים  אנו  היום 
לגווילין  המהירה  ברכבת  ונוסעים  שבסין 
לו  שני  שאין  יפהפה  קרסטי  בנוף  השוכנת 
היפה  "המקום  הסינים  מכנים  אותו  בעולם¨ 
ביותר תחת השמיים"Æ בהגעה נבקר במערת 

 Æחליל הסוף" בה נטיפים יפהפיים"

גואגנשי¨  מחוז  צפון  אל  בדרכנו  אנו  הבוקר 
בנופיו המדהימיםÆ המחוז היה לנושא  הידוע 
 Æשירה וציור מזה מאות שנים בתרבות הסינית
לנוף של צוקי אבן הגיר שצומחים כאילו משום 
 Æוינגשו¨ אין משתווה בסין גווילין  מקום באזור 
כפרי מיעוטים צבעוניים וטראסות אורז רבות 
הם אטרקציות נוספות באזור זהÆ נעשה את 
דרכנו בנוף של שדות אורז ומטעי תה וכפרים 
קטניםÆ נגיע אל לונג שאן¨ נבקר בשדות גידול 

האורז¨ נראה את טרסות האורז המפורסמות 
 Æוכמובן שגם נעצור בנקודות תצפית מרהיבות
נשוב לגווילין¨ הכנות לשבת¨ תפילה וסעודת 

Æליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי 
של  המפורסם  סמלה  הפיל"¨  "חדק  לגבעת 
העיר הנמצאת על גדתו המערבית של נהר 
הליÆ לאחר צאת השבת טיולי גשר מזמינים 
אותך לסיור לילי מיוחד במהלכו נערוך תצפית 
על הפגודות והאגמים המוארים ונערוך שיט 

Æעל האגם

שרבים  יאנגשו¨  העיירה  אל  ניסע  הבוקר 
ואת סביבתה כאזור הטבע  מחשיבים אותה 
 Æהלי נהר  על  נשוט  מכאן   Æבסין בכל  היפה 
מתרוממות  לאורכו  הנהר¨  על  עובר  השייט 
זהו   Æוהירוק המרשים  הקרסטי  הנוף  גבעות 
 Æביותר והמפורסמים  היפים  מהסיורים  אחד 
נעצור לביקור בכפר FULI¨ הידוע בבתי האומנים 
שבו ובחנויות לממכר יצירות אומנותÆ בהגעה 
אתם  בערב   Æהיפה בעיירה  נסייר  ליאנגשו 
מוזמנים למופע IMPRESSION אשר נבנה והופק 
במשך μ שנים¨ באתר נוף מדהים על גדות נהר 
לי¨ מוקף פסגות הרים זקופים "הצומחים" מתוך 
הנהר כרקע לבמה¨ שהיא הנהר עצמוÆ מופע 
ייחודי המשלב שירה ומשחק¨ אור¨ מוזיקה וטבע 

Æבתום ההופעה נשוב לבית המלון Æמופלא

הבוקר ניסע לשדה התעופה של גווילין ונטוס 
בתקופת  סין  של  הקדומה  בירתה  לשיאן¨ 
שושלת טאנגÆ משיאן יצאו בעבר שיירות אל 
דרך המסחר ההיסטורית "דרך המשי"Æ בהגעה 
המוסלמי  ברובע  נשוטט  בעיר¨  סיור  נערוך 
בו פעילות ענפה ≠ שוק עתיקות¨ שווקי מזון 
נגיע  הסיור  בתום   Æקטנות עממיות  ומסעדות 

Æלמלוננו

≤∂



בייג'ין ≠ העיר האסורה

מקאו

צילום מÆקוט

היום נצא לבקר באתר ”לוחמי הטרקוטה“ ≠ 
אחד מפלאי תבל בדמות צבא של כ≠∞∞≥¨∑ 
דמויות לוחמים¨ סוסים ומרכבות עשויים מחומר 
על  להגן  בכדי  קרב  אלי  ערוכים  הטרקוטה¨ 
הואנג  הקיסר  ין  צ שושלת  מייסד  של  קברו 
דיÆ בתום הביקור ניסע לשדה התעופה ונטוס 
לשנחאיÆ בהגעה נצא לסיור היכרות ונתרשם 
וממדרחוב  המפורסמת  הבונד  מרצועת 
לצאת  יוכלו  המעוניינים   Æהתוסס ינג  נאנג
©בתשלום® לשייט על הנהר ולחוות את מראות 

  Æהכרך מזווית שונה

מעל  המאכלסת  העיר  בשנחאי¨  נסייר  היום 
ל≠±≥ מיליון תושביםÆ נראה את הרובע הסיני 
העתיק̈  נסייר ב“רחוב העתיק“ ונחוש את החיים 
והאווירה של ”פעם“ ונבקר בגני ”יו#יואן“¨ נבקר 
במוזיאון לתכנון עירוני בו נלמד על התפתחות 
העיר שנחאי¨ נסייר ב¢אזור הצרפתי¢ של העיר 
ומרכזו   ¨±π≠ה במאה  צרפת  בשליטת  שהיה 
רחוב הקניות האופנתי והפופולרי¨ אדריכלות 
קולוניאלית ומבני ארט≠דקו¨ בתי קפה¨ חנויות 
כלבו ענקיות¨ ועודÆ בערב ”טיולי גשר“ מזמינים 

Æאותך למופע אקרובטיקה מרהיב

את הבוקר נקדיש לחלקו היהודי של הסיור 
היהודיים  הפליטים  רוכזו  בו   ≠ ב“גטו“  נבקר 
במלחמת העולם השנייהÆ נשמע את סיפורה 
האנדרטה  את  נראה  היהודית  הקהילה  של 
הכנסת  בית  בעבר  שכן  בו  במבנה  ונבקר 
שעות   Æכמוזיאון כיום  ומשמש  משה“  ”אוהל 
יוכלו  המעוניינים  חופשיות¨  הצהרים  אחר 
זßוזßואנג¨ עיירה  לצאת לטיול ©בתשלום®  אל 
עתיקה וציורית הידועה כ¢ונציה של המזרח¢ 
≠ בשל תעלות המים היפות שבהÆ נערוך שייט 
בתעלות העיירה ונסייר בהÆ בתום הסיור נשוב 
לשנחאיÆ המעוניינים יוכלו להעפיל ©בתשלום® 
של  השחקים  מגורדי  אחד  למרומי  להעלות 

   Æהעיר לתצפית על העיר

נפרד משנחאי וניסע ברכבת המהירה לבייג'ין 
בירת סין ומקום מושבם של קיסרי סין במשך 
טיאן≠אן≠מן  בכיכר  נבקר  בהגעה   Æשנה  ∂∞∞
 Æ"אשר פירוש שמה הוא "שער השלום השמיימי
נחשבת  העיר  של  במרכזה  הניצבת  הכיכר 
מסביב   Æבעולם הגדולה  הציבורית  לכיכר 
לכיכר אוסף של מונומנטים מהעבר ומההווה 

הסינית¨  להיסטוריה של המפכה  המוזיאון   –
לגיבורי  האנדרטה  העם¨  של  הגדול  האולם 
העם והמוזוליאום של היו"ר מאו צה≠טונגÆ ניסע 
וסעודת  תפילה  לשבת¨  הכנות  המלון¨  לבית 

Æליל שבת

לאחר תפילה וסעודת שבת¨ נצא לסיור רגלי 
  Æעם מלווה הקבוצה באזור המלון

בערב¨ לאחר צאת השבת נצא לסיור לילה 
של  המיוחד  האוכל  בשוק  ונבקר  בעיר 

Æוואנגפוג'ינג

הבוקר נצא אל החומה הסינית הגדולה אשר 
הגדולים  הארכיטקטורה  מפלאי  אחד  הינה 
 ≤¨μ∞∞≠החומה נבנתה במשך כ Æשנבנו אי פעם
מפני  כהגנה  רבות¨  שושלות  ידי  על  שנה 
המונגולים ©דבר שהתברר בסופו של דבר כלא 
היחידי  המבנה  שהיא  ואומרים  במיוחד®¨  יעיל 
שניתן לראות מהחללÆ נתרשם מעוצמת החומה 
ואחר כך נבקר במפעל לאמנות הקלויזונה ≠ 
אומנות המשלבת שיבוץ אמיילÆ בסיום הסיור 
המעוניינים  יוכלו  בערב¨   Æהמלון לבית  נשוב 

Æלצפות ©בתשלום® במופע קונג≠פו

נתחיל את היום בביקור במרכז לרפואה סינית 
מסורתית ובעזרת מומחי המקום נתוודע אל 
חלק משיטות הריפוי כולל צמחי מרפאÆ  אחר 
כך נצא לביקור מרתק ב"עיר האסורה" אשר 
 Æאונסק"ו מטעם  עולמית  מורשת  אתר  הינה 
במשך כ≠∞∞μ שנה נאסר על בני העם להיכנס 
למתחם ארמון הקיסר¨ וכך זכה לשמו ≠ "העיר 
תקופה  במשך   Æ®Forbidden City© האסורה" 
האחרון   Æקיסרים  ≤¥ בה  ומשלו  התגוררו  זו¨ 
 ±π≤¥≠שבהם היה הנרי פו≠יי שגורש מהעיר ב
ברנרדו  בסרטו של  הונצח  חייו  סיפור  ואשר 
ברטולוצ`י מ≠∑∏π±¨ "הקיסר האחרון"Æ  לאחר 
 Æמכן נבקר באחד משווקי העיר המפורסמים
בערב נצא יחדיו למופע ¢מסיכת הזהב¢¨ מופע 

Æמרהיב ביופיו

הפארקים  לאחד  ונצא  נשכים  הבוקר 
הסינים  את  נראה   Æהעיר של  המפורסמים 
 Æהמתרגלים טאי צ'י ואף נוכל להצטרף אליהם
אחר כך נבקר במקדש השמיםÆ כל המבנים 
בפארק תוכננו תוך שימוש בתורות הפנג שואי¨ 
 ≠ והתוצאה  ובדת¨  קוסמולוגיה  נומרולוגיה¨ 

מרהיבה° נמשיך לארמון הקיץ הקיסרי¨ הנמצא 
מחוץ לעיר ≠ פארק רחב ידיים בו גשרוני אבן¨ 
חורשות¨ אגם¨ חנויות ובתי תה ציוריים¨ גן מדהים 
ביופיו ובתוכו מכלול של מבניםÆ לאחר הביקור 
המבנים  את  ונראה  האולימפי  בכפר  נעבור 
המפורסמים: "קן הציפור" ו"קובית המים"Æ לעת 
Æערב ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה ארצה

Æתמה החופשה¨ נחיתה בשדה התעופה בן≠גוריון

החומה הסינית
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 סין פנינים ומשי
שנחאי ובייג'ין המיטב
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 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
Æאשרת כניסה: דרושה אשרת כניסה לסין

יש לפנות ללשכת הבריאות  חיסונים: בדבר פרטים 
Æהמחוזית לפחות חודש לפני מועד יציאת הטיול

Æראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף החוברת

Æטיסות: בינלאומיות בחברה סדירה¨ על פי המסלול  
בתי מלון: בדרגה ראשונה בחדרים זוגיים עם שירותים   

Æצמודים
התכנית  לבצוע  ממוזג  תיירים  אוטובוס  תחבורה:   

Æ®בהתאם לרמה המקומית©
בבתי  בוקר¨  ארוחות  מורחב: ∑  פנסיון  חצי  כלכלה:   
חד  וכלים  מותרים  מוצרים  על  המבוססות  המלון¨ 
פיקניק   ≠ ובצהרים  חמות¨  ארוחות   ∑ ועוד  פעמיים 
©במקומות בהם מתאפשר® או אפשרות להכנת כריכים 
 Æ®∏ 'ראה סעיף אמינות בכשרות עמ© Æ®לחם וממרחים©
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
Æסיורים מודרכים: שנחאי¨ בייג'ין  

ה"גיטו  יו#יואן¨  גני   ≠ שנגחאי  מיוחדים:  ביקורים   
עיירת  ז'וז'אנג  אקרובטיקה¨  מופע  היהודי"¨ 
המהירה¨  ברכבת  נסיעה  שייט¨  כולל  התעלות 
החומה  האסורה¨  העיר  הקיץ¨  ארמון   ≠ בייג'ין 
הזהב מסיכת  מופע  השמיים¨  מקדש  הסינית¨ 
Æ®דמי סבלות: בביתי המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע  

Æטיפים: לנותני השירותים בחו"ל  
קבוצה  למפגש  יוזמנו  הנוסעים  קבוצה:  מפגש   
כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש ימסרו 

Æטלפונית ע"י מלווה הקבוצה

-  
מפגש הקבוצה בשדה התעופה בן גוריון וטיסה¨ 
המזרח  של  "פריס  לשנחאי  ביניים¨  יעד  דרך 

Æ"הרחוק

וניסע  בשנחאי  ננחת  הצהרים  אחר  בשעות 
לבית המלון למנוחה והתארגנותÆ בערב נצא 
לסיור בעיר המוארתÆ המעוניינים יוכלו לצאת 
©בתשלום® לשייט על הנהר ולחוות את מראות 

  Æהכרך מזווית שונה

מיליון   ≤± מעל  המאכלסת  בעיר  נסייר  היום 
תושבים נראה את הרובע העתיק¨ גני "יו#יואן"¨ 
היהודיים  הפליטים  רוכזו  בו   ≠ ב"גטו"  נבקר 
במלחמת העולם השנייהÆ נראה את האנדרטה 
הכנסת  בית  בעבר  שכן  בו  במבנה  ונבקר 
כמובן   Æכמוזיאון כיום  ומשמש  משה"  "אוהל 
חואנג'#פו  הנהר  ברצועת  ביקור  נחמיץ  שלא 
הידועה בשמה ה"בונד"Æ בערב נצא לסיור לילה 
ונטייל במדרחוב נאנג'ינג המפורסם אשר מואר 
בשלל אורות ניאוןÆ המעוניינים יוכלו ©בתשלום® 
להעפיל למרומי אחד מגורדי השחקים לתצפית 

Æעל העיר

הבוקר נצא אל ז'וז'ואנג¨ עיירה עתיקה וציורית 
≠ בשל תעלות  הידועה כ"ונציה של המזרח" 

המים היפות שבהÆ נערוך שייט בתעלות העיירה 
ונסייר בהÆ אחר כך נשוב לשנחאי ונשלים את 
סיורנו בעיר במהלכו נבקר ברובע הצרפתי של 
העירÆ בערב – נצא יחדיו למופע אקרובטיקה 

Æמדהים

 
נפרד משנחאי וניסע ברכבת המהירה לבייג'ין 
בירת סין ומקום מושבם של קיסרי סין במשך 
טיאן≠אן≠מן  בכיכר  נבקר  בהגעה   Æשנה  ∂∞∞
 Æ"אשר פירוש שמה הוא "שער השלום השמיימי
נחשבת  העיר  של  במרכזה  הניצבת  הכיכר 
את  נראה   Æבעולם הגדולה  הציבורית  לכיכר 
אוסף המונומנטים מהעבר ומההווה שמסביב 
לכיכר: המוזיאון להיסטוריה של המפכה הסינית¨ 
האולם הגדול של העם¨ האנדרטה לגיבורי העם 
בערב   Æצה≠טונג מאו  היו"ר  של  והמוזוליאום 
פו  קונג  למופע  משותפת  ליציאה  אפשרות 

Æ®בתשלום©

  
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור מרתק ב"עיר 
עולמית  מורשת  אתר  הינה  אשר  האסורה" 
מטעם אונסק"וÆ במשך כ≠∞∞μ שנה נאסר על 
בני העם להיכנס למתחם ארמון הקיסר¨ וכך 
זכה לשמו – "העיר האסורה Æ במשך תקופה זו¨ 
התגוררו ומשלו בה ¥≥ קיסריםÆ האחרון שבהם 
היה הנרי פו≠יי שגורש מהעיר ב≠¥≥π± ואשר 

שנחאי ≠ "הגיטו היהודי"  
בייג'ין ≠ בית חב"ד  

≤∏



סיפור חייו הונצח בסרטו של ברנרדו ברטולוצ'י 
מ≠∑∏π±¨ "הקיסר האחרון“Æ  בנוסף נשלב ביקור 
בבית תה מקומי ונסיים בסיור בבית מלאכה 
לשבת¨  הכנות  המלון¨  לבית  נשוב   Æלפנינים

Æתפילה וסעודת ליל שבת

לאחר תפילה וסעודת שבת¨ נצא לסיור רגלי 
עם מלווה הקבוצה באזור המלוןÆ בערב¨ לאחר 
צאת השבת נצא לסיור לילה בעיר ונבקר בשוק 

Æהאוכל המיוחד של וואנגפוג'ינג

היום נצא אל החומה הסינית הגדולה אשר הינה 
אחד מפלאי הארכיטקטורה הגדולים שנבנו אי 
פעםÆ החומה נבנתה במשך כ≠∞∞μ¨≥ שנה על 
ידי שושלות רבות¨ כהגנה מפני המונגולים ©דבר 
שהתברר בסופו של דבר כלא יעיל במיוחד®¨ 
לראות  שניתן  היחידי  המבנה  שהיא  ואומרים 
כך  ואחר  החומה  מעוצמת  נתרשם   Æמהחלל

ÆÆÆיותר 
מקבלים

בגשר 

 יו יואן
  גני

וז‘ואנג
המים ז‘

תעלות ו
עיירת ה

  

ובטיקה
ע אקר

  מופ

הסינית
החומה 

  

ן הקיץ
  ארמו

הזהב“
מסכת 

  מופע ”

ם מתאפשר®
מות בה

 ©במקו
פיקניק

בצהרים: 

לצהרים
כריכים 

להכנת 
פשרות 

או א

אומנות   – הקלויזונה  לאמנות  במפעל  נבקר 
נשוב  הסיור  בסיום   Æאמייל שיבוץ  המשלבת 
 Æהידועים העיר  משווקי  באחד  ונבקר  לעיר 
הזהב"¨  "מסיכת  למופע  יחדיו  נצא   – בערב 

Æמופע מרהיב ביופיו

הפארקים  לאחד  ונצא  נשכים  הבוקר 
הסינים  את  נראה   Æהעיר של  המפורסמים 
 Æהמתרגלים טאי צ'י ואף נוכל להצטרף אליהם
אחר כך נבקר במקדש השמיםÆ כל המבנים 
בפארק תוכננו תוך שימוש בתורות הפנג שואי¨ 

 – והתוצאה  ובדת¨  קוסמולוגיה  נומרולוגיה¨ 
מרהיבה° נמשיך לארמון הקיץ הקיסרי¨ הנמצא 
מחוץ לעיר ≠ פארק רחב ידיים בו גשרוני אבן¨ 
חורשות¨ אגם¨ חנויות ובתי תה ציוריים¨ גן מדהים 
מכן  לאחר   Æמבנים של  מכלול  ובתוכו  ביופיו 
משווקי  באחד  לביקור  חופשי  זמן  לנו  יישאר 
העיר הידועיםÆ לעת ערב ניסע לשדה התעופה 

Æונטוס¨ דרך יעד ביניים חזרה ארצה

Æבשעת בוקר נחיתה בארץ Æתמה החופשה

≤π



 תאילנד המלכותית
כולל צפון תאילנד ופוקט

720/324/67/7
720/48/721/7

**720/512/824/8
720/619/81/9
720/721/103/11
720/82/1215/12
820/19/122/1
820/213/226/2

™™ פחות יוםØלילהÆ לא יהיה ביקור בשמורת דוי 
Æאינתנון

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה 
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברה סדירה וטיסות פנים   
הפנים  טיסות  בהם  מקרים  ©יתכנו  המסלול  פי  על 

 Æ®יתבצעו דרך יעדי ביניים
וØאו דרגת תיירות טובה  בדרגה ראשונה  בתי מלון:   

Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים
לביצוע  וממוזג¨  נוח  לתיירים  אוטובוס  תחבורה:   

Æהמסלול
כלכלה: חצי פנסיון מורחב∫ ±± ארוחות בוקר בבתי   
חד  בכלים  מותרים  מוצרים  על  המבוססות  המלון 
ביום  ©ארוחת ערב  ועוד ≥± ארוחות חמות  פעמיים¨ 
האחרון כלולה°® חלקן צמחוניות¨ ובצהרים # פיקניק 
©במקומות בהם מתאפשר® או אפשרות להכנת כריכים 
 ßראה סעיף אמינות בכשרות בעמ© Æ®לחם וממרחים©

Æ®∂
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך 

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
Æסיורים מודרכים: בנגקוק¨ צ`יאנג מאי  

ביקורים מיוחדים: בנגקוק ≠ ארמון המלך¨ השוק הצף¨   
יום טיול לאזור אמפווה כולל שייט  משולש הזהב ≠ 
שייט על המקונג¨ ביקור בחוות פילים כולל רכיבה על 

 Æפילים¨ פוקט ≠ שייט לאי של ג'יימס בונד
 Æ®דמי סבלות: בבתי המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע 

Æטיפים: לנותני השירותים בחו"ל  

צ`יאנג מאי ≠ תפילת שבת בקהילת חב"ד   
Æהמקומית

התעופה  מנמל  נטוס  השבת  צאת  לאחר 
הלילה  את   Æתאילנד בירת  לבנגקוק¨  בן≠גוריון 

Æנעשה בטיסה

נחיתה בבנגקוק  המכונה ¢ונציה של המזרח¢ 
העיר  עם  קצר  היכרות  לסיור  נצא  לאחריה 
לסיור  נצא  בערב   Æהמלון לבית  נגיע  ובסיומו 
לילה ונבקר בשוק הפרחים  הגדול והצבעוני 

Æהפעיל בשעות הערב

היום נבקר במפעל אגוזי קוקוס¨ נמשיך לביקור 
הנמצא  בתאילנד¨  ביותר  הגדול  הצף  בשוק 
בדמנואן סדואק¨ את חלקה האחרון של הדרך 
מנוע  בסירות  השוק¨  בתעלות  בשיט  נעשה 
מהירות ונתרשם מחיי התושבים החיים בצידי 
התעלותÆ ניסע לקנצßאנבורי ונבקר בגשר שעל 
הנהר קוואי¨ הזכור מימי מלחמת העולם השנייה¨ 
במוזיאון המלחמה ובבית הקברותÆ בסיומו של 
יום נשוב לבית המלוןÆ בערב יוכלו המעוניינים 

Æ®לצאת לשוק הלילה ©בתשלום

הבוקר נערוך סיור מודרך בעיר ונבקר במקדש 
”ואט טרימיט“¨ נראה את פסל בודהה העשוי 
ונראה את מקדש  זהב¨ נבקר בארמון המלך 
ה“בודהה מאמרלד“Æ נמשיך ל“ואט פו“ ונצפה 
 Æטהור זהב  המצופה  השוכב  בודהה  במקדש 
הצßאופראייה  בנהר  לשיט  נצא  מכן  לאחר 
היוצאות ממנוÆ כך  ©קלונגים®  ובתעלות המים 
נכיר ונתרשם מאורח חייהם המסורתי והעתיק 
מפניה  המנותק  המקומיים¨  התושבים  של 

המודרניות של העירÆ לאחר הסיור ניסע לשדה 
Æיאנג ראי שבצפון תאילנדßהתעופה ונטוס לצ

הבוקר נצא לסיורבאזור ¢משולש הזהב¢ # גבול 
תאילנד¨ בורמה ולאוסÆ אזור שבטים מרתקים¨ 
נהר  על  נשוט   Æפראיים ונופים  באופיום  סחר 
שבט  של  הכפר  שבילי  בין  נהלך  ה¢מקונג¢¨ 
¢ארוכות הצוואר¢¨ בנות שבט הפדונג שהיגרו 
נמשיך   Æיותר קדומה  לכאן מבורמה בתקופה 
לאזור השבטים ¢יאו¢ ו¢אקא¢ ונלמד את אורח 
החיים במקום¨ נבקר בגני דוי טונג¨ גני ארמון 
ו נמשיך למאה סאי¨ עיר גבול  המלכה האם 
בין תאילנד ובורמה¨ בערב נשוב לבית המלון 

Æאנג ראיßבצ

נתרשם  בדרכנו  ראי  מצßיאנג  נצא  בוקר  עם 
המקדש  של  הדופן  ויוצא  המיוחד  מהמבנה 
הלבן¨ נבקר באתר הגייזרים והמעיינות החמים¨ 
נעפיל לפסגת דוי סוטפÆ המקדש נחשב לאחד 
נתפעל  ביותר בתאילנד¨  המקומות הקדושים 
בתום   Æמסביב העמק  על  פנורמית  מתצפית 
הביקורים ניסע למלוננו בצßאנג מאיÆ בערב # 

Æנצא לסיור בשוק הלילה הססגוני

נחזה  פילים¨  בחוות  ביקור  נערוך  בוקר  עם 
תרגילי  מבצעים  הפילים  בו  מדהים  במופע 
החווה  באזור  פילים  על  נרכב  אקרובאטיקה¨ 
הללוÆ משם  החיים  בעלי  בעוצמה של  ונחוש 
אשר  לשוורים¨  רתומות  כרכרות  על  נעלה 
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ייקחו אותנו לרפסודות בהן נשוט במורד הנהר 
©כפוף לתנאי שיט נוחים®Æ נמשיך לביקור בחוות 
סחלבים מרהיבה ובחוות פרפריםÆ נשוב לבית 
Æהמלון¨ הכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי 
באזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצהÆ בערב¨ 
יוכלו המעוניינים לצאת   ¨ לאחר צאת השבת 

Æבתשלום® לספארי לילה חוויתי©

היום נצא בכלי רכב מיוחדים ©וואנים® לביקור 
באחת משמורות הטבע היפות ביותר בתאילנד 
בתוכה נמצא ההר הגבוה ביותר במדינה¨ למעלה 
מ≠∞∞∂¨≥ מטר גובהוÆ נטפס ברכבים במעלה 
ההר¨ נצפה בסטופות # כיפות המקדשים¨ נראה 
 Æונגלßאת המפלים הגדולים ונערוך סיור רגלי בג
נמשיך לביקור בכפרי האומנויות ומלאכות היד 
מוצרי  של  האיכותית  בתעשייה  המפורסמים 

 ÆמטריותÆÆÆהעץ¨ כסף¨ עור תכשיטים ו

היום נטוס אל פוקט¨ אל מרחבי הים והאיים 
החוליים של הדרוםÆ בהגעה נערוך סיור ביער 
גשר ונבקר במפעל לעיבוד אגוזי קשיוÆ אחר כך 

Æנגיע לבית המלון

 Æיום מנוחה באי הנופש הגדול ביותר בתאילנד
המעוניינים יוכלו להצטרף לשיט לאי קו≠פיפי¨ 
 Æ®הנחשב לאחד האיים היפים באזור ©בתשלום
בערב המעוניינים יוכלו לצאת למופע פנטסיה 

Æ®בתשלום©

עם בוקר נצא למפרץ ”פנג≠נגה“¨ נבקר בחוות 
עצי הגומי¨ נשוט בין ההרים הקרסטיים ושמורת 
המנגרובים עד ל“אי המסמר“ קו טה פו¨ הידוע 
צולם  גם  שם  בונד“¨  ”גßיימס  של  האי  בשם 
במהלך   Æ¢הזהב אקדח  בעל  ”האיש  הסרט 
היום נשלב ביקור בחוות גומי ונתרשם מתהליך 
הייצור ובנוסף נבקר במקדש הקופים שם נוכל 
ניסע  הסיור  בתום    Æהקופים עם  להשתעשע 
לשדה התעופה ונטוס לבנגקוקÆ לאחר הנחיתה 

Æהסעה לבית המלון

הבוקר נצא אל אזור אמפאווהÆ נשוט על נהר 
נבקר בכפר   Æהזנב המקלונג בסירות ארוכות 
 Æדייגים ונחזה בסודות גידול דגי הנהר והצדפות
נמשיך אל יערות עצי המנגרובים הגדלים באזור 
הגדלים  הקופים  עשרות  את  נראה   Æהביצות
בשמורהÆ נבקר במפעל לייצור ממתקים מפרי 
הקוקוס ובבית מלאכה מיוחד לייצור כלי נגינה 
נמשיך בדרכנו אל   Æתאילנדים מפרי הקוקוס
מקדש ”בנג קונג“Æ מקדש עץ מיוחד בן ∞∞¥ שנה 
המכוסה בעצי פיקוס ענקייםÆ נשוב לבנגקוק 
לארוחת ערב ולאחריה ניסע לשדה התעופה 

Æלטיסה חזרה ארצה

תמה החופשה בתאילנדÆ הבוקר אנו נוחתים 
Æבארץ

רכיבה על פילים

ארמון המלך

ÆÆÆבגשר מקבלים יותר

 משולש הזהב

 רכיבה על פילים

טיול בוואנים לשמורת דוי אינתנון

 השוק הצף

 הגשר על הנהר קוואי

 שייט לאי של ג‘יימס בונד

בצהרים: פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® 

או אפשרות להכנת כריכים לצהרים

≥±



 פסיפס איברי
ספרד ופורטוגל

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסה 
למדריד בירת ספרדÆ לאחר הנחיתה נערוך סיור 

Æהיכרות ראשוני ובסיומו נגיע לבית המלון

נהר  גדות  על  הבנויה  לטולדו  ניסע  הבוקר 
הטחוÆ חשיבות מיוחדת לעיר זו בתולדות עמנו 
תור  בתקופת  ספרד  יהדות  כבירת  בשמשה 
הזהב¨ וכמקום מושבם של ר' משה אבן עזרא¨ 
הרא"ש ורבי יהודה הלויÆ נבקר ברובע היהודי על 
בתי הכנסת שבו¨ אשר הפכו¨ לצערנו¨ במרוצת 
למדריד  נשוב  הסיור  בתום   Æלכנסיות השנים 
ונערוך סיור מודרך אשר יוביל אותנו לאתריה 
מיור"¨  "פלאזה   ≠ מדריד  של  המפורסמים 
ניסע   Æ"ו"פלאזה אספאניה סול"  דל  "פוארטו 
לאורך שדרותיה המרהיבות של מדריד ונבקר 
בערב:   Æהפראדו ובמוזיאון  המלכותי  בארמון 
במדריד  לילה  לסיור  לצאת  יוכלו  המעונינים 

Æ®המוארת ©בתשלום

מערבה  ונוסעים  ממדריד  נפרדים  אנו  הבוקר 
 Æאל אווילה¨ עיר עתיקה המוקפת חומת מגדלים
אווילה היא גם עירו של משה דה ליאון מגלה 
הזוהרÆ נטייל בעיר היפה על סימטאותיה הצרות 
ובנייני הפאר שבה ונהלך ב"חודריה" הרובע בו 
גרו יהודי העירÆ נמשיך לסלמנקה המפורסמת 
בזכות הבניינים הייחודים שבה המציגים את כל 
סגנונות הבנייה הספרדייםÆ סלמנקה היתה ידועה 
בתקופת הרנסנס¨ הודות לחשיבות האוניברסיטה 
הסיור  לאחר   Æבאירופה החלוצות  אחת  שבה¨ 
הגבול  את  נחצה  בנסיעה¨  נמשיך  בסלמנקה 
הגבוהה  העיר   Æלגוארדה הגיענו  עד  לפורטוגל 
באירופה¨ נטייל בין בתי הרובע היהודי לשעבר¨ 
הבתים  משקופי  על  החרוטים  בצלבים  נבחין 
Æאשר מספרים את סיפורם של אנוסי פורטוגל

הבוקר אנו נוסעים לבלמונטה עיירה ציורית אשר 
התפרסמה לפני כמאה שנה¨ כאשר התגלו בה¨ 
באקראי¨ משפחות של אנוסים הנוהגים מנהגי 
יהדות שעברו ביניהם¨ בהסתר ובהיחבא¨ במשך 
בית  בבית הכנסת  נבקר   Æכחמש מאות שנה
אליהו שנבנה במקומו של בית הכנסת שחרב 
בפרעות האינקוויזיציהÆ נמשיך בנסיעה לטומאר 
עיר קטנה ויפה מימי הביניים¨ אשר בה שרידי 
 Æקהילה יהודית ובית כנסת מהעתיקים באירופה
 Æבית הכנסת נשתמר בצורה נפלאה¨ עד ימינו
לקראת ערב נגיע לליסבון בירת פורטוגלÆ בערב 
יוכלו המעוניינים לצאת ©בתשלום® למופע שירה 

Æבמועדון פאדו

הבוקר ניסע לעיירה המקסימה אובידושÆ נסייר 
בעיר≠מבצר בין החומות והשערים בה נשמר 
עיירת≠מבצר  של  והאותנטי  המיוחד  אופייה 
ונצא  לליסבון  נחזור  הסיור  בתום   Æבפורטוגל

776/119/629/6

776/210/720/7

776/37/817/8

776/421/831/8

776/528/87/9
 לתשומת לבך:

Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות
 Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברה סדירה¨ על פי   
Æהמסלול

טובה  תיירות  וØאו  ראשונה  בדרגה  מלון:  בתי   
Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים

Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לבצוע התכנית  
כלכלה: ∞± ארוחות בוקר בבתי המלון המבוססות   
 ≤ ועוד  פעמיים¨  חד  וכלים  מותרים  מוצרים  על 
ארוחות שבת ו≠¥ ארוחות חמות צמחוניות ©סה"כ 
©במקומות  ≠ פיקניק  ובצהרים  ∂ ארוחות חמות®¨ 
בהם מתאפשר® או אפשרות להכנת כריכים ©לחם 

Æ®∂ 'ראה סעיף אמינות בכשרות עמ© Æ®וממרחים
שיעמוד  מצוות¨  ושומר  מנוסה  קבוצה:  מלווה   

Æלרשותך במרוצת כל תקופת הטיול
סביליה  ליסבון¨  טולדו¨  מדריד¨  מודרכים:  סיורים   

Æקורדובה וגרנדה
Æסיורי הכרות: אווילה¨ סלמנקה¨ בלמונטה¨ טומאר  

המלכותי  הארמון   ≠ מדריד  מיוחדים:  ביקורים   
ומוזיאון הפרדוÆ ליסבון ≠ מגדל בלם¨ סביליה ≠ בית 
פילאטוס¨ שייט על הנהר גואדלכביר¨ קורדובה ≠ 

Æהמסקיטה¨ גרנדה ≠ ארמון אלהמברה
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

 טולדו: בתי הכנסת שהפכו לכנסיות ©סנטה מריה  
Æ®לה בלנקה ואל טרנזיטו  

Æגוארדה: ביקור ברובע היהודי 
Æ"בלמונטה: בית הכנסת "בית אליהו 

Æליסבון: בית הכנסת שערי תקווה 

Æסביליה: הרובע היהודי ורחוב שושנה 

 קורדובה: בית הכנסת¨ פסל הרמב"ם וכיכר יהודה        

CASA DE SEFARAD הלוי¨ מוזיאון  

הרובע  אלפמה¨  ברובע  נטייל  בעיר¨  לסיור 
העתיק ביותר של ליסבוןÆ כאן התגוררו יהודים 
עד גירוש פורטוגל במאה ה≠ ∂± נצפה במנזר 
הארצות  מגלי  אנדרטת  את  נראה  גßרונימו¨ 
ונבקר במגדל בלם החולש על מוצא הנהר 
ליםÆ בתום הסיור נשוב לבית המלוןÆ הכנות 

Æלשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר סעודת השבת נערוך סיור רגלי באזור 
המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצהÆ לאחר צאת 
©בתשלום®  לצאת  המעוניינים  יוכלו  השבת¨ 

Æלבילוי ערב במועדון פאדו

 Æלאחר ארוחת הבוקר אנו פונים לכיוון ספרד
בדרך נעבור באבורה¨ שהוכרזה ע¢י אונסקו 
כנכס תרבות עולמי נחצה את הגבול לספרד 
ויערות  זית  כרמי  של  טיפוסי  בנוף  וניסע 
אלון השעם לסביליה¨ בירת חבל אנדלוסיה 
 Æ¢השוכנת לגדות הנהר הגדול ≠ ¢גואדלכביר
סביליה מפורסמת בגשריה¨ כיכרותיה¨ במופעי 
הפלמנקו ובאופרות ¢הספר מסביליה¢ ו¢כרמן¢ 
אשר חוברו בהשראתהÆ בערב נוכל לצפות 

Æ®במופע פלמנקו ובלט ספרדי ©בתשלום

אשר  בסביליה¨  מודרך  סיור  נערוך  הבוקר 
יוביל אותנו ל"פלאזה ד'אספניה" ≠ מהיפות 
שבכיכרות ספרד¨ נראה את מגדל חירלדה 
ונבקר בבית פילאטוס:  הבית הוא למעשה 
בכל  היפים  הבתים  לאחד  ונחשב  ארמון¨ 
סביליהÆ המרקיז דון פאדריקה¨ בנו של מושל 
עליה  ממסע   ±μ±∏ בשנת  חזר  אנדלוסיה¨ 
הבית¨  את  לבנות  והורה  מירושלים¨  לרגל 
התכנון   Æהיום עד  צאצאיו  בבעלות  הנמצא 
התבסס כנראה על דגם מעונו של פונטוס 
 Æפילאטוס¨ הנציב הרומי שהתגורר בירושלים
סיביליה היא גם עירם של משפחות אברבנאל¨ 
אבולעפיה ואבודרהםÆ נבקר ברובע היהודי בו 
התנהלו חיים יהודיים מפוארים בעבר ונראה 
הצהרים  אחר  שעות   Æשושנה רחוב  את 
חופשיות לסיורים וביקורים בעיר היפהÆ בערב 
גודאלכביר  הנהר  על  מהנה  שייט  נערוך 

Æונצפה על העיר מנקודת מבט שונה

סביליה

≥≤



לאחר ארוחת הבוקר ניסע לקורדובה עירם של 
ר‘ יהודה הלוי והרמב“ם¨ מרכז התרבות בתקופת 
יוקדש  אשר  סיור  נערוך  בהגעה   Æהזהב תור 
לביקור ברובע היהודי ≠ החודריה¨ נצפה בפסלו 
של הרמב“ם שבכיכר טבריה¨ נאתר את מקום 
ישיבתו של רבי אבן שפרוט שבכיכר יהודה הלוי¨ 
נבקר בבית הכנסת ששרד מאז וכמו נכן נבקר 
במוזיאון CASA DE SEFARAD¨ מוזיאון קטן ומיוחד 
 Æוהרמב“ם ספרד  יהדות  מורשת  את  המציג 
נבקר גם להבדיל ב“מסקיטה¢ המסגד המורי 
המפורסםÆ לאחר הסיור נמשיך ל“רימונה של 
 Æהמורית הממלכה  בירת  גרנדה¨  היא  ספרד“ 
צועני  פולקלור  במופע  לבקר  אפשר  בערב 

Æ®ססגוני ©בתשלום
 

הבוקר נבקר באחד משבעת פלאי תבל ≠ ארמון 
אלהמברה בו נראה בין היתר את אולם השגרירים 
המדהים בו חתמו המלכים הקתולים על צו גירוש 
יהודי ספרד ומשם שיגרו את קולומבוס לגלות 
 Æעולם¨ נבקר בחצר ההדסים¨ חצר האריות ועוד
ביקורנו במתחם לא יסתיים לפני שנבקר בגני 

Æלאחר הסיור נמשיך למדריד Æחנרליפה

תמה החופשהÆ ניסע לשדה התעופה במדריד 
Æונטוס חזרה ארצה

ÆÆÆבגשר מקבלים יותר

  מוזיאון הפראדו במדריד

כותי במדריד
  הארמון המל

מגדל בלם בליסבון
  

  בית פילאטוס בסביליה

ט על הנהר גואדלכביר
  שיי

  ארמון אלהמברה

בצהרים: פיקניק ©במקומות

בהם מתאפשר® או אפשרות

כנת כריכים לצהריים
לה

מ

ליסבון
טולדו

≥≥



 כוכב ספרדי
ברצלונה וקוסטה בראווה

 טיול כוכב
∂ לילות

בברצלונה
*770/115/621/6
 770/228/64/7
770/312/718/7
770/419/725/7
770/52/88/8
770/69/815/8
770/716/822/8
770/823/929/9
770/96/912/9

770/1018/1024/10
Æיחול שינוי בסדר הביקורים ß̈יציאה ביום ה™

לתשומת לבך: יתכנו שינויים במסלול עקב שינויים 
Æבמועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר® 
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

Æטיסות: בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר®̈ על פי המסלול  
בית מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   

Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים
Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לבצוע התכנית  

כלכלה: ∂ ארוחות בוקר בבתי המלון המבוססות על   
מוצרים מותרים וכלים חד פעמיים¨ ≥ ארוחות שבת 
או  מתאפשר®  בהם  ©במקומות  פיקניק  ובצהרים∫ 
אפשרות להכנת כריכים לצהריםÆ ©ראה סעיף אמינות 

Æ®∏ ßבכשרות עמ
שיעמוד  מצוות¨  ושומר  מנוסה  קבוצה:  מלווה   
Æ ל ו י הט פת  תקו כל  צת  ו במר תך  לרשו

 Æסיורי היכרות: ברצלונה¨ חירונה¨ פיגראס  
ביקורים מיוחדים: ברצלונה∫ גבעת היהודים¨ הרובע   
הגותי¨ שוק לה בוקריה¨ פיגראס∫ מוזיאון דאלי¨ הכפר 

Æטוסה דל מר
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט דמי סבלות  

ברצלונה ≠ הרובע היהודי העתיק  
חירונה ≠ הרובע היהודי¨ המוזיאון  

נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא לברצלונה¨ 
 Æהשוכנת בצפון מזרח ספרד¨ לחוף הים התיכון
לאחר הנחיתה נערוך סיור פנורמי בעיר ובסיומו 

Æנגיע לבית המלון

 Æנערוך סיור באתריה המפורסמים של ברצלונה
את  נראה  בו  העתיק¨  הגותי  ברובע  נבקר 
המלכים  וארמון  העירייה  בניין  הקתדראלה¨ 
לשעברÆ נתבונן ביצירותיו המונומנטאלית של 
נעבור  פמיליה  הסגרדה   # גאודי  האדריכל 
דרך פסאו דה גראסיה # השדרות האלגנטיות 
תנועת  ממבני  רבים  נבנו  בהן  העיר¨  של 
העתיק  היהודי  ברובע  נסייר   Æßמודרניסמהßה
ולסיום¨ נקנח בטיול מהנה בשדרות הרמבלס 
דרך  קטלוניה¨  מכיכר  החל   # המפורסמות 
ה¢כיכר  במרכולתו¨  המרשים  ה¢בוקריה¢  שוק 
 Æהמלכותית¢  והאזור  ההומה של הנמל הישן
 # בערב   Æהמלון לבית  נשוב  הביקור  בתום 
Æאפשרות לצאת ©בתשלום® לערב פלמנקו צועני

היום נצא לטיול ¢חופים¢ בקוסטה ברווה ונבקר 
בטוסה דל מאר≠ אחד  מהכפרים היפים ביותר 
באזורÆ נטייל בסמטאותיו הציוריות ונהלך לאורך 
חומות הכפר המובילות לתצפית עוצרת נשימה 
 Æבתום הסיור נשוב למלוננו Æעל רצועת החוף

Æהכנות לשבת¨ תפילה וסעודת שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת¨ נערוך טיול רגלי 
יחד עם מלווה הקבוצה באזור המלוןÆ בערב≠¨ 
לאחר צאת השבת¨ אפשרות לצאת ©בתשלום®  

 Æלסיור ערב בברצלונה

חשובות¨  ערים  בשתי  מהנה  טיול  יום  לפנינו 
צפונית לברצלונהÆ תחילה נבקר בעיר העתיקה 
בימי  היהודית  היצירה  ממרכזי  אחד  חירונה¨ 
נתרשם    Æהיהודית הקבלה  וערש  הביניים 
ומהחומה  והתלולות  הצרות  מסמטאותיה 
המקיפה אותה משלושת צידיהÆ נמשיך לביקור 
ברובע היהודי¨ בו צמחה קהילה משגשגת¨ אשר 
 ¨±≥ ה≠  במאה  הרמב¢ן  בימי  לשיאה  הגיעה 
נבקר במוזיאון בו מוצגות מצבות קבורה של 
יהודים ונראה את הקתדראלה הניצבת בראש 
 Æ¢הערביים ¢המרחצאות  ואת  מדרגות  גרם 
לאחר הביקור¨ ניסע לפיגראס¨ עירו של האומן 
ונבקר  דאלי  סלבאדור  הידוע¨  הסוריאליסטי 
מהחשובים  למוזיאון  שהפך  התיאטרון  בבנין 

 Æבעולם

יום חופשיÆ המעוניינים יוכלו לצאת ©בתשלום® 
עם מלווה הקבוצה לביקור בעמק נוריה¨ שמורת 
טבע מהיפות בחבל קטלוניהÆ זהו עמק קסום 
 Æקטן אגם  שבמרכזו  דופן  יוצאי  נופים  עם 
ובה  ומיוחדת  עיירה קטנה   # נמשיך לבסאלו 
מבנים מימי הביניים ונוכל לבקר בשרידי מקווה 

Æהטהרה

הבוקר אנו נפרדים מברצלונה ונוסעים לסיור 
במונסראט ©הר המסור®¨Æנעלה להר בדרך יפת 
שבפסגתו  הנשגבים  הצוקים  את  נראה  נוף¨ 
לעבר  נמשיך   Æהטבע של  מעוצמתו  ונתרשם 
עיירה לה רוקה דה ואלס ובה נמצא אאוטלט 
 Æתם ונשלם הטיול Æמדהים לחגיגה של קניות
ניסע לנמל התעופה בברצלונה ממנו נמריא 

Æלתל אביב

קוסטה בראווה

ÆÆÆקבלים יותר
בגשר מ

תי בברצלונה
הרובע הגו

מוזיאון דאלי בפיגראס

טיול חופים בקוסטה בראווה

 בצהרים: פיקניק ©במקומות בהם 

מתאפשר® או אפשרות להכנת 

כריכים לצהרים 
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 פניני פורטוגל
פורטוגל

 

772/119/626/6
772/226/63/7
772/310/717/7
772/417/724/7
772/57/814/8
772/614/821/8
772/721/828/8
727/84/911/9

 לתשומת לבך:
יתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות  

Æ®טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

©צ'רטר®¨  שכר  בחברת  בינלאומיות  טיסות  טיסות:   

 Æעל פי המסלול
 בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה 

 Æבחדרים לשניים עם שירותים צמודים
 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית 

כלכלה: חצי פנסיון מורחב: ∑ ארוחות בוקר בבתי   

חד  וכלים  מותרים  מוצרים  על  מבוססות  המלון 
פעמיים¨ ∑ ארוחות חמות¨ חלקן צמחוניות¨ ובצהרים 
אפשרות להכנת כריכים ©לחם וממרחים®Æ ©ראה סעיף 

Æ®∏ 'אמינות בכשרות בעמ
 מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך 

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 Æסיורים מודרכים: בלמונטה 

 סיורי הכרות: פורטו¨ ליסבון¨ טומאר¨ אובידוש

 ביקורים מיוחדים: מגדל בלם בליסבון¨ ביקור בקאבו 

דה רוקה ובעיירה סינטרה
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות 

 טומאר ≠ הרובע היהודי

 בלמונטה ≠ בית הכנסת "בית אליהו" והמוזיאון היהודי

 פורטו ≠ בית הכנסת "כדורי"

Æליסבון ≠ תפילת שבת עם הקהילה המקומית  

וטיסה  גוריון  בן  התעופה  בנמל  קבוצה  מפגש 
לליסבוןÆ לאחר הנחיתה ניסע לטומאר¨ עיר קטנה 
ויפה מימי הביניים¨ אשר בה שרידי קהילה יהודית 
ובית כנסת מהעתיקים באירופהÆ נסייר בעיירה 
נמשיך  הביקור  לאחר   Æהיהודי ברובע  ונבקר 
לקסטלו דה וידה¨ כאן חיים עד היום "הנוצרים 
החדשים" שהם צאצאי האנוסיםÆ נסייר בעיירה 
שהשתמר  ה"ג'ודריה"¨  היהודי¨  ברובע  ונבקר 
להפליא¨ בבית הכנסת מימי הביניים שנתגלה 
והתפרסם  שנים  כ≠∞≤  לפני  שנעשו  בחפירות 
במיוחד בעקבות הטקס ונאום הסליחה מהעם 
היהודי של נשיא פורטוגל דאז מר מריו סוארז 
ישראל בפורטוגל דאז הגב'  ובנוכחות שגרירת 

Æלינה באזור Æקולט אביטל

הבוקר ניסע לבלמונטה¨ עיירה ציורית שהתפרסמה 
באקראי¨  בה  התגלו  כאשר  שנה  כמאה  לפני 
שעברו  יהדות  מנהגי  הנוהגים  אנוסים  משפחות 
ביניהם בהסתר במשך כחמש מאות שנהÆ נבקר 
בבית הכנסת "בית אליהו" שנבנה במקומו של בית 
הכנסת שנחרב בפרעות כמו כן נבקר במוזיאון 
היהודיÆ נמשיך בנסיעה לטראנקוזו¨ כפר שמשמר 
נערוך  הביניים¨  ימי  אווירת  את  קצת  עוד  עבורנו 
היכרות עם ההיסטוריה המרתקת של יהודי פורטוגל¨ 
מכאן נמשיך אחר הצהריים בנסיעה צפונה לעמק 
נהר הדואורוÆ הגבעות העגולות¨ הכרמים והגפנים¨ 
שמעידים על מוצאו של היין¨ בזכותו קנה האזור כולו 
מוניטין עולמי ומשם לפורטו¨ העיר השנייה בגודלה 
בפורטוגל¨ נחשבת ליפה ביותר במדינה כולהÆ היא 
שוכנת על שתי גדות הנהר והגשרים העגולים שלה 

Æלינה בפורטו Æהם אחד מהמראות היפים ביותר

צוקי  על  בנויה  העיר   Æבפורטו לסיור  נצא  היום 
הנשפך  הדוארו  נהר  מעל  המתנשאים  גרניט 
לאוקיאנוס האטלנטיÆ מכאן יצאו להפלגות יורדי 
ים מפורסמים ולכאן הגיעו ספינות עמוסות כל 
טובÆ במהלך הסיור נראה את ארמון הבורסה¨ את 
תחנת הרכבת הייחודית "סאו בנטו"¨ נראה את 
מרכז העיר הבנוי מסמטאות מתפתלות הכלולות 
ברשימת נכסי עולם של אונסק"ו¨ הקתדראלה¨ 
בניין  ריביירה¨  רובע  קתרינה¨  סנטה  המדרחוב 
העירייה והיכל המוזיקהÆ בחלקו היהודי של הסיור 
נבקר בבית הכנסת על שם הנדבן הידוע כדורי¨ 
כאן פועלת קהילה קטנה של יהודים בצד אנוסים 
רבים שהחלו לחזור ליהדות בשנים האחרונותÆ כדי 
ליהנות מזווית נפלאה נוספת נצא לשיט על נהר 
ונהנה  הדואורו¨ נחלוף תחת הגשרים הנהדרים 

Æלינה בפורטו Æמיופייה של העיר

לעיירת  דרומה  וניסע  מפורטו  נפרד  הבוקר 
 Æ"התעלות אווירו הידועה גם כ"ונציה של פורטוגל
הנמוכים¨  מגשריה  העיר¨  של  מיופייה  נתרשם 
ומהסירות  אותה  החוצות  והלגונות  מהתעלות 
בציורים  המעוטר  גבוה  חרטום  להן  הצרות 
©בתשלום®  לצאת  יוכלו  המעוניינים   Æצבעוניים

הקטנה  ברכבת  לנסיעה  או  בתעלות  לשייט 
ול"מי  ©בתשלום®Æ נמשיך לעיירת המרפא לוסו 
העדן" של פורטוגל¨ משם נדרים לעיר קוימברה¨ 
עיר האוניברסיטה והתרבות ואחת הערים היפות 
מה  זמן  שימשה  אשר  בפורטוגל  והעתיקות 
באוניברסיטה  נבקר  פורטוגל¨  של  כבירתה  גם 
העתיקה במדינה ואחת הוותיקות ביבשת אירופה 
ובספרייתה העשירה והמגוונת̈  נסייר בסמטאות 
העיר הצרות הנותנות תחושה שימי הביניים שבו 

Æבמלוא הדרם¨  לינה בקוימברה

וניסע  מקוימברה  נפרד  הבוקר  ארוחת  לאחר 
הצוק  מעל  נפלאה  תצפית  נערוך   Æלנאזרה
משם   Æהמקומי בשוק  ונסייר  עליה¨  המשקיף 
 Æאובידוש המקסימה  העיירה  לכיוון  נמשיך 
"בונבוניירה בקופסה" שניתנה כמתנת נישואים 
במאה  האהובה  למלכתו  פורטוגל  מלך  של 
ה≠Æ±μ נסייר בעיר≠מבצר בין החומות והשערים 
בה נשמר אופייה המיוחד והאותנטי של עיירת 
מבצר בפורטוגלÆ כאן הקימו היהודים הבורחים 
מהאינקוויזיציה את חיי הקהילה היהודית¨ אחה"צ 
לשבת  הכנות  במלוננו¨  נתמקם  לליסבון  נגיע 

 Æתפילה וסעודת ליל שבת

עם  יחד  נצא  השבת  וסעודת  התפילה  לאחר 
מלווה הקבוצה לסיור רגלי באזור המלוןÆ לאחר 
צאת השבת המעוניינים יוכלו לצאת ©בתשלום® 

Æלבילוי ערב במועדון פאדו

הבוקר נצא לסיור בעיר¨ נעפיל למרומי גבעת 
אלפמה לתצפית על העיר ונטייל ברובע הג'ודריה 
של  ביותר  העתיק  הרובע  זהו  היהודים®¨  ©רובע 
ליסבון וכאן התגוררו יהודים עד גירוש פורטוגל 
נבקר  ג'רונימו¨  בכנסיית  נצפה   Æ±∂≠ה במאה 
 Æבמגדל בלם, נראה את אנדרטת מגלי הארצות
המרתקים  החופים  סביב  לטיול  נמשיך  מכאן 
ציוריות  בעיירות  המעוטרים  ליסבון¨  שבאזור 
המערבית  בנקודה  נבקר   Æמקסימים ובנופים 
ביותר באירופה ≠ קאבו דה רוקה¨ לה אחד הנופים 
עיירת  ובסינטרה¨  ביבשת  והדרמטיים  היפים 
הקיט ההררית¨ עירם של מלכי פורטוגל¨ נראה 
עמוסות  בסמטאות  ונסייר  הלאומי  ארמון  את 
 Æנמשיך לסיור בעיירה הציורית קשקאיש Æהמזכרות

   Æבסיומו של יום נשוב לבית המלון בליסבון

התעופה של  לשדה  ניסע   Æלסיומו הגיע  טיולנו 
Æליסבון וממנו נטוס חזרה ארצה

ÆÆÆבגשר מקבלים יותר

 קאבו דה רוקה

 העיירה הציורית אובידוש

 ביקור במגדל בלם

בצהרים: 
Æפשרות להכנת כריכים

א
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 לרוסיה באהבה
סנט פטרסבורג ומוסקבה

הככר האדומה¨ מוסקבה

790/119/626/6
790/23/710/7
790/317/724/7
790/47/814/8
790/514/821/8
790/621/828/8
790/728/84/9
790/84/911/9

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

 Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

פי  על  סדירה¨  בחברה  בינלאומיות  טיסות  טיסות:   
המסלול

בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   
Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים

Æהתכנית לבצוע  ממוזג  תיירים  אוטובוס  תחבורה:   
כלכלה: חצי פנסיון מורחב ∑ ארוחות בוקר במלונות   
פעמיים¨  חד  וכלים  מותרים  מוצרים  על  מבוססות 
©במקומות  פיקניק   ≠ ובצהרים  חמות  ארוחות   ∑
בהם מתאפשר® או אפשרות להכנת כריכים ©לחם 
Æ®∏ עמ'  בכשרות  אמינות  סעיף  ©ראה   Æ®וממרחים

מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   
Æבמרוצת כל תקופת הטיול

Æסיורים מודרכים: מוסקבה וסנט פטרסבורג  
ארמון  כיכר   ≠ פטרסבורג  סנט  מיוחדים:  ביקורים   
העיר  ופול¨  פטר  מבצר  הרמיטאז'¨  מוזיאון  החורף¨ 
פושקין וארמון קתרינה הגדולה¨ מוסקבה ≠ מוזיאון 

Æהנשקייה¨ הקרמלין¨ תחנות המטרו
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט דמי סבלות  

מוסקבה ≠ ביקור בבית הכנסת הגדול¨ במוזיאון    
Æהיהודי ובאנדרטת השואה   

סטÆ פטרסבורג ≠ ביקור בבית הכנסת¨ תא המאסר   
  בו ישב האדמו"ר הזקן מחב"ד

מפגש הקבוצה בשדה התעופה בן גוריון וטיסה 
לסנט פטרסבורגÆ לאחר הנחיתה נצא לסיור 
כבירתה  בעבר  בעיר ששימשה  קצר  היכרות 

Æשל רוסיה הצארית ונגיע לבית המלון

הבוקר נסייר בשדרה המרכזית נייבסקי פרוספקט¨ 
הקתדראלות  המצודות¨  מהכיכרות¨  נתרשם 
והארמונות¨ שער הימייה¨ קתדראלת קאזן¨ ארמון 
 Æהארמון וכיכר  הנייבה  נהר  בין  הניצב  החורף 
נצפה בפסלו של פטר הגדול¨ אניית המלחמה 
 Æאוורורה" וכנסיית "התחייה" המדהימה ביופייה"
הכלא  ובבית  ופול"  "פטר  במצודת  נבקר 
שבתוכה¨ שם נבקר בתא שבו ישב האדמו"ר הזקן 
מחב"דÆ בחלקו היהודי של הסיור נבקר בבית 
הכנסת ואחר כך ניסע לפטרהוף¨ ארמון הקיץ 
של פטר הגדול¨ שעוצב בסגנון ורסאי ומפורסם 
 Æבעיקר בשל הגנים והמזרקות המעטרים אותו

נבקר בארמון ונטייל בגנים המרהיבים ונתרשם 
מהמזרקות¨ האגמים ומפלי מיםÆ בסיום הסיור 
נשוב לבית המלוןÆ בערב יוכלו המעוניינים לצאת 
©בתשלום® לסיור לילי ולצפות בפתיחת הגשרים 

Æעל הנייבה

היום נבקר במוזיאון ההרמיטאז̈' בו אוסף של כ≠≤ 
מיליון יצירות אמנות וביניהן עבודות של ליאונרדו 
אימפרסיוניסטים  גוך¨  ואן  רפאל¨  וינצ'י¨  דה 
נצא  הביקור  לאחר   Æועוד רבים  צרפתיים 
ונתרשם  ותעלותיו  נייבה  נהר  לאורך  לשייט 
 Æמן האדריכלות הנפלאה של סנט פטרסבורג
בערב ≠ ניתן לצאת ©בתשלום® למופע באלט 

Æאו אופרה

הבוקר ניסע לפושקין שבעבר נקראה צרסקויה 
"הכפר המלכותי"Æ זאת¨ על היותה מקום  סלו¨ 
נסייר   Æהאצולה בני  על  האהוב  והקיט  הנופש 
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חומות הקרמלין¨ מוסקבה

לסיור  נצא  הנחיתה  לאחר   Æ±μ≠ה במאה 
בעיר¨ השוכנת על גדות נהר מוסקבהÆ נבקר 
הקרמלין  מחומות  נתרשם  האדומה¨  בכיכר 
אל  נצפה   Æ"הקדוש "בזיליאוס  ומכנסיית 
פני  על  נחלוף   Æלנין טמון  בו  המאוזוליאום 
תיאטרון הבולשוי ועודÆ בתום הסיור נגיע לבית 
Æהכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת Æהמלון

ברגל  נסייר  השבת¨  וסעודת  התפילה  לאחר 
באזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצהÆ לאחר 
צאת השבת נוכל לצאת ©בתשלום® לסיור בעיר 

Æהמוארת בתאורת לילה מיוחדת

הבוקר נצא לביקור מיוחד בגלריית טרטייקוב¨ 
המכילה אוסף נפלא של אמנות רוסית משם 
"הר  על  הממוקם  הניצחון  לפארק  נמשיך 
ההשתחוות" ≠ אתר חדשני ובו אנדרטאות לזכר 
וכנסייהÆ נבקר גם  החללים¨ בית כנסת¨ מסגד 
במוזיאון האתר בו דגמים של הקרבות החשובים 
במלחמת העולם השניה בערים המרכזיות של 
ברית המועצותÆ כמו כן נבקר באנדרטת השואה 
ובמוזיאון היהודיÆ נמשיך לביקור בתחנות המטרו 
אחת  כל  שעוצבו  מוסקבה¨  של  המפורסמות 
בסגנו ייחודיÆ בערב המעוניינים יוכלו לצאת לסיור 

Æלילי ©בתשלום® במוסקבה המוארת

היום נסייר בקרמלין¨ ונבקר במוזיאון הנשקייה בו 
יהלומי  אוסף מרשים מתקופת הצארים¨ כולל 
"ברוניה  ברח'  לביקור  נגיע   Æותכשיטים הכתר 
בפסל  נצפה  שם  ברוניה®¨  ©מאליה  הקטנה" 
"שלום עליכם"¨ כמו כן נבקר בבית הכנסת ונראה 
את המבנה בו התיאטרון היהודי לשעבר¨ שהינם 
חלק מעולם יהודי נעלם במוסקבהÆ   אחר כך 

Æניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה ארצה

הגדולה  קתרינה  של  בארמונה  ונבקר  בעיר 
 Æפטרסבורג לסנט  נשוב  הביקור  בתום   Æובגנים
אחר הצהרים ≠ זמן חופשי לביקורים עצמאיים 
בעיר היפהÆ המעוניינים יוכלו לבקר ©בתשלום® 
בו  המפואר  יוסופוס  פליקס  שם  על  בארמון 
נרצח גריגורי רספוטיןÆ בארמון דמויות שעווה¨ של 
Æ±π±∂ מתכנני ומשתתפי הרצח שארע בדצמבר

ויוצאים  פטרסבורג  מסנט  נפרדים  אנו  היום 
רוסיה  לבירת  שהפכה  למוסקבה  בטיסה 

ÆÆÆלים יותר
גשר מקב

ב

מוסקבה
המטרו ב

 תחנות 

ר בגלריית
 ביקו

טרטייקוב

 ההרמיטאז‘
  מוזיאון

 גני ארמון פטרהוף

הר נייבה
אורך הנ

  שייט ל

©במקומות
בצהרים: פיקניק 

ת להכנת 
בהם מתאפשר® או אפשרו

ם לצהרים
כריכי
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 מולדת הגולש והצßורבה
הונגריה¨ רומניה

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסה 
לבודפשט בירת הונגריהÆ לאחר הנחיתה נצא 
לסיור בעירÆ נראה את  בית הפרלמנט¨ כיכר 
מתיאש  כנסיית  המצודה¨   גבעת  הגיבורים¨ 
מהמאה ה≠≤±¨ מצודת הדייגים ממנה נשקף 
נוף יפה על נהר הדנובה ועל הגשרים החוצים 
בחלקו   Æהחדשה העיר   ≠ פשט  על  וכן  אותו 
היהודי של הסיור נבקר בבית הכנסת ובמוזיאון 
ונראה  יתאפשר®  ©באם  דוהני  ברחוב  היהודי 
המוקדשת  הבוכיה“¨  הערבה   ” אנדרטת  את 
לזכרם של קורבנות השואהÆ בסיום הסיור נגיע 

Æלבית המלון

וניסע  לאחר ארוחת הבוקר נפרד מבודפשט 
 Æמזרחה לכיוון הגבול בין הונגריה לבין רומניה
אוניברסיטאות¨  עיר  בדברצן¨  נעבור  בדרכנו 
 Æהמשופעת בפארקים יפים ובמעיינות בריאות
ראשית ההתיישבות היהודית בה הייתה בסוף 
העולם  מלחמת  לתחילת  ועד  ה≠∏±¨  המאה 
השנייה מנתה הקהילה ∞∞∞¨∞± נפשÆ במלחמה 
גורשו היהודים ברכבות אל מחנות ההשמדה 
הכנסת  בתי  את  נראה  בעיר¨  נסייר   Æוהכפייה
נמשיך  מכאן¨    Æהקהילה ואת מתחם  שנותרו 
ונחצה את הגבול לרומניה ונגיע לאורדיה¨ אחת 
נסייר   Æטרנסילבניה חבל  של  היפות  הערים 
בעיר שתוכננה על ידי אדריכל וינאי¨ נראה את 
הכנסיה הברוקית הגדולה מסוגה ברומניה¨ את 
 Æהיפיפיים המבנים  ואת  השחור  הנשר  ארמון 
 Æפעיל עדיין  כנסת שאחד מהם  בתי  בעיר ≤ 
נראה את בית הכנסת ”ציון“ אשר כיפתו בולטת 

793/125/64/7
793/29/718/7
793/316/725/7
79346/815/8
793/513/822/8
793/620/829/8

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

החוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברה סדירה¨ על פי המסלול  
בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   

Æבחדרים זוגיים עם שרותים צמודים
Æהתוכנית לביצוע  ממוזג  תיירים  אוטובוס  תחבורה:   
כלכלה: חצי פנסיון מורחב¨ π ארוחות בוקר בבתי   
המלון המבוססות על מוצרים מותרים ובכלים חד 
צמחוניות¨  חלקן  חמות¨  ארוחות   π ועוד  פעמיים¨ 
מתאפשר®  בהם  ©במקומות  פיקניק   – ובצהרים 
 Æ®וממרחים ©לחם  כריכים  להכנת  אפשרות  או 
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
Æסיורים מודרכים: בודפשט  

סיורי הכרות: בוקרשט¨ אורדיה¨ קלוז̈‘  פיאטרה ניאמץ¨   
 Æברשוב¨ סיניה

ביקורים מיוחדים:חבל מרמורש¨ הגן הבוטני בקלוז̈‘   
טירת בראן¨ ארמון פלש¨ רכבל לפסגת פוסטוורול

Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

בודפשט ≠ בית הכנסת והמוזיאון היהודי
אורדיה ≠ בית הכנסת ”ציון“ 

סאטו מארה ≠ מקום היווסדות חסידות סאטמר 
פיאטרה ניאמץ ≠ העיירה ששימשה כמרכז יהודי 

 Æחשוב
קלוזß ≠ בית הכנסת המשופץ שהיה בעבר המוקד 

לחיי הקהילה
ברשוב ≠ בית הכנסת העתיק 

בוקרשט ≠ ביקור בבית הכנסת קוראל

Æלינה באורדיה Æלמרחקים ואם ניתן יהיה נבקר בו

היום אנו נוסעים אל חבל מרמורש¨ אחד היפים 
ברומניהÆ ניסע בנוף הררי של יערות עבותים 
יפהפיים  כפרים  נראה  הדרך  ולאורך  ונהרות 
בעץ  מגולפים  וחלונות המבנים  דלתות  בהם 
ויופים שובה לבÆ הגילוף האומנותי הוא סימלה 
של מרמורשÆ תחנתנו הראשונה תהיה סאטו 
סאטמר  חסידות  של  היווסדה  מקום  מארה¨ 
נמשיך   Æטייטלבאום יואל  הרב  של  בהנהגתו 
בה  וכיהנו  גדול¨  יהודי  מרכז  שהייתה  לסיגט 
רבנים חשוביםÆ כאן נולד הסופר וחתן פרס נובל 
לשלום¨ אלי ויזל ¨ שאת חייו הקדיש להנצחת 
הכולל  עצום  מפעל  מאחורי  ועמד  השואה¨ 
עשרות ספרים וכתבים שוניםÆ אנו נבקר במוזיאון 
השוכן בבית בו נולד אלי ויזלÆ מכאן ניסע לבאיה 
מארה שבמחוז מרמורשÆ נראה את שערי העץ 
האומנותיים שבכניסה לכל בית ואת הכנסיות 

Æלינה בבאיה מארה Æהבנויות מעץ

בירת  לקלוז‘  יפים  בנופים  ניסע  הבוקר 
טרנסילבניהÆ נסייר בעיר¨ נראה את התיאטרון 
הלאומי ובית האופרה Æ נבקר בגן הבוטני ובבית 
הכנסת המחודש ששימש פעם קהילה יהודית 

 Æענפה ומלאת חיי תרבות

במכרה  חוויתי  בביקור  נתחיל  היום  את 
המלח טורדהÆ נתרשם מהמקום המרהיב¨ בו 

בודפשט

׳
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קפה¨  בית  טיפול¨  חדרי  מלח¨  לכריית  מוזיאון 
לטיפולים  מלוחים  מים  ואגם  אמפיתיאטרון 
שהיתה  היפה¨  מורש  לטרגו  נמשיך   Æשונים
בעבר מושב בית המלוכה ההונגריÆ נסייר בעיר¨ 
נראה את שעון הפרחים¨ בית העיריה בסגנון 
הברוק  ונבקר בבית הכנסת ובאנדרטה לזכר 
קורבנות השואהÆ לאחר הביקור ניסע למלוננו 

Æבאזור סיניה

הבוקר נצא ליום טיול לבראשוב¨ העיר העתיקה 
מהמאה ה≠ ≤±¨ נראה את כיכר העיר היפה ואת 
הכנסיה השחורה¨ נסייר בסמטאות העיר הצרות 
ונבקר בבית הכנסת העתיקÆ אחר  והעתיקות 
כך נשוב לבית המלוןÆ הכנות לשבת¨ תפילה 

Æוסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי¨ 
Æיחד עם מלווה הקבוצה¨ באזור המלון

מן  אחד  שהינו  פלש  בארמון  נבקר  הבוקר 
האטרקציות  מן  ואחת  בעולם  המפוארים 
בגן  מוקף  הארמון   Æרומניה של  המפורסמות 
 Æמים מפלי  עם  נחלים  זורמים  שבו  מופלא 

נמשיך לביקור בטירת בראן הידועה יותר בשמה 
שנבנתה  עתיקה  טירה   Æ“דרקולה של  ”טירתו 
בימי הביניים על מנת לשמור על המעבר בין 
וולאכיה לטרנסילבניהÆ ביציאה מן הטירה נוכל 
לבקר בשוק מציאות עממי וססגוניÆ בסיומו של 
יום נשוב למלוננוÆ בערב¨ יוכלו המעוניינים לצאת 

Æ®להופעת פולקלור ©בתשלום

נופש  עיירת  ברשוב¨  לפויאנה  ניסע  בבוקר 
מרהיבה  לתצפית  ברכבל  נטפס  פסטורלית¨ 
ניסע  הביקור  בתום   Æפוסטוורול ההר  מפסגת 
לבוקרשט עיר הבירהÆ בערב¨ יוכלו המעוניינים 

Æ®לצאת לסיור לילה בעיר ©בתשלום

היום נסייר בעיר¨ נראה את שער הניצחון¨ ככר 
המהפכה¨ ככר האיחוד נצפה על ארמון העם 
”הארמון של צ‘אושסקו“ המשמש כבית האסיפה 
הלאומיתÆ בחלקו היהודי של הסיור נבקר בבית 
זמן חופשי המעוניינים  לנו  יוותר  הכנסתÆ אם 
 Æ®יוכלו לצאת לשייט על אגם חרסטאו ©בתשלום
תמה החופשה¨ העברה לשדה התעופה וטיסה 

Æחזרה ארצה

ארמון פלש¨ סיניה

צילום: מÆקוטבוקרשט

צילום: מÆקוט

Æ®לום
טיסה

ÆÆÆלים יותר
גשר מקב

ב

 בטורדה
ות המלח

 מכר

רת בראן
טי

ארמון פלש

פוסטוורל
רכבל ל

ם לצהרים
כנת כריכי

פשרות לה
א

ריכים לצהרים
בצהרים: אפשרות להכנת כ
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 בנתיבי הקווקז
גיאורגיה ©גרוזיה® 

בליווי צמוד של צוות בישול ומשגיח כשרות

788/115/522/5
788/211/618/6
788/325/62/7
788/42/79/7
788/516/723/7
788/66/813/8
788/713/820/8
788/820/827/8
788/927/83/9

Æיחול שינוי בסדר הביקורים Æיציאה ביום שני בשבוע™
 לתשומת לבך:

Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות
טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר® 

הערות: כלי הרכב ובתי המלון בהתאם לרמה 
Æהמקומית המקובלת בגיאורגיה

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

 טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר̈® על 
 Æפי המסלול

 בתי מלון: בדרגת תיירות¨ ברמה המקובלת בגיאורגיה 
 Æבחדרים לשניים עם שירותים צמודים

פי הרמה המקובלת   תחבורה: אוטובוס לתיירים¨ על 
Æבגיאורגיה

 כלכלה: חצי פנסיון מורחב ∫∑ ארוחות בוקר מבוססות 
על מוצרים מותרים ובכלים חד פעמיים¨ ∑ ארוחות חמות 
חלקן צמחוניות וכמו כן אפשרות להכנת כריכים ©לחם 
הקבוצה  את  מלווים  כשרות  ומשגיח  טבח  וממרחים® 
אמינות  סעיף  ©ראה  לטביליסי  מחוץ  השהות  בעת 

Æ®∏ ßבכשרות עמ
שיעמוד  ומנוסה¨  בכיר  מצוות¨  שומר  מלווה קבוצה:   

Æלרשותך במרוצת כל תקופת הטיול
 סיורים מודרכים: טביליסי
 סיורי הכרות: גור̈י קוטאיסי

 ≠ וארדזיה  ביקורים מיוחדים:שמורת פארק בורג׳ומ̈י   
מערות  סטאלי̈ן  מוזיאון   ≠ גורי  הגדו̈ל  המערות  אתר 
הנטיפים בשמורת הטבע פרומטאוס¨ מצודת אנאנאשר̈י 

Æיפים מקזבגיßטיול ג
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות 

Æטביליסי ≠ ביקור ותפילה בבית הכנסת   
Æקוטאיסי ≠ אזור הרובע היהודי  

 
וטיסה  בנתב“ג  קבוצה  מפגש  ערב  בשעת 
לטביליסי בירת גיאורגיהÆ לאחר הנחיתה הסעה 

Æלבית המלון

נולד שליטה לשעבר  בה  לגורי¨  ניסע  הבוקר 
 Æסטאלין דזßיגשוילי  יוסף  המועצות¨  ברית  של 
נבקר במוזיאון סטאלין שנבנה לכבודו ונבין את 
המושג ”פולחן אישיות“Æ נמשיך לאופליסציחה 
המשי¢  ¢דרך  עברה  כאן  קדום¨  פולחן  אתר 
בורגßומי  לעיירה  ברכבל  נמשיך   Æהמפורסמת
 Æונטעם מהמים המינרליים המפורסמים שלה
נטייל בפארק בורגßומי היפה ולאחר מכן נמשיך 
ללינה בעיירת הקיט והסקי בקוריאני¨ הממוקמת 

Æבליבו של רכס הקווקז הנמוך

 ≠ בוארדזיה  נתחיל   Æטיול ליום  נצא  היום 
 Æבגיאורגיה ביותר  המרתקים  מהאתרים  אחד 
מתקופת  בסלע  החצוב  אדיר  קומפלקס 
המלכה תמרה מהמאה ה≠≥±Æ מעל ל≠∞∞∞¨≤ 
אשר  מהם  ובאחד  בסלע  החצובים  החדרים 
©ציור  פרסקו  לראות  נוכל  ככנסייה  שימש 
קיר® של המלכה תמרה ואביה¨ והכל בצבעים 
שהיתה  אחלציחה¨  לעיירה  נמשיך   Æנהדרים
מרכז יהודי ונראה את בית הכנסת שנשתמר 
בה עד היום ונבקר במצודת רבאטי המפורסמת 
ששופצה לאחרונה Æ נשוב לבית המלון ובערב 

Æנהנה מהופעת פולקלור מקומי

היום נצא ליום טיולÆ נבקר בקוטאיסי ≠ העיר 
השנייה בגודלה בגיאורגיה הנמצאת כ≠∞≥± ק“מ 
מזרחית לים השחורÆ השתמרו בה סממנים רבים 
מימי הביניים ≠ כנסיות מהמאה ה≠±± ומבנים 
היהודי¨  הרובע  את  נראה   Æאחרים מרשימים 
המהווה  הדו≠קומתי  הכנסת  מבית  נתרשם 
דוגמה מעניינת לארכיטקטורה יהודית ≠ דתית 
עתיקת יומיןÆ נטייל בסמטאות השוק הססגוני 
פרומטאוס  הטבע  לשמורת  ניסע  כך  ואחר 
ונבקר במערת הנטיפים היפהÆ בסיומו של יום 

Æנשוב לבית המלון

העתיקה  בירתה  מצßחטה¨  אל  ניסע  הבוקר 
 Æבת ∞∞∞¨≤ השנה ומרכזה הרוחני של גיאורגיה
מנזר  את  ונראה  החשובים  מאתריה  נתרשם 
גßווארי¨ הבנוי על גבעה בשולי מצßחטהÆ נמשיך 
אגם  את  נראה  הגבוה¨  הקווקז  הרי  עבר  אל 
 Æהמרשימה במצודה  ונבקר  היפה  אנאנורי 
והסקי  הקייט  עיירת  בגודאורי  ללינה  נמשיך 

Æהנמצאת בגובה של כ≠∞∞∞¨≥ מטר

ניסע   Æהגדול הקווקז  לרכס  נצא  הבוקר 
©או  קאזבגי  לעיירה  ונגיע  מרהיבים  בנופים 
השוכנת  החדש®¨  בשמה   Stepantsminda
של  לגובה  המתנשא  קזבק  הר  למרגלות 
בגßיפים  נצא  מכאן   Æמטר  μ¨∞∞∞ מ≠  למעלה 
ונטפס במעלה תלול לכנסיה המפורסמת ביותר 

¥∞



ÆÆÆÆבגשר מקבלים יותר

ם בקווקז הגבוה
 נסיעה בג‘יפי

ר המערות הגדול
  וארדזיה ≠ את

  שמורת פארק בורג‘ומי

  ערב פולקלור בקוטאיסי

 ערב פולקלור בטביליסי

אפשרות להכנת כריכים לצהרים

בגיאורגיה אשר למרגלות פסגת הקזבגÆ בסיומו 
של יום נגיע לטביליסיÆ הכנות לשבת¨ תפילה 

Æוסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי 
יחד עם מלווה הקבוצהÆ מיקומה האסטרטגי 
הפך אותה במהלך ההיסטוריה לעיר מרכזית 
בקווקז¨ אשר כובשים רבים עברו בהÆ נשוטט 
העיר  בסמטאות  נטייל  רוסטבלי¨  בשדרות 
המרהיבה  מהאדריכלות  ונתרשם  העתיקה¨ 
צאת  לאחר  בערב¨   Æטביליסי את  המאפיינת 
השבת¨ נהנה ממופע פולקלורÆ אחר≠כך נצא 
נקילה  למצודת  ברכבל  נעלה  לילה¨  לסיור 

Æונצפה על העיר המוארת

ונבקר באחד  הבוקר נשלים את סיורנו בעיר 
 Æהשווקים של העיר או במרכז הקניות המפורסם
לאחר ארוחת ערב ניסע לשדה התעופה ונמריא 

Æחזרה ארצה
  Æיתכנו שינויים בסדר הביקורים והימים™™



 קסם הבלקן
בולגריה¨ מקדוניה¨ יוון

מקדוניה

789/119/627/6
789/226/64/7
789/410/718/7
789/57/815/8
789/614/822/8
789/721/829/8
789/828/85/9

לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
בסוף  ביטולים  וסעיף  אחריות  הגבלת  תנאים¨  ראה 

Æהחוברת

 טיסות: בינלאומיות בחברת תעופה סדירה על פי 
 Æהמסלול

 בתי מלון: מדרגה ראשונה או מדרגת תיירות טובה 
 Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים

 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לבצוע התכנית 
 כלכלה: חצי פנסיון מורחב: ∏ ארוחות בוקר בבתי 
חד  וכלים  מותרים  מוצרים  על  המבוססות  המלון 
פעמיים¨ ∏ ארוחות חמות¨ חלקן צמחוניות¨ בצהרים: 
אפשרות  או  מתאפשר®  בהם  ©במקומות  פיקניק 

 Æלהכנת כריכים לצהרים
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 סיורים מודרכים: סקופייה¨ סלוניקי וסופיה
 סיורי הכרות: אוכריד¨ ביטולה ©מונסטיר®

ביקורים מיוחדים: קניון מאטקה¨ שמורת מאוורובו¨   
אדסה  העיירה  בהרקליאה¨  אוכריד¨  באגם  שייט 
והמנזרים התלויים במטאורה שביוון והעיירה מלניק 

בבולגריה
 Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות 

  סקופייה ≠ המוזיאון היהודי

מונסטיר ≠ סיפורה של קהילה שנכחדה
סלוניקי ≠ בית הכנסת¨ המוזיאון היהודי ובית 
Æתפילת שבת עם הקהילה Æהקברות היהודי

סופיה ≠ בית הכנסת

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסה 
לסופיה בירת בולגריהÆ לאחר הנחיתה נסיעה 
של כשלוש שעות תוביל אותנו לסקופייה בירת 
נסייר   Æאותה חוצה  וורדר  נהר  אשר  מקדוניה 
בעיר ונבקר במצודה¨ בבזאר האלבני ובאזורים 
של  היהודי  בחלקו   Æהנהר שלאורך  החדשים 
החדש  ספרד  יהדות  במוזיאון  נבקר  הסיור 
ספרד  יהודי  תרבות  את  המשמר  והמרשים 
הסיפור  את  גם  ומספר  בבלקן¨  שהתקיימה 
הקשה של שואת יהודי מקדוניה ויווןÆ לעת ערב 

Æנגיע לבית המלון

הבוקר נצא לטיול טבע מדהים לאורך אגמיה 
ונופיה ההרריים של מקדוניהÆ נתחיל בטיול בקניון 
מטאקה¨ נתרשם מהצמחייה ומעולם החי העשיר 
שבמקום¨ נערוך שייט למערת ווארלו¨ הנחשבת 
למערת הנטיפים התת≠ימית העמוקה באירופה¨ 
נמשיך לשמורת מאוורובו אשר יערות עבותים 
ונחלים מאפיינים אותה ופסגות הרים הנישאות 
אל≠על מעטרות אותהÆ נערוך תצפית על אגם 
מאוורובו ונמשיך לכפר הציורי וסצ'אניÆ לאחר 
שנטייל בכפר היפה נגיע ללינה באוכריד שעל 

Æשפת אגם אוכריד המפורסם

אוכריד  בעיר  לביקור  נקדיש  כולו  היום  את 
אוכריד אשר  ובאגם  הבלקן"  "פנינת  המכונה 
על  עולמית  מורשת  כאתרי  הוכרזו  שניהם 
נסייר בחלקה העתיק של העיר¨   Æאונסק"ו ידי 
ברחובותיה הציוריים ובסמטאותיה הצרות¨ נערוך 
שיט על האגם הגדול ונערוך תצפית על העיר 
והאזור ממצודת סמואלÆ בערב נצפה במופע 

Æפולקלור מקומי

הבוקר נצא לביקור בביטולה שכונתה על ידי 
היהודים "מונסטיר"Æ נסייר בעיר¨  נראה את מגדל 
השעון¨ אזור המסגדים והבזאר המקורהÆ נראה 
את שער בית הקברות היהודי ההיסטורי ונספר 
אודות הקהילה היהודיתÆÆÆ" Æ עיר יהודית עתיקה 
  "ÆÆÆאש טרבלינקה אכלתם ≠ שיהודים אין בה 
שלמה  וההיסטוריון  הסופר  עליה  כתב  כך 
אלבוחרÆ היהודים התיישבו כאן כבר בתקופה 
 Æהקהילה גדלה  גירוש ספרד  ולאחר  הרומית¨ 
נמשיך לביקור בשרידי העיר הרומית הקדומה 
 Æ≥≠הרקליאה ובה פסיפס משוחזר מהמאה ה
נחצה את הגבול ליוון ובדרכנו לסלוניקי נעצור 
לביקור בעיירה המקסימה אדסה שכולה טבע 

Æלינה בסלוניקי Æירוק ושפע מים

ופעלה במשך  יוקדש לסלוניקי בה חיה  היום 
מאות שנים קהילה יהודית גדולהÆ לאחר גירוש 
ספרד הגיעו אל סלוניקי עשרות אלפי יהודים¨ 
היהודי  למרכז  אותה  והפכו  בה  שהשתקעו 
ספרדי המפואר והגדול ביותרÆ בימי שבת העיר 
הרוב  כולל הנמל¨ בשל  כולה¨  שבתה כמעט 

 Æהיהודי שהיה בעיר
ונחשף  המרתק¨  היהודי  במוזיאון  נבקר 
לסיפורה של הקהילה המפורסמת  ששפת 
הלאדינו והתרבות היהודית פרחו בהÆ  נבקר 
התגוררו  בהם  בתים  ונראה  הכנסת  בבית 
ונבקר בבית הקברות  יהודים¨ נמשיך  בעבר 
היהודי ונראה את האנדרטה לזכר הנספים 
לשבת¨  הכנות  המלון¨  לבית  נשוב   Æבשואה

Æתפילה וסעודת ליל שבת
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לארצות חבל הבלקן היסטוריה מרתקת של כיבושים ושליטים רבים¨ חלקן היו סגורות במשך שנים 
הרים  שבו:  המופלא  בטבע  ידוע  הבלקן  חבל   Æשנים מספר  לפני  לביקור  ונפתחו  בידוד  חומות  מאחורי 
בולגריה¨  ארצות:  בשלוש  נבקר  בטיולנו   Æציוריים וכפרים  עיירות  טבע¨  שמורות  ונהרות¨  אגמים  נישאים¨ 
ובערים מרכזיות בה בעת נלמד את סיפורה המרתק  נסייר באתרי טבע¨ בכפרים ציוריים   Æויוון מקדוניה 
בסלוניקי¨  היהודי  ובמוזיאון  בסקופיה  מקדוניה  יהדות  במוזיאון  נבקר   Æבבלקן ספרד  יהדות  של  והמרגש 
 Æוחדשים ונראה בתי כנסת עתיקים  ומונסטיר  סופיה¨ סלוניקי  היהודים העתיקים של  נכיר את המרכזים 

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי 
צאת  לאחר  בערב¨   Æהקבוצה מלווה  עם  יחד 

Æהשבת¨ נצא לסיור לילי בעיר

"תלויים  השם  ©פירוש  למטאורה  נצא  היום 
המנזרים  "מטאור"®¨  השם  גם  ומכאן  באוויר" 
 Æהתלויים בנויים על ראשיהם של צוקים תלולים
צורות הסלע המוזרות והמרשימות¨ גולפו על ידי 
כוחות הטבעÆ המנזרים הבנויים בפסגתם נראים 
מנזרים   ∂  Æ אותם  הצניחה  נעלמה  יד  כאילו 
כ"אתרי  אונסק"ו  ידי  על  הוכרזו  והם  נותרו 
נשוב  מורשת עולמית"Æ לאחר הביקור באתר 

Æלבית המלון
בערב יוכלו המעוניינים לצאת לבילוי בטברנה 

Æ®מקומית ומוזיקה יוונית ©בתשלום

ונבקר  לבולגריה  הגבול  את  נחצה  הבוקר 
במלניק¨ עיירה קטנה ויפיפייה השוכנת בשולי 
הרי פירין באזור בעל נוף מיוחד של אבן חול 
ונראה  נסייר בעיירה   Æשיוצרת מעין פירמידות
את בתיה המסורתיים ואת צוקי החול הענקיים 
שמפוסלים בצורות שונות ומשונותÆ נמשיך להרי 
 Æרילה לביקור במנזר רילה שנבנה ע"י הנזיר איוון
בין הציורים שעל הקירות ישנם כמה נושאים 
Æלקראת ערב נגיע לבית המלון בסופיה Æתנכיים

ומרכזה  בולגריה  בירת  בסופיה  נסייר  היום 
נוסדה  העיר   Æוהתרבותי התעשייתי  הכלכלי¨ 

הערים  לאחת  ונחשבת  הרומאים  בתקופת 
העתיקות באירופהÆ נראה את כנסיית אלכסנדר 
בניין  הנשיאות¨  ארמון  את  המרשימה¨  נבסקי 
האופרה ובנייני הממשלהÆ נבקר בבית הכנסת 
הגדול אשר נוסד ב≠π∞π± והוא השלישי בגודלו 
הקהילה  של  סיפורה  את  נשמע   Æבאירופה
שעלתה  עד  בעיר  שחייתה  הגדולה  היהודית 
 Æכאן מסתיים טיולנו בבלקן Æברובה לארץ ישראל
ניסע לשדה התעופה ובשעת ערב נמריא חזרה 

Æארצה

ÆÆÆבגשר מקבלים יותר

ייט למערת ווריה
  ש

  ערב פולקלור באוכריד

  שייט באגם אוכריד

  עתיקות הרקליאה

 המנזרים התלויים במטאורה

 בצהרים: פיקניק 

©במקומות בהם מתאפשר®
 

הכנת כריכים לצהרים
 או אפשרות ל

¥≥



 חופים¨ ערים ונופים
קרואטיה¨ מונטנגרו¨ בוסניה¨ סרביה

”הקרב על הנרטבה“ בו לחמו טיטו ולוחמיו נגד 
Æלעת ערב נגיע לסרייבו בירת בוסניה Æהנאצים

של  ”ירושלים  גם  המכונה  בסרייבו  נסייר  היום 
אירופה“ במשך שנים חיו כאן בהרמוניה מוסלמים¨ 
קתולים ויהודיםÆ לסרייבו היסטוריה מרתקת¨ כאן 
עילה  שהיווה  רצח  האוסטרי¨  העצר  יורש  נרצח 
בעיר  נסייר   Æהראשונה העולם  מלחמת  לפרוץ 
האוריינטלית¨ ניסע לאורך השדרה הראשית¨ נבקר 
נשמע  איסטנבול¨  של  זה  את  המזכיר  בבזאר 
בבית  ונבקר  היהודית  הקהילה  סיפורה של  את 
הכנסת הספרדי העתיק המשמש היום כמוזיאון 
ובבית הכנסת המשמש גם כבית הקהילהÆ  כמו 
כן נבקר במוזיאון הלאומי של בוסניה≠הרצגובינה 
בה מוצגת ”הגדת סרייבו“ המקורית ©במידה ויהיה 
פתוח לביקורים®Æ בערב נצא ברכבת הקלה לסיור 

Æבעיר התוססת

ניסע מזרחה¨ נחצה את הגבול לסרביה  הבוקר 
ונמשיך לאראנדילובאץ¨ עיירת נופש וספאÆ כאן¨ 
המלון  בית  נמצא  בוקוביצקה¨  לפארק  בסמוך 
שלנוÆ נתמקם בחדרים ובאם הזמן יאפשר נהנה 
ממתקניו של המלון∫ אזור ספא גדול עם בריכה 
מקורה ובריכה חיצונית¨ פארק מים ועודÆ הכנות 

Æלשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

אחרי התפילה וסעודת השבת נצא לסיור ברגל 
Æיחד עם מלווה הקבוצה

הבוקר ניסע למצודת פטרובארדין שלשפת נהר 
לאחת  ונחשבת  ה≠∏±  במאה  נבנתה  הדנובה¨ 
במצודה  נסייר   Æבאירופה המרשימות  המצודות 
היושבת על מחילות תת קרקעיות שאורכן מספר 

בנתב“ג  קבוצה  מפגש  מוקדמת  בוקר  בשעת 
וטיסה¨ דרך יעד ביניים¨ לדוברובניקÆ  לאחר הנחיתה 
נצא לסיור בעיר¨ נתרשם מהשילוב של מגדלים¨ 
העתיקה  העיר  וחומות  כנסיות  צריחי  ארמונות¨ 
רובם ככולם שמורים להפליא ושומרים על צביון 
ימי הבינייםÆ נבקר בבית המרקחת העתיק ובבית 

Æבתום הסיור נגיע למלוננו Æהכנסת
 

נחצה   Æ“השחור ”ההר  למונטנגרו  טיול  יום 
קוטור  בעיירה  ונבקר  למונטנגרו  הגבול  את 
ונמשיך  בעיר  נסייר  מפרץ¨  של  לחופו  השוכנת 
 Æסטיניי מונטנגרו  ולבירת  ניגוסי  לטיירה  בסיורנו 
 Æבדוברובניק המלון  לבית  נשוב  ערב   לקראת 
בערב¨ אם יתאפשר¨ נוכל לצאת לבילוי במופע 

 Æ®פולקלור ©בתשלום

הבוקר ניסע צפונה לספליט עיר נמל עתיקה לחוף 
הים האדריאטי Æ  נטייל בעיר העתיקה המרשימה 
דיוקלטיאנוס¨  ארמון  במתחם  נבקר   Æוהתוססת
הרומית¨  מהתקופה  המרשימים  השרידים  אחד 
נראה את כיכר העיר המרהיבה ואת רחוב היהודים 
ונבקר בבית הכנסת העתיק ©אם יתאפשר®Æ נמשיך 
לביקור באחת משמורות הטבע היפות ביותר של 
קרואטיה ≠ שמורת קרקאÆ נערוך טיול רגלי ונתרשם 
משצף המים העז¨ מהמפלים המרשימים ומבריכות 

Æלינה בספליט או באזור Æהמים

הבוקר נחצה את הגבול לבוסניה וניסע למוסטאר¨ 
המפורסמת בגשר האבן העתיק ©”הגשר הטורקי“® 
את  וסמלית  פיזית  חיבר  הגשר   Æ±∂≠ה מהמאה 
שתי הקהילות שהיו בזמנו ביישוב ≠ המוסלמית 
והקתוליתÆ הוא נהרס במלחמה האחרונה ושוקם 
במבצע הנדסי מורכב וכיום נמנה על אתרי מורשת 
עולמית של אונסק“וÆ נמשיך בנסיעה לעבר סרייבו 
ובדרך נעצור ביבלניצה בה נערך הקרב המיתולוגי 

דוברובניק¨ קרואטיה

797/16/814/8
797/213/821/8

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

החוברת

טיסות∫ טיסות בינלאומיות¨ דרך יעד ביניים¨ בחברת   
 Æתעופה סדירה ¨ על פי המסלול

בתי מלון∫ בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   
 Æבחדרים לשניים עם שירותים צמודים

 Æתחבורה∫ אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית £
בוקר בבתי  ארוחות  מורחב∫ ∏  פנסיון  חצי  כלכלה∫ 
חד  וכלים  מותרים  מוצרים  על  מבוססות  המלון 
פעמיים¨ ∏ ארוחות חמות¨ חלקן צמחוניות¨ ובצהרים 
≠ פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® או אפשרות 
להכנת כריכים ©לחם וממרחים®Æ ©ראה סעיף אמינות 

Æ®∏ ßבכשרות בעמ
מלווה קבוצה∫ מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך 

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
סיורים מודרכים∫ דוברובניק¨ סרייבו¨ בלגרד

סיורי הכרות∫ ספליט¨ נובי סאד
ארמון  מונטנגרו¨   מיוחדים∫  וסיורים  ביקורים 
דיוקלטיאנוס בספליט¨ שמורת הטבע קרקא¨ המוזיאון 

הלאומי בסרייבו¨ מצודת בלגרד
 Æ®טיפים∫ לנותני השירותים בחו“ל ©למעט סבלות

Æדוברובניק ≠ ביקור בבית הכנסת העתיק
ספליט ≠ הרובע היהודי העתיק ובית הכנסת ©באם 

 Æ®יתאפשר
סרייבו ≠ בית הכנסת 

 Æנובי סאד ≠ בית הכנסת  

¥¥



מתנת  המיוחד¨  המגדל  שעון  את  נראה  ק“מ¨ 
 Æהקיסרית מריה תרזה ונצפה אל העיר נובי סאד
מכאן פנינו אל נובי סאד¨ העיר השנייה בגודלה 
בסרביה הממוקמת בגדה השניה של הדנובה בה 
התקיימה¨ עד לשואה¨ קהילה יהודית מפוארת¨ כאן 
וגדל טומי לפידÆ נסייר במרכזה ההיסטורי  נולד 
העירייה  בית  החירות¨  כיכר  את  נראה  היפה¨ 
ובחלקו היהודי של הסיור נבקר  וארמון הבישוף 
בבית הכנסת ונשמע את סיפורו ואת סיפורה של 
הקהילהÆ נמשיך בנסיעה לעיירה הציורית סרמסקי 
רבים  של  מושבם  מקום  שהייתה   ¨ קרלובצי 
גם  וידועה  המקומיים  והארכיטקטים  מהאומנים 
  Æבזכות היקבים¨ בהם מיוצר היין הסרבי המפורסם

Æבסיומו של יום נגיע למלוננו בבלגרד

היום נסייר בבלגרד¨ בירתה של סרביה המוקמת 
במפגש נהרות הדנובה והסאבהÆ נראה את שרידי 
האימפריות השונות שכבשו במהלך ההיסטוריה 
את בלגרד והשאירו בה את חותמןÆ נבקר במצודת 
נראה  מרהיבים¨  נופים  נשקפים  ממנה  בלגרד 
העיר¨  מסמלי  אחד  סאבה¨  סנט  כנסיית  את 
את ככרות העיר היפות¨ ונשוטט במדרחוב ”קנז 
וחנויות  יפהפיים  מבנים  שלאורכו  מיכאלובה“ 
בבית  נבקר  יתאפשר  באם  מפורסמים¨  מותגים 
לשדה  ניסע  ערב¨  לעת   Æ“שלום ”סוכת  הכנסת 
Æהתעופה ממנו נמריא חזרה ארצה¨ דרך יעד ביניים

 
 

בלגרד

ארמון דיוקלטיאנוס

ÆÆÆקבלים יותר
בגשר מ

ם טיול מיוחד
 מונטנגרו יו

מורת הטבע
 קרקא ≠ ש

דיוקלטיאנוס
מון הקיסר 

 ספליט ≠ אר

פטרובארדין
 מצודת 

בצהרים: פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® 

ת כריכים לצהרים
או אפשרות להכנ

¥μ



מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסה 
לוורשאÆ לאחר הנחיתה נצא לסיור בעיר שאת 
רובו נקדיש לאתרים היהודיים ≠ הגטו¨ הבונקר 
של אנילביץß̈ האומשלגפלאץ¨ אנדרטת רפופורט 
לזכר גיבורי הגטו¨ בית הכנסת נוזßיק ובית הקברות 
היהודי בו טמונים רבים מחשובי עמנוÆ בחלקו 
השני של הסיור נבקר בעיר העתיקה המשוחזרת¨ 
נראה את ארמון המלוכה ואת המרכז החדש של 

Æבסיום הסיור נגיע לבית המלון Æהעיר

היום נצא ללובלין בה  נבקר בישיבת חכמי לובלין 
 Æהמקומית האוניברסיטה  את  כיום  המשמשת 
ההשמדה  מחנה   # למיידאנק  נצא  מלובלין 
ונשוב  עמנו  בני  עם  התייחדות  טקס  נערוך 

 Æללובלין ללינה

הבוקר נצא מלובלין ללאנצßוט¨ נסייר בעיר¨ נבקר 
ונשקיף על  החוזה מלובלין  בבית הכנסת של 
לליזßנסק  נמשיך   Æפוטוצקי הגראף  ארמונו של 
ה¢נועם  בעל  אלימלך   ßר של  קבורתו  מקום   #

Æאלימלך¢ ולקראת ערב נגיע לקרקוב

הבוקר נצא למחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו¨ 

795/127/64/7
795/218/725/7
795/315/82/8

 לתשומת לבך∫
 Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים
Æבסוף החוברת

Æטיסות∫ בינלאומיות בחברה סדירה¨ על פי המסלול  
בתי מלון∫ בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה    

Æבחדרים זוגיים עם שרותים צמודים
Æתחבורה∫ אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית  

בוקר  ארוחות   ∑ מורחב∫  פנסיון  חצי  כלכלה∫   
מוצרים  על  מבוססות  המלון  בבתי  קונטיננטליות 
מותרים וכלים חד פעמיים¨ ∑ ארוחות חמות¨ חלקן 
©לחם  כריכים  להכנת  כן אפשרות  וכמו  צמחוניות¨ 

Æ®∏ ßראה סעיף אמינות בכשרות עמ© Æ®וממרחים
שיעמוד  מצוות¨  ושומר  מנוסה  קבוצה∫  מלווה    

Æלרשותך במרוצת כל תקופת הטיול
סיורים מודרכים∫ וורשא¨ קרקוב  

Æסיורי הכרות∫ לובלין  
Æביקורים מיוחדים∫ זקופנה  

Æ®טיפים∫ לנותני השירותים בחו¢ל ©למעט סבלות  

Æיק¨ בית הקברות היהודיßוורשא ≠ הגיטו¨ ביה¢כ נוז  
Æלובלין ≠ ישיבת חכמי לובלין  

Æאלימלך ßנסק ≠ מקום קבורתו של רßליז  
Æוט ≠ בית הכנסת של החוזה מלובליןßלאנצ  

קרקוב ≠ הגיטו¨ המוזיאון היהודי¨ ביהכ¢נ של הרמ¢א¨    
Æבית הקברות  

Æמיידאנק¨ אושויץ≠בירקנאו ≠ מחנות ההשמדה  
קילצה ≠ בית הכנסת והאנדרטה לזכר הנרצחים   

Æבפוגרום  

לאחר סיור במקום נתייחד עם זכרם של קורבנות 
 Æבתום הביקור נשוב לקרקוב Æהשואה בני עמנו

Æהכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נסייר ברגל באזור 
Æבית המלון עם מלווה הקבוצה

היום נצא לטיול בעיירת הנופש זקופנה שבהרי 
נעלה  יאפשר  האוויר  ומזג  במידה   Æהטטרה
ברכבל לפסגת אחד ההריםÆ לאחר הסיור נשוב 

Æלבית המלון

הבוקר נערוך סיור בקרקוב∫ המוזיאון היהודי¨ השוכן 
בבית הכנסת הישן¨ המרכז הציורי של העיר¨ הגטו 
ובית הקברות היהודי מקום קבורתו של הרמ¢א 
וגדולי ישראל אחריםÆ משם לגבעת הוואבל נצפה 
במצודה שעל גדות הויסלה מקום הכתרתם של 
מלכי פולין וגיבוריה הלאומייםÆ לאחר הסיור ניסע 
צפונה לעיירה קילצהÆ נבקר בבית הכנסת נראה 
את האנדרטה לזכר ≥¥ נרצחי הפוגרום שנערך 

Æלאחר מכן נמשיך לוורשא Æ±π¥∂≠בעיירה ב

נצא לשדה התעופה של וורשא ונמריא חזרה 
Æארצה

 בראי הדורות
פולין

¥∂



 פלאי הטבע
סלובניה וקרואטיה

 טיול דו כוכב
≤ לילות בזאגרב
ו≠≤ לילות באזור 

לובליאנה

הבוקר נסייר בלובליאנה¨ בירת סלובניהÆ נראה 
את הגשר המשולש¨ כיכר פרסנוב¨ בית העירייה 
 Æהעתיק¨ כיכר מסטני ונסייר בשוק המקומי שבכיכר
אחר כך נחצה את הגבול לקרואטיה וניסע לזאגרב¨ 
השוכנת  בעיר  מודרך  לסיור  נצא   Æהבירה עיר 
למרגלות ההר סליימה ולחופו של נהר סבה∫ העיר 
העתיקה והעליונהÆנראה את מגדל לוטרשצßאק¨ 
שער האבן המהווה שריד מרשים לביצוריה של 
 Æהעיר מהמאה ה≠≤±¨ ואת בניין התיאטרון הלאומי
כמו כן נבקר בבית הקברות מירוגו̈י אשר הוקם 
עבור שלושת הדתות המונותיאיסטיותÆ בסיומו של 

Æיום נגיע לבית המלון בזאגרב

הטבע  שמורת   ≠ בפליטביצה  נבקר  היום 
מחברים  שמפלים  ’תלויים‘  אגמים  המפורסמת∫ 
ביניהם¨ גשרונים ודרכי הליכה ≠ נוף קסוםÆ נשוב 
לבית המלון¨ הכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל 

Æשבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי 
Æעם מלווה הקבוצה

של  הולדתו  כפר   ≠ קומרובץ  אל  ניסע  הבוקר 
נמשיך   Æהפתוח האתנולוגי  במוזיאון  ונבקר  טיטו 
לביקור בארמון טראקושצßאן¨ מהיפים בארמונות 
לסלובניה  הגבול  את  נחצה  כך  אחר   Æקרואטיה
ונעצור בפטוי ≠ עיירה ציורית ששומרת על צביון 
ימי הבינייםÆ בתום הסיורים ניסע אל שדה התעופה 

Æשל לובליאנה ממנו נמריא חזרה ארצה

 Æללובליאנה וטיסה  בנתב“ג  הקבוצה  מפגש 
הנטיפים  במערת  לביקור  נצא  הנחיתה  לאחר 
של פוסטוינה¨ הנחשבת לאחת הגדולות והיפות 
מסוגהÆ נסייר במערה תוך כדי נסיעה בקרוניות 
נסייר  קרופה¨  הנפחים“  ל“כפר  נמשיך  מיוחדות 
בכפר הציורי הקטן ונבקר במוזיאון בו מציגים את 
אורח חיי הפועלים ואת דרך הפקת הברזלÆ לאחר 

Æהביקור ניסע לבית המלון באזור לובליאנה

לאורך  ונלך  וינטגאר  בקניון  לביקור  נצא  הבוקר 
ערוץ הנחלÆ לאחר מכן פנינו לאגם בוהין ≠ פנינת 
טבע¨ בה יוכלו המעוניינים לצאת לשייט על האגם 
©בתשלום® וØאו להעפיל ברכבל לפסגת הר ווגל 
ממנו נשקף נוף מהמם ©בתשלום®Æ נמשיך לבלד 
ה≠±±  מהמאה  במצודה  ונבקר  בעיירה  נסייר 
יום  שנבנתה על פסגת צוק הסלעÆ בסיומו של 

Æנשוב לבית המלון

היום נערוך יום טיול מהנה בחבל קרינתיה שבדרום 
אוסטריהÆ נסע לאורך אגם וורת̈ר נבקר בוילאך  ≠ 
העיר השנייה בגודלה במדינת קרינתיה שבדרום 
אוסטריה ונמשיך לקלגנפורט עיר הבירה של מחוז 
קרינתיהÆ נבקר בעיר העתיקה¨ נראה את הכיכר 
החדשה והכיכר הישנה¨ שתיהן מבנים היסטוריים 
 Æנבקר בפארק המיניאטורות מינימונדוס Æמרשימים

Æבתום הביקורים נשוב לבית המלון

794/126/62/7
794/217/723/7
794/37/813/8
794/421/827/8

 לתשומת לבך:
יתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות 
ובנוסף ייתכן כי במידה ולו"ז הטיסות יאפשר¨ יוצעו 

Æ®סיורי בחירה נוספים ©בתשלום
Æטיסות בינלאומיות בחברה סדירה

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת סדירה על פי    

Æהמסלול
  בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה 

 Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים
 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית  

  כלכלה: חצי פנסיון מורחב∫ ∂ ארוחות בוקר בבתי 

חד  וכלים  מותרים  מוצרים  על  מבוססות  המלון 
פעמיים¨ ∂ ארוחות חמות¨ חלקן צמחוניות¨ ובצהרים 
# פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® או אפשרות 
להכנת כריכים ©לחם וממרחים®Æ ©ראה סעיף אמינות 

Æ®∏ ßבכשרות בעמ
  מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך 

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 Æסיורים מודרכים: זאגרב  

 Æסיורי הכרות: לובליאנה¨ פטוי  

  ביקורים מיוחדים: מערות פוסטוינה¨ אגם בלד¨ אגם 

 Æבוהין¨ פליטביצה # שמורת הטבע¨ דרום אוסטריה 
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

זאגרב ≠ תפילת שבת עם הקהילה המקומית  

בלד

ÆÆÆקבלים יותר
בגשר מ

 מערות פוסטוינה

קניון וינטגאר
 

 כפר הנפחים קרופה

 טירת טראקושצ'אן

ורת הטבע
ביצה ≠ שמ

 פליט

 דרום אוסטריה

בצהרים: פיקניק 

©במקומות בהם מתאפשר® 

 כריכים לצהרים
או אפשרות להכנת
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713/115/521/5
713/212/618/6
713/326/62/7
713/410/716/7
713/517/723/7

**713/67/814/8
713/714/820/8
713/828/83/9

™™ לילה נוסף¨ חזרה ביום ב'¨ סה"כ ∏ ימים¨ ∑ לילות
לתשומת לבך:

 Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות
 Æטיסות בינלאומיות בחברה סדירה

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה¨   
Æעל פי המסלול

בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   
Æבחדרים זוגיים עם שרותים צמודים

התכנית  לבצוע  ממוזג  תיירים  אוטובוס  תחבורה:   
Æ®בהתאם לרמה המקומית©

בוקר בבתי  ארוחות  מורחב¨ ∂  פנסיון  חצי  כלכלה:   
המלון המבוססות על מוצרים מותרים ובכלים חד 
פעמיים¨ ∂ ארוחות חמות¨ חלקן צמחוניות¨ ובצהרים 
≠ פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® או אפשרות 
להכנת כריכים ©לחם וממרחים®Æ ©ראה סעיף אמינות 

Æ®∂ ßבכשרות בעמ
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
Æסיורים מודרכים: פלובדיב¨ סופיה  

Æסיורי היכרות: וליקו טארנובו  
ביקורים מיוחדים: ה¢פנורמה¢ בפלבן¨ מעבר שיפקה¨   
המוזיאון האתנוגרפי אטרה¨ מבצר אסנובגראד¨ הכפר 

Æשירוקה לוקה¨ הרי רילה
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

Æפלובדיב ≠ בית הכנסת  
Æסופיה ≠ בית הכנסת המרכזי¨ אנדרטת ההוקרה  

בירת  לסופיה  וטיסה  בנתב"ג  קבוצה  מפגש 
בולגריהÆ לאחר הנחיתה ניסע לעיר פלבן לה 
תפקיד מיוחד בהיסטוריה הבולגרית ובמאבק 
הפנורמה  באתר  נבקר   Æלעצמאותה ההירואי 
של פלבן¨ זו יצירת מופת מרהיבה המתארת 
צבאות  בין   ±∏∑∑ בשנת  שנערך  הקרב  את 
רוסיה לבין הצבאות העותומניםÆ נמשיך לעיירה 
לובץ'¨ נצפה על הגשר המקורה מעל נהר אוסם¨  
נטייל בחלקה ההיסטורי של העירÆ בסיומו של 
יום נגיע לוליקו טרנובו¨ אחת הערים הציוריות 

Æוהיפות בבולגריה

העיר  של  הקסום  מיופיה  נהנה  הבוקר  
הממוקמת על גדות נהר יאנטרהÆ נטייל ברגל 
לגבעת צ'ארבץ ©Tsarevets® לביקור בסימלה 
של העיר ובה מבצר המוקף חומה ומגדלים¨ 
שהייתה  בתקופה  הקיסרים  ישבו  זה  במקום 
ונבקר  לגאברובו¨  ניסע  מכאן   Æבולגריה בירת 
במוזיאון האתנוגרפי "אטארה" ≠ מוזיאון פתוח 
של  והאדריכלות  החיים  אורחות  את  המציג 
האזור במאות ה≠∏± וה≠Æ±π נתרשם מהאומנים 
השונים העובדים בשיטות מסורתיות מהמאה 
ה≠∏±Æ נמשיך בנסיעה דרומה¨ נחצה את הרי 
הבלקן במעבר ההרים שיפקה ממנו נשקפים 

נופים מרהיביםÆ בעבר שימש המעבר הצר הזה 
 Æ±π≠זירת קרבות בין רוסיה לתורכיה במאה ה
לעת ערב נגיע למלוננו בפלובדיב העיר השניה 

Æבגודלה בבולגריה

בעיר  נבקר  בפלובדיב∫  סיור  נערוך  הבוקר 
הרומי¨  התיאטרון  שרידי  את  נראה  העתיקה¨ 
נבקר בגבעת נבט שבה בתי העץ משוחזרים 
הממחישים את אורח החיים בעברÆ כמו כן נצפה 
על המסגד הגדול ונסייר ברובע היהודי מהמאה 
סמל  את  ונראה  הכנסת  בבית  נבקר   Æ±∂≠ה
ההוקרה  של הקהילה היהודית לעיר פלובדיב 
ניסע לפמפורובו   Æעל הצלת היהודים בשואה
אתר נופש הממוקם בהרי רודופיÆ בדרכנו לשם 
נראה את  המבצר הציורי אסנובגרד השולט 
על סביבתו ונערוך בו ביקורÆ מכאן נמשיך לעבר 
מנזר בצ'קובו ≠ השני בגודלו בבולגריה¨ והוא 
ובעל חשיבות רבה גם לעם היהודיÆ במנזר זה 
קבורים זה לצד זה שני חסידי אומות העולם¨ 
מטרופוליט סטפן ומטרופוליט קיריל¨ שהיו ראשי 
ובפלובדיב  בסופיה  הפרובוסלבית  הכנסייה 
וסיכנו את עצמם על מנת להביא להצלתם של 
יהודי בולגריה במלחמת העולם השניהÆ בסיומו 

Æשל יום נגיע למלוננו בפמפורובו

התיאטרון הלאומי¨ סופיה

 ניחוח בולגרי
בולגריה
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העיר העתיקה¨ פלובדיב

את היום נתחיל בביקור בכפר שירוקה לוקה 
ובשלווה  קטנים  רומיים  בגשרים  המתאפיין 
בתיו  את  ונראה  בכפר  נטייל  פסטורלית¨ 
וגגותיו המכוסים  ברעפיי צפחה  הבנויים עץ 
ייחודיים¨ ונצפה על הגשרים הקמורים  שמעל 
מחסידי  אחד  נולד  זה  במקום    Æהנחל ערוץ 
אומות עולם¨ מטרופוליט ספטן ©הקבור במנזר 
הקטן שבמרכז  הגן  את  נאתר  אנו   Æ®בצ'קובו
הכפר ובו נמצא פסלו של סטפן¨ אותו הקימו 
ישראל≠ ואחווה  לשיתוף  "ההתאחדות  חברי 
בולגריה" ועליו  לוח הוקרה לפועלו בתקופת 
השואה¨ כתוב בעברית מ "יד ושם"Æ מכאן נעשה 
טריגראד  בקניון  ומפותלת  צרה  בדרך  דרכנו 

Æבדרכנו לסופיה בירת בולגריה

היום נצא ליום טיול בהרי הרילה ¨ נבקר במנזר 
המרשימים  המנזרים  לאחד  שנחשב  רילה¨ 
בעולםÆ  הוא ממוקם בנוף הררי קסום ובתוכו 
את  שהופכים  ביותר  חשובים  אומנות  אוצרות 
הביקור במקום  לחוויה יוצאת דופןÆ נשוב למלוננו 

Æהכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת¨

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור ברגל 
כיכרות העיר המרשימות  נראה את  במהלכו 
ואת אנדרטת ההוקרה שהקימו יהודי בולגריה 
כאות תודה לעם הבולגרי על הצלת היהודים 
בשואהÆ לאחר צאת השבת נוכל לצאת למופע 

Æ®פולקלור מרהיב ©בתשלום

שנחשבת  בולגריה  בירת  בסופיה  נסייר  היום 
 Æבאירופה והיפות  העתיקות  הערים  לאחת 
נראה את כנסיית אלכסנדר ניבסקי המרשימה¨ 
 Æארמון הנשיאות¨ בניין האופרה ובנייני הממשלה
נבקר בבית הכנסת הגדול שנוסד ב≠π∞π± והוא 
השלישי בגודלו באירופהÆ נשמע את סיפורה 
של הקהילה היהודית הגדולה שהיתה בעיר עד 
 Æלעליה הגדולה לישראל לאחר קום המדינה
כאן מסתיים טיולנו היפה והמרתקÆ ניסע לשדה 

Æהתעופה ובשעת ערב נמריא חזרה ארצה
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ÆÆÆקבלים יותר
בגשר מ

פנורמה¢ בפלבן
  אתר ה ¢

סנובגראד
 מבצר א

ן האתנוגרפי אטרה
 המוזיאו

רוקה לוקה
 הכפר שי

 בצהרים: פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® 

 כריכים לצהרים
או אפשרות להכנת
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 זורבה היווני
יוון

786/129/65/7

786/213/719/7

786/310/816/8

786/417/823/8

786/524/830/8

™ייתכנו מקרים בהם יתווסף לילה לטיול ©סה¢כ ∑ 
 ßלילות®¨ במקרים אלה תשוב הקבוצה ארצה ביום ה

Æותחול תוספת למחיר הטיול

לתשומת לבך:
 Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

 טיסות: בינלאומיות בחברת תעופה סדירה על פי 
 Æהמסלול

 בתי מלון: מדרגה ראשונה וØאו מדרגת תיירות טובה 
 Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים

 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לבצוע התכנית 
בוקר בבתי  ארוחות  מורחב¨ ∂  פנסיון  חצי  כלכלה:   
המלון המבוססות על מוצרים מותרים ובכלים חד 
פעמיים¨ ∂ ארוחות חמות¨ חלקן צמחוניות¨ ובצהרים 
≠ פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® או אפשרות 
להכנת כריכים ©לחם וממרחים®Æ ©ראה סעיף אמינות 

 Æ®∏ ßבכשרות בעמ
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 סיורים מודרכים: סלוניקי¨ אתונה

 סיורי הכרות: יואנינה¨ וולוס
במטאורה¨  התלויים  המנזרים  מיוחדים:  ביקורים   
Æהכפרים היפים של אזור פיליון¨ האקרופוליס¨ כף סוניון

 Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות 

  סלוניקי ≠ המוזיאון היהודי ותפילת שבת עם 

Æהקהילה המקומית
יואנינה ≠ הרובע היהודי העתיק ובית הכנסת ©באם 

Æ®יתאפשר
וולוס ≠ האנדרטה לזכר הנספים בשואה

אתונה ≠ המוזיאון היהודי

ממנו  גוריון  בן  התעופה  בנמל  קבוצה  מפגש 
 Æ®ביניים יעד  דרך  ©ייתכן  לסלוניקי  נמריא 
סיור פנורמי בעירÆ נראה את  נערוך  בהגעה  
הרוטנדה ≠ הכנסייה הביזנטית ואת המגדל הלב̈ן 
סימלה של העיר¨ את פסל אלכסנדר מוקדון¨ 
האוניברסיטה¨ שער גלאריוס והרוטונדהÆ בסיומו 

Æשל הסיור נגיע למלוננו

ופעלה במשך  חיה  בה  לסלוניקי  יוקדש  היום 
לאחר   Æגדולה יהודית  קהילה  שנים  מאות 
גירוש ספרד הגיעו אל סלוניקי עשרות אלפי 
למרכז  אותה  והפכו  בה  שהשתקעו  יהודים¨ 
בימי   Æביותר והגדול  המפואר  ספרדי  היהודי 
הנמל¨  כולל  כולה¨  העיר שבתה כמעט  שבת 
בשל הרוב היהודי שהיה בעירÆ נבקר במוזיאון 
היהודי המרתק¨ ונחשף לסיפורה של הקהילה 
המפורסמת ששפת הלאדינו והתרבות היהודית 
בתים  ונראה  הכנסת  בבית  נבקר   Æבה פרחו 
ונבקר  נמשיך  יהודים¨  בעבר  התגוררו  בהם 
האנדרטה  את  ונראה  היהודי  הקברות  בבית 
לזכר הנספים בשואהÆ נשוב לבית המלון¨ הכנות 

Æלשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי 
  Æבאזור המלון עם מלווה הקבוצה

היום נסע ליואנינה¨ עיר ציורית המוקפת נופים 
 Æים תיכוניים ומהווה שילוב מרתק של עבר והווה
כאן חיה בעבר קהילה יהודית גדולהÆ נסייר בעיר 

ברובע  ברגל  נטייל  העתיקות¨  ובסמטאותיה 
בבית  נבקר  יתאפשר  ובאם  העתיק  היהודי 
הכנסתÆ מכאן נעשה דרכנו לקלמבקה השוכנת 

Æלמורדות מצוקי מטאורה

¢תלויים  השם  ©פירוש  למטאורה  נצא  הבוקר 
המנזרים  ¢מטאור¢®¨  השם  גם  ומכאן  באוויר¢ 
 Æהתלויים בנויים על ראשיהם של צוקים תלולים
צורות הסלע המוזרות והמרשימות¨ גולפו ע¢י 
בפסגתם  הבנויים  המנזרים   Æהטבע כוחות 
 ∂  Æאותם הצניחה  נעלמה  יד  כאילו  נראים 
מנזרים נותרו והם הוכרזו ע¢י אונסק¢ו כ¢אתרי 
מורשת עולמית¢Æ לאחר הסיור נמשיך בנסיעה 
לאזור פיליון¨ הנחשב לאחד היפים ביווןÆ נתרשם 
מהנוף המרהיב¨ צמחיה טבעית עשירה¨ מטעי 
פרי בצד הדרכים הפתלתלות ובעיקר כפרים 
וצוקי  מדרונות  גבי  על  הפזורים  קטנטנים 
אנו   Æהאופק עבר  אל  המשקיפים  האי  חצי 
ביותר  ליפים  הנחשבים  כפרים  בשני  נבקר 
מקריניצה ופורטריהÆ נראה את הכיכר המרכזית 
ציורים¨  אבן  בתי  הדולב¨  עץ  עם  ©פאלאטיה® 
עשבי  ובהם  האזור  תוצרת  לממכר  דוכנים 
תיבול ומרפא וריבות וכן נצפה על הנוף המרהיב 

Æלינה באזור Æהנשקף לכל עבר

פי  על  אשר  נמל¨  עיר  לוולוס¨  ניסע  הבוקר 
המיתולוגיה היוונית חיו בה הקנטאורים ©יצורים 
שחציים סוס וחציים אדם®Æ קהילת יהודי וולוס 
נחשבת לאחת הקהילות העתיקות ביוון¨ ישנם 
מקורות הטוענים כי היהודים התיישבו כאן עוד 
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בימי החשמונאיםÆ נשמע את סיפור הקהילה¨ 
בשואה  הנספים  לזכר  האנדרטה  את  נראה 
מכאן   Æ®יתאפשר ©באם  הכנסת  בבית  ונבקר 
במהלכו  היכרות  סיור  נערוך  לאתונה¨  ניסע 
את  נראה  ובשומריו¨  המלוכה  בארמון  נצפה 
ברובע  ונטייל  אומוניה  כיכר  סינטגמה¨  כיכר 

Æהפלאקה המפורסם

הבוקר נשלים את סיורנו בעירÆ נבקר במוזיאון 
היהודי ונלמד על הקהילה היהודית ביווןÆ נמשיך 
לביקור באקרופוליס¨ ¢העיר העליונה¢ של אתונה 
ביותר של  המוכרים  העתיקה¨ אחד מסמליה 
יוון העתיקה ששרד עד ימינו והפך לסמלה של 
תיאטראות  מרשים¨  מבוא  ובו  המודרנית¨  יוון 
ושרידי מקדשים מרשימים¨ שהחשוב בהם הוא 
הפרתנוןÆ אחר כך ניסע לכף סוניון¨ שבקצה חצי 
האי החודר ליםÆ נתרשם מהנופים היפים ונצפה 
במיתולוגיה  הים  אל  פוסיידון¨  בשרידי מקדש 
היוונית¨ המתנשא מעל שפת המצוק וסביבו נוף 
מרשים של כמעט ∞∂≤ מעלות על רקע מימיו 
הכחולים של הים האגאיÆ תם טיולנו ביווןÆ ניסע 

Æלשדה התעופה ונטוס חזרה ארצה

ÆÆÆבגשר מקבלים יותר

  האקרופוליס באתונה

  המנזרים התלויים במטאורה

  חצי האי פיליון

  כף סוניון

בצהרים: פיקניק ©במקומות בהם 

מתאפשר® או אפשרות להכנת 
 
כריכים לצהרים

μ±



μ≤

 מסע בזמן
וינה¨ בודפשט¨ ברטיסלבה ופראג

נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא לפראג 
לאוסטריה  ניסע  הנחיתה  לאחר   Æכיהßצ בירת 
ונגיע לוינה עיר הבירהÆ לאחר ההגעה נערוך 
סיור בעיר היפהÆ בערב נוכל לצאת לסיור לילי 

Æ®בוינה המוארת ©בתשלום
  

הרינג  לאורך  ניסע   Æבוינה סיור  נערוך  היום 
ההופבורג  ארמון  האופרה¨  בנין  את  ונראה 
הקיסרים  משפחת  בית  מגורי  כבית  ששימש 
מקדש  בסגנון  הפרלמנט  בנין  ההבסבורגים¨ 
נסייר   Æהעירייה תיאטר¢ ובית  ה¢בורג  יוני¨ 
לאורך המדרחוב היוקרתי של וינה¨ נראה את 
ונבקר ברובע  קתדראלת סנט סטפן הגותית 
היהודי¨  בו נראה את בית הכנסת היחיד שנותר 
מליל הבדולחÆ ניסע לארמון שיינברון ונשוטט 
לבודפשט¨  וניסע  מוינה  ניפרד   Æהארמון בגני 

Æ בירת הונגריה¨ השוכנת משני עברי הדנובה

הבוקר נערוך סיור בעיר שזכתה לכינוי ¢פריס 
כיכר  הפרלמנט¨  בית  את  נראה   Æ¢הקטנה
הגיבורים¨ גבעת המצודה¨ מצודת הדייגים ממנה 
נשקף נוף מקסים על נהר הדנובה ועל הגשרים 
 Æהחדשה העיר   ≠ פשט  על  וכן  אותו  החוצים 
בחלקו היהודי של הסיור נבקר בבית הכנסת 
ובמוזיאון היהודי ברחוב דוהני ©באם יתאפשר® 
הבוכיה¢¨  הערבה  ¢עץ  אנדרטת  את  ונראה 
המוקדשת לזכרם של קורבנות השואהÆ נשוב 
 Æלמלון להכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת  נטייל רגלית 
באזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצהÆ בערב ≠ 
המעוניינים יוכלו לצאת לסיור לילי בעיר ולערוך 

 Æ®שיט בנהר הדנובה ©בתשלום

791/17/613/6
791/214/620/6
791/321/627/6
791/428/64/7
791/523/829/8
791/630/85/9
791/76/912/9

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר® לפי 
Æהמסלול

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר®¨ על   
Æפי המסלול

בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו בדרגת תיירות טובה   
Æבחדרים זוגיים עם שרותים צמודים

Æהתוכנית לביצוע  ממוזג  תיירים  אוטובוס  תחבורה:   
על  מבוססות  במלונות  בוקר  ארוחות   ∂ כלכלה:   
מוצרים מותרים וכלים חד פעמיים ועוד שתי ארוחות 
שבת וכמו"כ אפשרות להכנת כריכים לצהרייםÆ ©לחם 
                        Æ®∏ 'ראה סעיף אמינות בכשרות עמ© Æ®וממרחים
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
Æסיורים מודרכים: וינה¨ בודפשט¨ ברטיסלבה¨ פראג  

ביקורים מיוחדים:  וינה ≠ גני ארמון שיינברון¨   
בודפשט ≠ מצודת הדייגים¨ ברטיסלבה ≠ תצפית 

מהמצודה¨ פראג ≠ גשר קארל¨ השעון האסטרונומי
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות 

והלב מושך אל משהו
יהודי...

Æבודפשט ≠ בית הכנסת והמוזיאון היהודי  
Æ®ברטיסלבה ≠ קבר החת"ם סופר ©באם יתאפשר  
פראג ≠ הרובע היהודי¨ בית הקברות¨ קברו של     

Æ"המהר"ל מפראג¨ בית הכנסת ה"ישן≠חדש   
 Æטרייזנשטט ≠ אתר ההנצחה  

הגבול  את  נחצה  מבודפשט¨  ניפרד  הבוקר 
הבירה   עיר  לברטיסלבה  ונמשיך  לסלובקיה 
שהייתה בעבר מרכז יהודי חשובÆ  נסייר בעיר¨ 
הלאומי  התיאטרון  הנשיא¨   ארמון  נראה את 
החדש והישן¨  נטייל ברחובות העיר ונבקר באם 
יתפאשר¨ בקבר חתם סופר ובבית הכנסת היחיד 
הקומוניסטית  והתקופה  השואה  את  ששרד 
מטירת  יפה  תצפית  נערוך    Æ®יתאפשר ©אם 
ברטיסלבה וניסע אל העיר פראג¨ בירת צßכיה¨ 
המכונה גם ¢העיר הזהובה¢Æ בערב # אפשרות 
לצאת לסיור לילה בפראג כולל מופע המזרקות 

 Æ®בתשלום©

היהודית  בפראג  מודרך  לסיור  נצא  הבוקר 
שיכלול את בתי הכנסת¨ וביניהם בית הכנסת 
היהודי  הקברות  ובית  המוזיאון¨  ה¢ישן≠חדש¢¨ 
העתיקÆ אחר כך ניסע לאתר ההנצחה שבמחנה 
טרייזנשטטÆ נבקר באתר ונתייחד עם זכר בני 
עמנוÆ בתום הביקור נשוב לפראגÆÆ בערב נוכל 
 Æ®לצאת למופע ¢התיאטרון השחור¢ ©בתשלום

הבוקר נמשיך את סיורנו בעיר¨ נראה את מצודת 
הראדצßאני הצופה על העיר¨ נראה את  גשר 
האסטרונומי  השעון  ואת  המפורסם¨   קארל 
 Æהוס יאן  של  ופסלו  הביניים  מימי  המפורסם 
להשלמת  חופשי  זמן  לנו  יוותר  הסיור  בתום 
הצהרים  אחר  בשעות   Æוהקניות הביקורים 
פראג¨  של  התעופה  לנמל  ניסע  המאוחרות 

 Æממנו נמריא חזרה הביתה

בית הפרלמנט¨ בודפשט

ÆÆÆם יותר
ר מקבלי

בגש

רונומי בפראג
 האסט

 השעון

סלובקיה
ה בירת 

ברטיסלב
 

ם בבודפשט
 הדייגי

 מצודת

נטנדרה
ומנים ס

רת הא
 עיי

לצהרים
כריכים 

 להכנת 
אפשרות

μ≤



העיר העתיקה¨ פלובדיב

מפגש קבוצה בנתב¢ג וטיסה לבוקרשטÆ לאחר 
מימי  יפהפייה  עיר  לסיגישוארה¨  נצא  הנחיתה 
 Æהקדום המסתורין  על  עדיין  השומרת  הביניים 
העיר העתיקה אשר שרדה בשלמותה¨ מוקפת 
להפליא¨  שמורים  מגדלים  תשעה  ובה  חומה 
נראה את הכיכר היפה המוקפת בתים עתיקים 
ובה שוק עבודות יד וחנויות ובצידה עומד מגדל 
שעון עתיקÆ לא רחוק ממגדל השעון נמצא בית 
הולדתו של ולאד טפש הלוא הוא דרקולה נסייר 
בעיירה היפה ובסמטאותיהÆ בסיומו של יום נגיע 

לבית המלון שבאזור הקרפטים

מן  אחד  שהינו  פלש  בארמון  נבקר  הבוקר 
האטרקציות  מן  ואחת  בעולם  המפוארים 
בגן  מוקף  הארמון   Æרומניה של  המפורסמות 
מופלא שבו זורמים נחלים עם מפלי מיםÆ נמשיך 
בשמה  יותר  הידועה   ≠ בראן  בטירת  לביקור 
כ"טירתו של דרקולה"Æ טירה עתיקה שנבנתה 
בימי הביניים על מנת לשמור על המעבר בין 
וולאכיה לטרנסילבניהÆ ביציאה מן הטירה נוכל 
כך  אחר   Æוססגוני עממי  מציאות  בשוק  לבקר 
למעבר  ©בתשלום®  לנסוע  המעוניינים  יוכלו 
ההרים דומברביצ'וארה ולכפר מואצ'ו כולל סיור 
בכרכרה רתומה לסוסיםÆ בסיומו של יום נשוב 

Æלבית המלון

                                                                     
יום חופשי לסיורים בעיירה ולמנוחהÆ המעוניינים 
בנופים  טיול  ליום  ©בתשלום®  להצטרף  יוכלו 
מרהיבים בין כפרים¨ יערות ונהרות לעבר הרי 

Æבשעות הערב נשוב לבית המלון Æפגראש

712/113/619/6
712/24/710/7

**712/312/718/7
**712/42/88/8
**712/59/815/8
**712/616/822/8

712/729/84/9
™™ יציאה בימי דß ¨ יחול שינוי בסדר הביקורים

 לתשומת לבך:
ייתכן שינוי ביום היציאהÆ במקרה זה יחול שינוי בסדר 

Æהביקורים
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

פי  על  סדירה¨  בחברה  בינלאומיות  טיסות  טיסות:   
Æהמסלול

בית מלון: מדרגת תיירות טובה בחדרים לשניים עם 
 Æשירותים צמודים

Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית  

כלכלה:  חצי פנסיון מורחב∫ ∂ ארוחות בוקר בבית   
חד  וכלים  מותרים  מוצרים  על  המבוססות  המלון 
פעמיים ¨ ועוד ∂ ארוחות חמות חלקן מבוססות על 
דגים כמו כן הכנה עצמית של  כריכים לצהרים ©לחם 

Æ®∏ ßראה סעיף אמינות בכשרות בעמ© Æ®וממרחים

מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   
 Æבמרוצת כל תקופת הטיול

Æסיורי הכרות: סיגישוארה¨ ברשוב¨ בוקרשט  

המלח  מכרות  פלש¨  ארמון  מיוחדים:  ביקורים   
Æבסלאניק פראחווה¨ טירתו של דרקולה¨ הרי פגראש

Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

Æברשוב ≠ בית הכנסת העתיק  
Æבוקרשט ≠ ביקור בבית הכנסת המרכזי  

ונבקר  פראחווה  סלאניק  באזור  לביקור  נצא 
באירופהÆ מעליות  במכרות המלח מהגדולים 
יורידו אותנו מתחת לפני האדמה לסיור בחדרים 
השוניםÆ בתום הביקור נחזור לבית המלוןÆ הכנות 

Æלשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

 
לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי 

Æעם מלווה הקבוצה

מהמאה  העתיקה  העיר  לברשוב  ניסע  היום 
נסייר  העתיק¨  הכנסת  בבית  נבקר   Æ±≥≠ה
 Æהמקומי ובשוק  העתיקות  העיר  בסמטאות 
כמו כן נעלה ברכבל לרכס טימפה לתצפית 
Æמרהיבה על העיר ולעת ערב נשוב לבית המלון

 Æהבירה לבוקרשט  וניסע  המלון  מבית  ניפרד 
שער  את  נראה   Æבעיר סיור  נערוך  בהגיענו 
ונבקר  האיחוד  וככר  המהפכה  ככר  הניצחון¨ 
באם  לאחרונה  ששופץ  קוראל  כנסת  בית 
בארמון  ©בתשלום®  לבקר  נוכל  יאפשר  הזמן 
העם המכונה "הארמון של צ`אושסקו"Æ תמה 
החופשה¨ העברה לשדה התעופה וטיסה חזרה 

Æארצה

הרי הקרפטים

 טיול כוכב
∑ לילות באזור הקרפטים

ÆÆÆבלים יותר
בגשר מק

 ארמון פלש

ח סלאניק פראחווה
כרות המל

 מ

של דרקולה
 טירתו 

 לרכס טימפה
ליה ברכבל

 ע

שוארה היפה
 סיגי

 בצהרים: פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® 

כריכים לצהרים
או אפשרות להכנת 

 כוכב בהרי הקרפטים°
רומניה: אזור הקרפטים

μ≥μ≥



 נופים וערים
היער השחור וחבל אלזס

785/121/627/6
785/228/64/7

**785/34/710/7
785/412/718/7
785/519/725/7
785/62/88/8
785/79/815/8
785/816/822/8
785/923/829/8

™™יציאה ביום ג'¨ הטיסות הן לØמ שדה התעופה של 
קלןÆ לא יהיו ביקורים במינכן¨ לחילופין ייכללו ביקורים 

Æיחול שינוי בסדר הביקורים Æאחרים
 לתשומת לבך:

יתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות
טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר® 

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר®¨ על   
 Æפי המסלול

בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו תיירות טובה בחדרים   
 Æלשניים עם שירותים צמודים

 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לבצוע התכנית  
כלכלה: חצי פנסיון מורחב ©בבית המלון שלנו מטבח   
כשר המכין אוכל כשר למהדרין®∫ ∂ ארוחות בוקר 
בבית המלון ועוד ∂ ארוחות חמות כשרות ©בשריות® 
©במקומות בהם מתאפשר® או  ≠ פיקניק  ובצהרים 
אפשרות להכנת כריכים ©לחם וממרחים®©ראה סעיף 

Æ®∏ ßאמינות בכשרות עמ
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
וורמס¨ שפייר¨ שטרסבורג¨ קולמאר¨   סיורים הכרות:   

  Æפרייבורג¨ באדן≠באדן
ביקורים מיוחדים: שטרסבורג ≠ רובע ¢צרפת הקטנה¢¨   
פורטוואנגן  מוזיאון השעונים¨ מפלי טריברג¨ אגם 
נסיעה   ≠ קולמר  השחור¨  שביער   μ∞∞ דרך  טיטי¨ 

Æברכבת הקטנה
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט דמי סבלות  

וורמס ©וורמייזא®: הרובע היהודי¨ ובית הקברות היהודי   
שפייר ©שפירא®: הרובע היהודי העתיק

Æפרייבורג: לבני ההנצחה לתושבי העיר שנספו בשואה

וטיסה למינכןÆ לאחר  מפגש הקבוצה בנתב"ג 
הנחיתה נערוך סיור פנורמי בעיר  ונבקר במוזיאון 
BMW ≠ חברת מכוניות יוקרה איכותיותÆ במוזיאון 
מהרכב  החל  ואופנועים  מכוניות  מדגמי  מגוון 
הישן ביותר ועד רכב העתידÆ ניסע לסיור בעיירה 
בקרבת  הנמצאים  טריברג  ובמפלי  טריברג 
שנופלים  מפלים  של שבעה  סדרה   ≠ העיירה 
ונחשבים  מטר  מ≠∞∂±  למעלה  של  מגובה 
לגבוהים ביותר בגרמניהÆ המפלים שוכנים באזור 
מיוער עם הרבה שבילי טיול וגשרי עץ¨ בסיומו 
Æשל יום נגיע לבית המלון שלנו בלב היער השחור

 Æהבוקר נצא ליום טיול בחבל אלזאס המפורסם
 ≠ לקולמר  ניסע  לצרפת¨  הגבול  את  נחצה 
היפות בחבל אלזס¨   הנחשבת לאחת הערים 
מדרחוב  הינו  הגדול  שחלקה  עתיקה  עיר 
המהווה מעין מוזיאון פתוחÆ נראה בין היתר את 
העתק פסל החירות המוצב בעיר לכבודו של 
הפסל יליד קולמר¨ פרדריק אוגוסט ברתולדי¨ 
אשר עיצב אותוÆ נצפה בבית הכנסת¨ נמשיך 
ונסייר בעיר תוך שילוב נסיעה ב"רכבת הקטנה" 
שתיקח אותנו לאזורים מיוחדים של העירÆ אחר 
כך ניסע בדרך היין המרהיבה העוברת בעיירות 
ובנופים מיוחדים לאזורÆ נבקר בעיירה הציורית 
עתיקים¨   בתים  ובה  כרמים  המוקפת  ריקיוויר 

רובע יהודי קטן ומרתק¨ יקבים וחנויות ייןÆ נמשיך 
 Æלשטרסבורג¨ עיר הבירה של האיחוד האירופי
נסייר בעיר העתיקה שהיא פנינה של שימור 
נצפה   Æמלכת עמד  כאילו  הזמן  ובה  וטיפוח 
באירופה  המפורסמות  הקתדראלות  באחת 
הקטנה"  "צרפת  בשם  הידוע  ברובע  ונבקר 
 Æהרנסנס מימי  ובתים  קסומות  כיכרות  בו 
המעוניינים יכולים להצטרף ©בתשלום® לשייט 
 Æעל הנהר ולחוות את העיר היפה מזווית אחרת

Æבסיומו של יום נשוב לבית המלון

נסייר  מומלזה¨  באגם  לביקור  נצא  הבוקר 
דרך   ¨μ∞∞ בכביש  וניסע  האגם  סביב  רגלית 
נופית מקסימה ממנה ניתן להשקיף על עמק 
Æהריין וגם על הרי הווז' שבחבל אלזס הצרפתי

מכאן ניסע לעיירת המרפא באדן≠באדן¨ אתר 
ביער  ביותר  והפופולארי  המפורסם  התיירות 
השחורÆ נצעד לאורך הטיילת על נהר האוסבך¨ 

טיול כוכב
∂ לילות במלון כשר למהדררין

בלב היער השחור

μ¥



נטייל רגלית ברחובות המרשימים¨ נראה את בית 
והקזינו המשמשים כמרכז התרבות  האופרה¨ 
לשבת¨  הכנות  המלון¨  לבית  נשוב   Æהיוקרתי

 Æתפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי 
Æיחד עם מלווה הקבוצה

 
נבקר  כאשר  מרגשות  חוויות  לנו  צפויות  היום 
וורמייזא  שו"מ:  קהילות  משלושת  בשתיים 
ושפיראÆ תחילה  ניסע צפונה לוורמס¨ הלוא היא 
וורמייזא¨ בה התקיימה הקהילה היהודית הקדומה 
ביותר בגרמניהÆ נבקר ברובע היהודי¨ נראה את 
בית הכנסת העתיק שנהרס בידי הנאצים ונבנה 
מחדש ב≠±∂π±¨ ונצפה בבית רש"י המשמש היום 
נמשיך   Æ®בלו"ז מותנה  ©הביקור  יהודי  כמוזיאון 
היהודי  הקברות  בבית  יתאפשר¨  באם  ונבקר¨ 

העתיק ביותר באירופהÆ לאחר מכן ניסע לשפייר¨  
יהודי  קהילת  בה פרחה  במקורותינו¨  "שפירא" 
אשכנז בימי הבינייםÆ האתר היהודי המפורסם 
ששרד בשפייר הוא המקווה¨ השוכן כמובן ברחוב 
ÆJUDENBADGASSE המקווה נבנה בשנת ¥∏∞± והיה 
פעיל עד שנת Æ±¥±μ מקור המים הוא נהר הריין 
 Æבמקום ביקור  נערוך  במידת האפשר   Æהסמוך
בית  משרידי  אחד  קיר  נשאר  המקווה  ליד 
הכנסת אשר נבנה  במקור במאה ה≠≥±Æ נמשיך 
להיידלברג¨ אחת הערים היפות¨ היושבת על גדות 
נהר הנקרÆ נסייר בעיר ונעלה לתצפית ממרומי 
הגבעה עליה ניצבת טירה עתיקהÆ בסיומו של 

Æיום נשוב לבית המלון

היום אנו מטיילים "בלב" היער השחורÆ נבקר 
בעיר פרייבורג¨ נטייל במרקט פלאץ המשמרת 
את אווירת ימי הביניים¨ נראה את בית הכנסת 

החדש ואת לבני ההנצחה המוטבעות במדרכות 
 Æיהודי העיר שנספו בשואה העיר לזכרם של 
לפסגת  ©בתשלום®  להעפיל  יוכלו  המעוניינים 
ההר שאואינסלנדÆ זוהי נסיעת הרכבל הארוכה 
ביותר בגרמניה¨ בגובה רב ובנוף מרהיבÆ נמשיך 
האגם  על  שייט  נערוך  טיטי¨  לאגם  בנסיעה 
ולאחריו ניסע לביקור במוזיאון השעונים הלאומי 
של גרמניה המציג את ההיסטוריה של מדידת 

Æלקראת ערב נשוב לבית המלון Æהזמן

הבוקר נפרד מבית המלון וניסע למינכן¨ נעמיק 
את היכרותנו עם העיר¨ נראה את ככר מריאן¨ 
בית העירייה החדש ומגדל השעון המפורסם וכמו 
כן נצפה בבית הכנסת הגדולÆ נהנה מזמן חופשי 
לקניות ולסיורים אישייםÆ  בשעות אחר הצהרים¨ 
מלאי חוויות ורשמים נעשה דרכנו לעבר שדה 

Æהתעופה של מינכן ממנו נמריא חזרה ארצה
ת

ÆÆÆבלים יותר
בגשר מק

השעונים בפורטוואנגן
 מוזיאון 

ם מומלזה
אג

ה בקולמר
בת הקטנ

סיעה ברכ
נ

י טריברג 
מפל

אגם טיטי
שייט ב

צהרים: פיקניק ©במקומות בהם 

ת כריכים 
מתאפשר® או אפשרות להכנ

לצהרים

μμ



 הרים ואגמים
צפון איטליה

735/1*6/612/6
735/2*13/619/6
735/3*20/626/6
735/4*27/63/7
735/56/712/7
735/613/719/7
735/73/89/8

735/810/816/8

735/917/823/8

735/1024/830/8
™ יציאה בימי גß̈ יחול שינוי בסדר הביקורים

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר®
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר®¨ על   
Æפי המסלול

בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   
 Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים

 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לבצוע התכנית  
כלכלה:  ∂ ארוחות בוקר בבית המלון המבוססות על   
 μ מוצרים מותרים ומוגשות בכלים חד פעמיים¨ ועוד
ארוחות חמות¨ וכשרותÆ ובצהרים ≠ פיקניק ©במקומות 
בהם מתאפשר® או אפשרות להכנת כריכים ©לחם 

 Æ®∏ 'ראה סעיף אמינות בכשרות עמ© Æ®וממרחים
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
סיורי הכרות: וונציה¨ וורונה¨ וויצ'נזה   

ביקורים מיוחדים: הרי הדולומיטים¨ ביקור בפאדובה¨   
העיירה סיטדלה 

Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

ונציה ≠ הגיטו היהודי העתיק¨ המוזיאון היהודי ובתי     
  הכנסת

פדובה ≠ הגיטו היהודי  

במפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסה 
דרכנו  נעשה  הנחיתה  לאחר   Æאיטליה לצפון 
לעבר העיר ויצßנזה אחת הערים העשירות בחבל 
ונטו ועירו של האדריכל הדגול בן המאה  ה≠∂± 
נצפה  פלאדיו  בויאה  נסייר   Æפלאדיו אנדראה 
בתאטרו אולימפיקו הפופולרי ונראה את הבניינים 
לעבר  נמשיך  משם   Æפאלדיו שתכנן  האלגנטים 
מרוסטיקה עיירת השחמט המפורסמת נראה את 
הכיכר בה מתקיים בכל שנה זוגית משחק השחמט 
ונצפה במצודה המוקפת חומה מעל הכיכרÆ בסיומו 

Æשל יום נגיע לבית המלון

היום ניסע אל עירו של הרמח¢ל ≠ פאדובהÆ נחצה 
את הכיכר המרכזית המפורסמת פיאצה דה לה 
 Æואלה המעוטרת בפסלים ומוקפת בתעלת מים
משם נמשיך דרך רחוב מרכזי אל הגטו היהודי 
ונצפה בבית הכנסת הפעילÆ נצפה באוניברסיטה 
המפורסמת ונראה את כיכר ERBE המוקפת שווקים 
יתאפשר אל מפעל  ניסע באם  ססגוניים משם 
פולי  משפחת  של  המפורסם  הגראפה  משקה 
נחזור  הסיור  גראפה כשרהÆ בתום  לקנות  ונוכל 

Æלמלון הכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי 
Æעם מלווה הקבוצה

 Æהאיטלקים באלפים  ונופים  רוגע  של  קסום  יום 
אל הרי הדולומיטים ניסע דרך נוף הרים פראי¨ 
 Æאגמים¨ עיירות וכפרים ציוריים נעפיל אל ההרים
באם מזג האוויר יאפשר המעוניינים יוכלו להעפיל 
ברכבל לאחת הפסגות היפות לתצפית מרשימה 

Æלעת ערב נשוב למלון Æ®בתשלום©

את היום נקדיש לעיר היחידה במינה ≠ ונציה עיר 
התעלות והגונדולות טיול לאורך התעלות והגשרים 
יוביל אותנו אל הגטו היהודי הראשון בעולם על 
בתי הכנסת שבוÆ נראה את הגראנד קאלה וגשר 
הריאלטו נגיע אל כיכר סן מרקו כיכר היונים נצפה 
על הקמפנילה¨ ארמון הדוגßים וגשר האנחותÆ נוכל 
יוכלו לשוט  לקנות משפע המזכרות המעוניינים 
בגונדולות ©בתשלום® או לבקר באי מורנו או בורנו 

Æבתשלום® בסיום היום נשוב למלון©

ויוליה  הבוקר נעשה דרכנו לעירם של רומיאו 
ובכיכר  הארנה  באמפיתאטרון  נצפה   Æורונה
המקיפה אותו משם נלך לאורך העיר העתיקה 
 Æהמבקרים עמוסת  המפורסמת  המרפסת  אל 
נראה את כיכר ארבה שדוכני שוק רבים מקיפים 
 Æנצפה בבית הכנסת על שם ריטה רוזני Æאותה
משם נוכל להצפין אל העיירה ריבה דל גרדה 
המדהימים  ורונה  במפלי  נבקר  ©בתשלום® 
היושבת  ובעיירה  גרדה  אגם  אל  הנשפכים 

Æבצפון האגם

את יומו האחרון של טיולנו נפתח בביקור בעיירת 
אגם  לשפת  היושבת  סירמיונה  הציורית  הנופש 
גרדהÆ נראה את מבצר סקאליגßרה מימי הביניים 
 Æהחולש על מבואות העיירה¨ נסייר בסימטאותיה
המעוניינים יוכלו ©בתשלום® לשוט בסירות מהירות 
מהפירות  ולהנות  סירמיונה  על  לתצפית  באגם 
האקזוטיים והטעימים שבדוכן הפריÆ משם ניסע 
 Æוßלעבר העיירה בורגטו  היושבת על נהר המינצ
נצפה במפלי המים הזכים החוצים את העיירה 
נטייל בה ונראה את גלגל טחנת הקמח ששימש 
נוכל  זמן  ויוותר  במידה  בסיום   Æהעיירה בני  את 
לנצלו לקניותÆ טיולנו הגיע לסיומוÆ לקראת ערב 

Æנגיע לשדה התעופה ונמריא חזרה ארצה

  וונציה

ÆÆÆבגשר מקבלים יותר

רם של רומיאו ויוליה
 ורונה – עי

 הרי הדולומיטים

פלי המים בבורגטו
מ

 העיירה סיטדלה

בצהרים: פיקניק ©במקומות בהם 

מתאפשר® או אפשרות להכנת כריכים 

לצהריים

 טיול כוכב
∂ לילות בצפון איטליה

μ∂



 בראביסימו°
מיני איטליה

בשל  ומיוחדת  עתיקה  עיירה  לסירמיונה¨  ניסע 
מיקומה על לשון יבשה צרה שחודרת אל אגם 
גרדהÆ נטייל בין הסמטאות הציוריות והמעוניינים 
©בתשלום®  אגם  על  מרוץ  בסירות  לשוט  יוכלו 
המוצעים  האקזוטיים  הפירות  מטעימת  וליהנות 
לביקור  נמשיך    Æהעיירה של  בפתחה  למכירה 
בארנה≠ נצפה   Æויוליה רומיאו  של  עירם  בורונה¨ 
האמפיתיאטרון המפורסם ומשם נלך לביתה של 
יוליה לתצפית על המרפסת המפורסמת¨ נטייל 
בעיר העתיקה ונראה את ככר ERBA שדוכנים רבים 
נצפה  היהודי של הסיור  אותהÆ בחלקו  מקיפים 
ריטה  הפרטיזנית  שם  על  הגדול  הכנסת  בבית 

 Æבתום הטיול ניסע למלון באזור Æרוזני

האלפים  הדולומיטים¨  להרי  ונפלא  קסום  טיול  יום 
מעברי  אגמים¨  פראי¨  הרים  נוף  דרך   Æהאיטלקיים
הרים¨ עיירות וכפרים ציוריים¨ נעפיל אל ההרים¨ ונעצור 
לביקור בעיירות¨ במעבר הרים ותצפיות נוף מרהיבות 

 Æלעת ערב נשוב לבית המלוןÆהמזדמנות בדרך

את היום נקדיש לביקור בוונציה¨ עיר התעלות 
והגשרים  התעלות  לאורך  טיול   Æוהגונדולות
על  בעולם  הראשון  היהודי  לגטו  אותנו  יוביל 
הריאלטו  גשר  את  נראה   Æשבו הכנסת  בתי 
ואת הגרנד קנאלה ונגיע אל כיכר סן מרקו ≠ 
כיכר היוניםÆ שם נוכל לראות את הקמפנילה¨ 
ארמון הדוגßים וגשר האנחות וכן לקנות משפע 
המזכרות או לתפוס שלווה באחד מבתי הקפה 
בגונדולות  לשוט  יוכלו  המעוניינים   Æשבכיכר
בורנו  הזכוכית  באי  לבקר  וØאו  ©בתשלום®¨ 

Æנשוב לבית המלון Æ®בתשלום©

ניסע לעבר העיר מילאנו¨ הבירה הכלכלית של 
איטליה ובירת האופנה העולמיתÆ נבקר בכיכר 
נהלך  מבניה¨   שלל  על  המרשימה  הדואומו 
בית  נצפה אל  ויטוריו עמנואל השני¨  בגלריית 
את  ונראה  מילאנו  די  סקאלה  לה  האופרה 
 Æי הניצב לידוßפיסלו של הגאון לאונרדו דה וינצ
בתום ביקורים נפרד מאיטליה היפה¨ נאסוף את 
חווייתנו ועם תפילת הדרך בפינו¨ ניסע לשדה 

Æהתעופה ונטוס חזרה ארצה

וטיסה  בן≠גוריון  התעופה  בנמל  קבוצה  מפגש 
היפות  הבירה  מערי  לאחת  הנחשבת  לרומא¨ 
והמרתקות בעולםÆ לאחר הנחיתה ניסע לקסטלי 
רומאני ≠ אזור הרי געש כבוייםÆ  נבקר בעיירות 
≠ מעון הקיץ של  גנדולפו  וקסטל  נמי¨  הציוריות 
ומשקיפה  אלבנו  אגם  מעל  שיושבת   Æהאפיפיור
 Æהמלון לבית  נגיע  הסיור  בסיום   Æקסום נוף  על 
יוכלו המעוניינים לצאת ©בתשלום® לסיור  בערב 
נבקר  הציוריות¨  בכיכרותיה  הרומנטית¢¨  ב¢רומא 
במדרגות הספרדיות האלגנטיות¨ נחוש את האווירה 
כן  כמו  נאבונה¨  בפיאצה  האמיתית  האיטלקית 
נשליך מטבעות במזרקת המשאלות פונטנה די 

 Æטרבי

הבוקר נצא לסיור מודרך¨ בין שבילי ההיסטוריה של 
רומא הבירהÆ נראה את פסל משה של מיכאלאנגßל̈ו 
נשקיף על הקולוסאום¨ האמפיתיאטרון המפורסם 
בעולם¨ נראה את שרידי הפורום הרומאי העתיק 
היהודי  הגטו  באזור  נבקר   Æטיטוס בשער  ונצפה 
העתיק¨ בבית הכנסת הגדול והמרשים ובמוזיאון 
יוכלו המעוניינים לנסוע  היהודיÆ   אחר הצהרים 
לעיירה טיבולי¨ לביקור בגן אלף המזרקות של וילה 

Æ®אסטה ©בתשלוםßד

נפרדים מרומא ונוסעים  אל חבל טוסקנה¨ לסיינה 
המוקפת בחומהÆ נראה את פיאצה דל קאמפו¨ הכיכר 
המרכזית שצורתה כמניפה ושהשתמרה כפי שהייתה 
 Æמאז ימי הביניים¨ את ארמון השלטון המקומי ועוד
הנטוי המפורסם  נראה את המגדל  לפיזה¨  נמשיך 
ונשמע את סיפור הקהילה היהודית העתיקה שנוסדה 
במאה ה≠≥±Æ לאחר מכן ניסע לפירנצה נערוך סיור 
מודרך בעיר נראה את מגדל הפעמונים של גßיוטו¨ בית 
הטבילה עם שערי גן עדן והדואומו¨ נבקר בפיאצה 
דה לה סיניוריה ובפונטה וקיו ≠ הגשר העתיק והיחיד 
 Æשנותר שלם בעת ההפצצות במלחמת העולם השניה
בחלקו היהודי של הסיור נבקר בבית הכנסת המפואר¨ 
תפילה  לשבת¨  הכנות    Æכמוזיאון משמש  שחלקו 

Æוסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת¨ נצא לסיור רגלי 
 Æבאזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצה

734/128/65/7

734/212/719/7

734/32/89/8

*734/415/822/8
™יציאה ביום ג‘ למילאנוÆ הטיול יתנהל בסדר הפוך

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה 
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה על   
פי המסלול

בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   
Æבחדרים זוגיים עם שרותים צמודים

Æהתוכנית לביצוע  ממוזג  תיירים  אוטובוס  תחבורה:   
כלכלה: ∑ ארוחות בוקר בבתי המלון המבוססות על   
מוצרים מותרים וכלים חד פעמיים¨ ועוד שתי ארוחות 
שבתÆ וכמו כן אפשרות להכנת כריכים לצהרים ©לחם 

 Æ®וממרחים
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
Æסיורים מודרכים: רומא¨ פירנצה  

Æסיורי הכרות: סיינה¨ וורונה¨ וונציה  
ביקורים מיוחדים: רומא ≠ פסל משה¨ קסטל גונדולפו   
 והאגמים¨ סיינה ≠ פיאצה דל קמפ̈ו פיזה ≠ המגדל הנטוי

סרמיונה¨ עיירת הקיט¨ הרי הדולומיטים
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט דמי סבלות  

Æרומא ≠ הגיטו היהודי¨ בית הכנסת והמוזיאון היהודי  
Æפירנצה ≠ בית הכנסת  

 Æוונציה ≠ הגיטו היהודי העתיק ובתי הכנסת הפורום הרומי 

ÆÆÆאפשרות להכנת כריכים לצהריים המגדל הנטוי בפיזה העיירה הציורית קסטלי רומאני הרי הדולומיטיםבגשר מקבלים יותר

μ∑



739/17/814/8
739/214/821/8
 739/321/828/8

 לתשומת לבך:
 Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

משפחה עם ילדים¨ בת ≤≠¥ נפשות המבקשת חדר 
אחד¨ תתאכסן בחדר זוגי בו תוכנסנה מיטות נוספות 

Æאו בחדר לשלושה בו תוכנס עוד מיטה
 Æ®טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

©צ'רטר®¨  שכר  בחברת  בינלאומיות  טיסות  טיסות:   
 Æעל פי המסלול

 בית מלון: בדרגה ראשונה¨ בחדרים זוגיים עם 
Æשירותים צמודים  

 תחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לבצוע התכנית 
 Æ®בהתאם לרמה המקומית©

 כלכלה: חצי פנסיון מורחב: ∑ ארוחות בוקר בבית 
 – ובצהרים  כשרות  חמות  ארוחות   ∑ ועוד  המלון 
אפשרות  או  מתאפשר®  בהם  ©במקומות  פיקניק 
להכנת כריכים ©לחם וממרחים®Æ ©ראה סעיף אמינות 

Æ®∏ ßבכשרות בעמ
  מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד

 Æלרשותך במרוצת כל תקופת הטיול  
 Æסיורי מודרך: אמסטרדם  

 Æסיורי היכרות: דוונטר¨ וולנדם¨ האג  
  ביקורים מיוחדים: אמסטרדם ≠ שייט בתעלות¨ וולנדם 
כפר הדייגים¨ זאנסה סחנס כפר טחנות הרוח¨ שיט 
   Æבתעלות חיטהורן¨ מדורודם פארק המיניאטורות

 Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

 Æאמסטרדם ≠ בית הכנסת הפורטוגזי 

 Æמפגש הקבוצה בנתב"ג וטיסה לאמסטרדם
עיר  באוטרכט  לבקר  נצא  הנחיתה  לאחר 
מגדל  את  נראה   Æגדולה אוניברסיטאית 
הקתדרלה דומטורן שנבנה במאה ה≠¥±Æ נטייל 
נראה את הטירה  בטיילת לאורך התעלות  
במאה  עשיר  פטריאך  של  כביתו  ששמשה 
ה≠≤± ונשתמרה בשלמותהÆ  נראה את בית 
העירייה¨ הבנוי אף הוא בסגנון ניאו≠קלסי¨ ואת 
ככר השוק הססגוניÆ בגמר הסיור נמשיך למלון 

 Æבראדן בו נשהה במשך כל ימי הטיול

הבוקר ניסע  לאמסטרדם נסייר בעיר ונראה 
מגדל  המלוכה¨  ארמון  הדאם¨  כיכר  את  
הדמעות¨ ועודÆ בחלקו היהודי של הסיור נראה 
¨ נבקר בבית הכנסת  את בית אנה פראנק 
הפורטוגזי ובמצבת הזיכרון לשואה הממוקמת 
לשייט  נצא  הסיור  לאחר   Æהתיאטרון בבניין 
מהנה בתעלות העיר המפורסמותÆ בסיומו של 

 Æיום נשוב לבית המלון בראדן

היפות  הערים  אחת  לדוונטר¨  ניסע  הבוקר 
בהולנדÆ בתים מצויירים וסמטאות מקסימות 
וכיכר ענקית בה פזורים אופני ילדים וצעצועים 
משנות השלושים וילדים משחקים להנאתם 
המבנה  את  נראה  בעיר¨  נסייר   Æבכיכר
המרשים  ששימש בעבר כבית כנסת שנוסד 
סטאפוהורסט¨  לכפר  נמשיך   Æ±∏π≤ בשנת 
כאן נראה ונחוש שהזמן עמד מלכתÆ תושבי 
ואורח  מסורתיים  בבגדים  לבושים  הכפר 

חייהם נשאר כפי שהיה בעברÆ ניסע צפונה 
לחיטהורן הבנויה על אגמים ואגמונים שנוצרו 
כריית  של  תהליך  כדי  תוך  הגדול  בחלקם 
כבול מהביצות שבסביבה Æכיון שאין בה כמעט 
כבישים¨ התנועה ברובה היא באמצעות סירות 
בין הבתים  שיט מהנה  נערוך   Æקטנות מנוע 
לגשרוני  ומתחת  היפות  הגינות  המטופחים¨ 

Æבסיום היום  המהנה נחזור למלון Æהעץ

 Æבאזור רגליים  ולטיולים  חופשי למנוחה  יום 
המעוניינים יוכלו להצטרף ©בתשלום® לבילוי 
מיוחד  שעשועים  פארק  אפטלינג¨  בפארק 
מאגדות  דמויות   Æ“הקסמים ”יער  המכונה 
ילדים מפורסמות יצוצו מכל פינה¨ פחי אשפה 
נסיעה  על  נוותר  שלא  וכמובן  אלינו  ידברו 

Æברכבות ההרים¨ שייט באבובים ועוד

בשעת בוקר מוקדמת נצא לביקור בבורסת 
ניסע  הביקור  לאחר   Æשבאלסמיר הפרחים 
יוכלו  המעוניינים  היפה  בעיר  נסייר  להאג¨ 

טיול כוכב
RHEDEN≠לילות ב ∑

במלון כשר°

ל

 טחנות רוח ותחנות יהודיות
מתאים גם הולנד

למשפחות

μ∏



של  המפורסם  הפנורמה  ציור  את  לראות 
נמשיך  משם   Æ®בתשלום© מסדאך  הצייר 
 Æהולנד של  המיניאטורות  פארק  למדורודם 
כאן נראה את הולנד בגובה העינייםÆÆÆ נהלך 
מיניאטוריים  דגמים  ונראה  בשבילי הפארק 
של אתרים הולנדיים מפורסמים שאת חלקם 
והתעלות של  כיכר הדאם  ראינו במציאות: 
למלון¨  נשוב   Æועוד רוח  טחנות  אמסטרדם¨ 
 Æשבת ליל  וסעודת  תפילה  לשבת¨   הכנות 

לטיול  נצא  השבת  וסעודת  התפילה  לאחר 
הטבע  לשמורת  הקבוצה  מלווה  עם  רגלי 

 Æהקרובה לבית המלון

היום נצא לביקור בכפר הדייגים וולנדם אשר 

ÆÆÆבגשר מקבלים יותר

 שייט בחיטהורן
 

ר טחנות הרוח
  כפ

 שייט בתעלות אמסטרדם
 

מדורודם פארק המיניאטורות

בורסת הפרחים באלסמיר 

 בצהרים: פיקניק ©במקומות בהם 

מתאפשר® או אפשרות 
 

כנת כריכים לצהרים
לה

חלק מתושביו עדיין לבושים כמיטב המסורת 
ההולנדית נבקר במפעל לייצור קבקבי עץ 
בכפר  לביקור  נמשיך  מסורתיים¨  הולנדיים 
נלמד  כאן   ZAANSE SCHANS הרוח  טחנות 
הרוח  טחנות  ההיסטורית של  החשיבות  על 
בהולנדÆ נבקר באלקמאר¨ עיר עתיקה וציורית 
צבעוניים  ובתים  מים  בתעלות  המעוטרת 
מהמאה ה ∑±Æבהמשך ניסע על הסכר הבנוי 
על הים¨הנסיעה על הסכר כשמשני צדדיו רק 
מים מרשימה וחוויתיתÆ  נעצור בבאטביה¨ קניון 
חוצות ענק הבנוי כולו מביתנים בסגנון הולנדי 
בו מבחר של חנויות מותגים בינלאומייםÆ יהיה 
יום נשוב לבית  לנו זמן לקניות ובסיומו של 

Æהמלון שלנו

 
טיולנו הגיע לסיומוÆ הסעה לשדה התעופה 

 Æוטיסה חזרה ארצה

μπ



הזוהר הצפוני
שבדיה¨ נורבגיה כולל 

הדרך האטלנטית¨ דנמרק

שטוקהולם

775/126/66/7

775/23/713/7

775/310/720/7

775/47/817/8

775/514/824/8

775/621/831/8

 לתשומת לבך:
 Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה¨   
Æעל פי המסלול

בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   
Æבחדרים לשניים עם שירותים צמודים

 Æהתכנית לבצוע  ממוזג  תיירים  אוטובוס  תחבורה:   
מעבורות בין הפיורדים ומעבורת לילה בין קופנהגן 

Æלאוסלו בתאים פנימיים
כלכלה: ∞± ארוחות בוקר בבתי מלון המבוססות על   
מצרכים מותרים וכלים חד פעמים¨ ≥ ארוחות שבת 
ועוד ¥ ארוחות צמחוניות ©סה"כ ∂ ארוחות חמות® 
©לחם  לצהרים  כריכים  להכנת  אפשרות  וכמו"כ 

Æ®וממרחים
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
Æסיורי היכרות: קופנהגן¨ אוסלו¨ ברגן¨ שטוקהולם  

ביקורים מיוחדים: בית העירייה בשטוקהולם¨ נסיעה   
בדרך האטלנטית¨ מצפה דלסניבה¨ מוזיאון קונטיקי 

Æבאוסלו¨ מזרקת גפיון בקופנהגן
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

קופנהגן ≠ ביקור בבית הכנסת ©במידה ויתאפשר®  

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן≠גוריון וטיסה 
ביניים לשטוקהולםÆ לאחר הנחיתה  יעד  דרך 
הסעה לבית המלון המשולבת בסיור היכרות 

Æ®ראשון עם העיר ©במידה והזמן יאפשר

הבוקר נערוך סיור בעיר¨ נטייל בעיר העתיקה 
מרוצפי  הצרים  רחובותיה  על  סטאן®  ©גמלא 
האבן ובסמטאותיה הצרות¨ נבקר בבית העירייה 
המפורסם בו מתקיים הנשף לזוכי פרס נובל¨ 
 Æנראה את ארמון המלוכה ואת העיר החדשה
להשלמת  חופשיות  הצהרים  אחר  שעות 
לצאת  יוכלו  המעוניינים   Æוהקניות הביקורים 
קאקנס  התצפית  במגדל  ©בתשלום®  לביקור 

Æובמוזיאון הפתוח סקאנסן

הבוקר נפרד משטוקהולם ונצא מערבהÆ נחלוף 
הגבול  את  נחצה  ואורברו¨  קרלשטט  פני  על 

 Æלנורבגיה ונגיע ללינה בהאמר

 Æהבוקר נצא ללילהאמר שלשפת אגם מיוסה 
נערוך סיור פנורמי בעיר היפה ונמשיך בנסיעה 
רונדן  הטבע  שמורת  פני  על  חולפים  כשאנו 
מכאן   Æדרכים בצומת  הניצבת  דומבס  לעבר 
או  האגדית  הטרולים  לארץ  להמשיך  אפשר 
לארץ רמות האייל הצפוניÆ נטייל ברגל לנקודת 
של  ביתם  שהוא  הנוף  אל  ונשקיף  תצפית 
עדרי האייל הצפוני וכבשי המושקÆ המעוניינים 
יוכלו לצאת לסיור מרהיב ©בתשלום® ברכבת 
ה≠RAUMA¨ נמשיך בנסיעה בנופים בראשיתיים 

Æולעת ערב נגיע ללינה בקריסטיאנסונד

יום מרגש ביותר מצפה לנו° אנו נוסעים ב"דרך 
הדרכים  כאחת  הוכתרה  אשר  האטלנטית" 
היפות ביותר בעולםÆ דרך מרהיבה ופתלתלה 
של ∏ ק"מÆ הדרך חוצה גשרים ומקשרת בין 
צוקי סלע¨ ויוצרת חיבור בין אי לאי¨ ממש בתוך 
האוקיינוס האטלנטיÆ נגיע לעיירה מולדה ממנה 
נפליג במעבורת ונמשיך באוטובוסÆ בסיומו של 
יום נגיע לבית המלון באזור הפיורדיםÆ הכנות 

Æלשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת¨ נצא לטייל ברגל 
Æעם מלווה הקבוצה

הבוקר נפליג במעבורת באחד הפיורדים היפים 
נמשיך  כך  אחר   Æ"ה"גיירנגר בנורבגיה  ביותר 
בנסיעה בעליה לפסגת דלסניבה ©מותנה במזג 
 Æהאוויר® ממנה נשקף נוף מרהיב על הפיורדים
נמשיך בנסיעה לצפות בקרחון בריקסדל ©קטע 
מהדרך כולל הליכה®¨ המעוניינים יכולים לשכור 

Æלינה באזור Æ®טרקטורונים ©בתשלום

הבוקר נפליג במעבורת בנוף מרהיב על אחד 
הפיורדים¨ אחר כך ניסע באוטובוס¨ דרך העיירה 
ווס לברגן "בירת הפיורדים"Æ בהגעה נצא לסיור 
המפורסם  הדגים  בשוק  נטייל  בעיר:  רגלי 
 Æבתי ההאנזה ונראה את  העיר  והססגוני של 
פלויין  להר  ברכבל  לעלות  יוכלו  המעוניינים 

Æ®לתצפית מרהיבה על העיר ©בתשלום

מסלול 
ייחודי
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ברגן

גיירנגר פיורד

מזרקת גפיון¨ קופנהגן

הבוקר נשלים את סיורנו בעיר ואחר כך ניסע 
Æדרך אגמים¨ נהרות ויערות לאוסלו הבירה

הבוקר נצא לסיור בעיר במהלכו נבקר במרכז 
העיר היפהÆ נראה את מצודת אקרסהוס מהמאה 
ה≠≤± ונבקר במוזיאון ההתנגדות הנמצא במתחם 
המצודהÆ נראה את בית העירייה המרשים ואת 
ארמון המלךÆ נבקר במוזיאון קונטיקי המספר את 
סיפורה המופלא של ספינתו של תור איירדאל¨ 
לגן פרוגנר¨  הנורבגי¨  אחר כך נמשיך  החוקר 
המציג את פסליו של גוסטב ויגלנד המתארים 
את מעגל החייםÆ אחר הצהריים ניסע לנמל ממנו 

Æנצא במעבורת להפלגת לילה לקופנהגן

הירידה  ולאחר  קופנהגן  בנמל  נעגון  הבוקר 
מהמעבורת נצא לסיור בעירÆ  נראה את מזרקת 
 Æהמפורסם הקטנה  הים  בתולת  ופסל  גפיון¨ 
≠ מקום  נעבור על פני ארמון קריסטיאנבורג 
≠ משכן  מושב הפרלמנט¨ ארמון אמליינבורג 
המלכה¨ מוזיאון הגליפטוטק שנוסד ע"י משפחת 
קרלסברג ≠ יצרני הבירה הידועים¨ וגני הבורסה 
 Æנבקר בבית הכנסת¨ במידה ויתאפשר Æהעתיקה
לאחר הסיור נוכל לשוטט במדרחוב המפורסם 
של העיר הנחשב לארוך ביותר בעולםÆ בשעות 
אחר הצהרים ניסע לשדה התעופה ונטוס דרך 

Æיעד ביניים חזרה ארצה

ÆÆÆÆבלים יותר
בגשר מק

 בית העיריה בשטוקהולם

ה בדרך 
ודית ומדהימ

 נסיעה ייח

האטלנטית

בגיירנגר פיורד
 שייט מרהיב 

 מוזיאון קונטיקי באוסלו

עבורת לילה
מ

כריכים לצהריים
אפשרות להכנת 
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 פנטזיה אוריינטלית
מרוקו

רבאט

778/114/524/5

778/218/628/6

778/39/719/7

778/46/816/8

778/527/86/9

778/623/102/11

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות 

Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
דרושה אשרת כניסה למרוקו אשר תונפק בשדה 

Æהתעופה של קזבלנקה
אשרת כניסה למרוקו: ניתנת ע"י הרשויות המקומיות 
במרוקוÆ למרות כל ההסכמים והתנאים הנוחים שנוצרו 
לקבלת אשרת כניסה לישראלים¨ אין החברה אחראית 
לאי מתן אשרה ע"י שלטונות מרוקוÆ הרשמת המטייל 

Æלטיול כמוה כהסכמה להגבלות אלו
ביטולים וסעיף  אחריות  הגבלת  תנאים¨  ראה 

Æבסוף החוברת

Æטיסות: בינלאומיות בחברה סדירה¨ על פי המסלול  
בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   

Æבחדרים זוגיים עם שירותים צמודים
Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לבצוע התכנית  

כלכלה: חצי פנסיון מורחב: ∞± ארוחות בוקר בבתי   
חד  וכלים  מותרים  מוצרים  על  המבוססות  המלון¨ 
אפשרות  כן  וכמו  חמות¨  ארוחות   ±∞ ועוד  פעמיים 
להכנת כריכים ©לחם וממרחים® לצהריםÆ ©ראה סעיף 

Æ®∏ 'אמינות בכשרות עמ
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
Æסיורים מודרכים: פס¨ מרקש¨ קזבלנקה  

ביקורים מיוחדים: פס ≠ שוק העורות¨ איפרן ≠ שמורת   
Æטבע¨ קסבת טיפולטוט

Æ®דמי סבלות: בבית המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע  
Æטיפים: לנותני השירותים בחו"ל  

מקנס ≠ ביקור ברובע היהודי העתיק  
פס ≠ סיור ב"מלאח" ≠ מקום מגוריהם של יהודי פס  

מרקש ≠ הרובע היהודי¨ בית הכנסת  
קברות צדיקים ≠ לאורך המסלול  

קזבלנקה ≠ המוזיאון היהודי  

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסה 
דרך יעד ביניים לקזבלנקהÆ נחיתה בקזבלנקה 
ולאחריה נערוך סיור היכרות עם העיר שבסיומו 

Æניסע לרבאט והעברה לבית המלון

נצא לסיור בעיר: נצפה על ארמונו   הבוקר 
מוחמד  של  במוזוליאום  נבקר  המלך¨  של 
ההיסטורי  מרכזה   ≠ בקסבה  נבקר   ¨μ≠ה
לאחר   Æהגדול המסגד  ובשרידי  העיר  של 
בזמן מרוקו  בירת  למקנס¨  ניסע   מכן 
שלטון הסולטאן מולאי איסמאיל לקראת סוף 
העתיק  היהודי  ברובע  נבקר   Æ±∂≠ה המאה 
בתום  העיר¨  של  המרכזיים  באתריה  ונבקר 

Æהביקור נמשיך לפס

פס היא בירתה הדתית תרבותית של מרוקוÆ עירו 
של הרמב"ם ובעלת ה"מדינה" המעניינת ביותר 
במרוקוÆ נצפה על ארמון המלך מהרחבה¨ נסייר 
בסמטאותיה הססגוניות של העיר¨ נבקר בבית 
הצדיקה  בקברה של  העתיק¨  היהודי  העלמין 
מגוריהם  מקום  המלאח  דרך  נעבור  סוליקה¨ 
של יהודי פס¨ כמו כן נבקר בגילדות הפועלות 
ובשוק  הביניים  ימי  מאז  שפעלו  אופן  באותו 
העורות הצבעוניÆ בערב¨ נצא ל¢חפלה¢ ונהנה 

מערב פולקלור מסורתי

טבע  שמורת  לאיפרן¨  ונמשיך  מפס  נפרד 
ואזור נופש בהרי האטלס¨ נצפה על המלון 
חשובים  מבקרים  מתארחים  בו  המלך  של 
הסהרה  בירת  ולארשידיה¨  למידלט  ונמשיך 
ערב  לקראת   Æהעלוואי המלוכה  בית  וערש 

Æנגיע ללינה באורפוד

ונצפה בזריחה  עם בוקר נצא לסיור ג'יפים 
מעל הדיונות של מזורגה¨ בהמשך ניסע לקניון 
הזרוע  הדדס  ולעמק  הטודרה  של  הנפלא 
בוסתניםÆ ניסע בדרך "אלף הקסבות" ונגיע 

Æאל ווארזאזת עיירת המחוז הציורית

ונצפה  טיפולטוט  קסבת  את  נראה  הבוקר 
בקסבת אית בן הדו¨ נחצה את  רכס האטלס 
במעבר  ההרים טיזי טישקה¨ ונמשיך בנסיעה 
 Æבנופים מרתקים למרקש בה נשהה בשבת

Æהכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

תפילה בבית הכנסת של הקהילה היהודית¨ 
רגלי  לסיור  נצא  מכן  ולאחר  שבת  סעודת 

 Æבעיר בלווית מלווה הקבוצה
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השוק במרקש

פנטזיה מרוקנית

הבוקר נערוך סיור במרקש ≠ ארמון הבאהיה¨ גני 
מנרה¨ הקטוביה המסגד הגבוה בעיר¨ המדרסה¨ 
המלאח – הרובע היהודי וכמובן כיכר ג'מע על 
פנעÆ בתום הביקור נצא לטייל בהרי האטלס¨ 
נחצה את עמק האוריקהÆ בסיומו של יום נשוב 
לצאת  המעוניינים  יוכלו  בערב¨   Æהמלון לבית 

Æ¢בתשלום® למופע פולקלור מקומי ¢פנטזיה©

הבוקר נצא לאסאווירה היא מוגדור עיר יפיפייה 
לחוף האוקיינוס האטלנטי הבנויה על חצי אי 
סלעיÆ משמעות  שמה: "תמונה מצויירת"Æ נטייל 
ברחובותיה הצרים של העיר¨ נראה את הבתים 
האמנים  חנויות  את  ואדום¨  בכחול  הצבועים 
התותחים  את  ונראה  בנמל  ונסייר  הקטנות 
שברכישתם השתתפו סוחרים יהודייםÆ נמשיך 
ונסייר באזור בו שכנה בעבר הקהילה היהודית 
ונראה את בית הקברות העתיק בו נמצא קברו 

Æשל ר' חיים פינטו

של  מרכזם  לאזמור¨  וניסע  מאסווירה  נפרד 
הסוחרים היהודיים בני זמירא מפליטי פורטוגל 
שמצאו מקלט בעירÆ נבקר בקבר רß אברהם 
המטרופולין  לקזבלנקה  ונמשיך   Æהנס בעל 
הכלכלי הגדול ביותר במרוקו המודרניתÆנערוך 
והעיר  החדשה  העיר  את  נראה  בעיר:  סיור 
באב≠אל≠מרכז  הססגוני  הבאזר  העתיקה¨ 
ונבקר במוזיאון היהודי המרכז את ההיסטוריה 
דת  חפצי  כולל  מרוקו  יהדות  של  המרתקת 
המלך¨  של  ארמונו  על  נצפה   Æרבים ותרבות 

 Æונראה את שרידי המסגד הגדול

הסעה לשדה התעופה וטיסה דרך יעד ביניים 
Æלתל אביב

ÆÆÆבגשר מקבלים יותר

פרן ≠ שמורת הטבע
 אי

 מדבר סהרה ≠ סיור ג‘יפים

 ”דרך אלף הקסבות“

 ¢חפלה¢ ≠ מופע פולקלור

כנת כריכים לצהרים
אפשרות לה
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יהלום דרום אפריקאי
דרום אפריקה
כולל מפלי ויקטוריה

נפגש בנתב"ג ונטוס ליוהנסבורג העיר הגדולה 
בדרום אפריקהÆ עיר עסקים מודרנית הבנויה 
ממספר פרברי מגורים¨ איזור עסקים ופרברי 
ב'  יום  של  הבוקר  בשעות  נחיתה   Æהיהודים
אזור  אל  מזרחה  בנסיעה  נצא  ולאחריה 
מפומאלנגה העשיר במראות טבע ונוף¨ צמחיה 

Æלינה באזור Æומפלי מים
בשעות אחה"צ המאוחרות נצא לספארי ערב 

 Æבפארק הלאומי קרוגר

נשכים עם אור ראשון ונצא לסיור בוקר בג'יפים 
פתוחים בפארק הלאומי קרוגר ≠ אחת משמורות 
הטבע הגדולות ביותר באפריקה¨ המכסה שטח 
השווה בגודלו למדינת ישראל ©∞≥ מליון דונם®¨ 
מינים  של  מרשים  למספר  גידול  בית  מהווה 
©כ≠∞μ± סוגים של יונקים¨ יותר מ≠∞∞μ סוגים של 
ציפורים ו≠∞∞± סוגים של זוחלים® אשר ביניהם 
"חמשת הגדולים": אריה¨ נמר¨ קרנף¨  נמצאים 
החיים  בעלי  מיני  מספר   Æ®בופאלו© ותאו  פיל¨ 
הנמצאים בשמורת קרוגר עולה על מספרם בכל 
שמורה אחרת בעולםÆ כמו כן¨ יש בפארק יותר 
מ≠∞∞≤ מיני עצים שוניםÆ אחה"צ נפרד מהפארק 
המפורסמת¨  הפנוראמה  דרך  לכיוון  וניסע 
המציעה את אחד מהנופים המהממים ביותר 
בנופיו  הידוע  בלייד  נבקר בקניון הנהר   Æבאזור
המרהיביםÆ קניון עמוק ומרשים ביותר ובו מפלים 
תצפית  נקודות   Æבסלע ניקבות  היוצרים  רבים 
מהממות¨ אתרי נוף כמו "שלושת הרונדאבלים"¨ 
"חורי המזל של בורק"¨ "חלונו של האל"¨ ומפלי 

 Æליסבון הגבוהים ביותר באזור

667/113/825/8
667/229/1010/11
667/324/125/1

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

 Æטיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

 Æהחוברת
אשרת כניסה לדרום אפריקה ©לבעלי דרכון ישראלי 
של  התעופה  בנמל  מונפקת  האשרה  תשלום  ללא 
 μμ ≠יוהנסבורג® אשרת כניסה לזימבבוואה ©עלות של כ
דולר®¨ לבעלי דרכון ישראליÆ האשרה מונפקת בנמל 
התעופה של מפלי ויקטוריה ¨ תשלום על ידי הנוסע 

Æ®במקום במזומן
על הנוסע לוודא כי הדרכון שלו בתוקף ל≠∂ חודשים 
לפחות¨ מיום הכניסה לדרום אפריקה וכמו כן לוודא 

Æכי בדרכון ישנם לפחות ≤ דפים ריקים
חיסונים: בדבר פרטים יש לפנות ללשכת הבריאות 

המקומית

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברה סדירה וטיסות פנים על   
פי המסלול ©יתכנו מקרים בהם טיסות הפנים יתבצעו דרך 

 Æ®יעדי ביניים
בתי מלון: בדרגה ראשונה או דרגת תיירות טובה בחדרים   

 Æלשניים עם שירותים צמודים
לביצוע  וממוזגים¨  נוחים  לתיירים  אוטובוסים  תחבורה:   

 Æהמסלול
כלכלה: חצי פנסיון מורחב: ∞± ארוחות בוקר בבתי המלון   
המבוססות על מוצרים מותרים ומוגשות בכלים חד פעמיים¨ 
פיקניק   ≠ ובצהרים  צמחוניות¨  חלקן  חמות¨  ארוחות   ±∞
©במקומות בהם מתאפשר® או אפשרות להכנת כריכים ©לחם 

Æ®∂ 'ראה סעיף אמינות בכשרות עמ© Æ®וממרחים
מלווה קבוצה: שומר מצוות¨ בכיר ומנוסה בטיולים לאפריקה¨   

 Æשיעמוד לרשותך במרוצת כל תקופת הטיול
 Æסיורים מודרכים: קייפטאון  

ביקורים מיוחדים: אזור  מאפומלנגה¨ קניון בליי̈ד ספארי   
̀יפים בקרוגר פארק¨ עליה ברכבל להר השולחן ©מותנה  ג
במזג האויר® בקייפטאון¨ שייט לאי כלבי הים¨ כף התקווה 
נתיב  באודסהורן¨  יענים  חוות  פינגווינים¨  מושבת  הטובה¨ 
הגנים¨ שייט בלגונה בנייזנה¨ מפלי ויקטוריה ≠ סיור מודרך 

בין המפלים ושייט על הנהר זמבזי°  מופע פולקלור
 Æטיפים: לנותני השירותים בחו"ל  

 Æ®דמי סבלות: בבתי המלון בלבד ©מזוודה אחת לנוסע  
מפגש קבוצה: הנוסעים יוזמנו למפגש היכרות עם מלווה   
יציאת הטיולÆ פרטי המפגש  הקבוצה כשבוע לפני מועד 

Æיימסרו טלפונית ע"י מלווה הקבוצה

קייפטאון ≠ המוזיאון היהודי¨ מוזיאון השואה ותפילת          
שבת עם הקהילה המקומית

קסומה¨  נופש  עיירת  לסאבי  ניסע  הבוקר 
השוכנת בטבורו של יער נטוע מתורבת¨ הגדול 
ביותר במדינהÆ נמשיך למפלי לון קריקÆ טיפות 
המים הניתזות לאורך ∏∂ מטרים בדרכו של 
 Æיפהפה גשם  יער  מעין  יוצרות  מטה¨  המפל 
את  ונראה  מק  מק  למפלי  בנסיעה  נמשיך 
המפלים התאומים מצפון¨ הנשפכים אל תוך 
נקרה מיוערת ויוצרים בריכות צלולות כבדולח¨ 

Æשניתן לשחות בהן
נמשיך לשדה התעופה ביוהנסבורג ונטוס בשעות 
הערב לקייפטאון¨ העיר השוכנת בפינה הדרום 
מערבית של יבשת אפריקה¨ מקור ההתיישבות 
הלבנה בדרום יבשת אפריקהÆ באמצע המאה 
הולנדית  שירות  תחנת  במקום  הוקמה  ה≠∑± 
לספינות של חברת הודו המזרחית ההולנדית 
של  הארכיטקטורה   Æהעיר התפתחה  וממנה 
העיר מעורבת ≠ הולנדית ובריטית≠ויקטוריאנית 
עם אלמנטים מוסלמיים שהובאו עם העבדים 

Æמהמזרח

בשמורת  לבקר  נצא  הבוקר¨  ארוחת  לאחר 
כף≠התקווה≠הטובה¨ שבה נפגוש בבונים החיים 
באזור זה ביחד עם בני האדםÆ בדרך¨ נעבור 
בעיירת הדייגים "האוט ביי" ©מפרץ העץ®¨ נראה 
את חופי הים הפראיים והמסולעים¨ המקיפים 
נעצור   Æרב≠גונית צמחיה  עם  ירוקות  גבעות 
לתצפית עוצרת≠נשימה ≠ של נתיב ה≠צ'פמנס 
פיק ©Æ®Chapman's Peak Drive כל מי שקרא 
יורדי≠הים  אודות  הרפתקאות  ספרי  בנעוריו 
האגדיים¨ חייב לעצמו ביקור במקום קסום זה 
שמשמעותו כה רבה עבור הספנים המהוללים 

מפלי ויקטוריה
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דרום אפריקה מסע אל יבשת אפריקה¨ הוא מסע מלהיב אל כף התקווה הטובה בדרום אפריקה¨ אל שמורת הטבע 
המופלאה¨ שמורת פארק הקרוג̈ר בה דרים בכפיפה טורפים ונטרפים¨ אל מחוז מפומלונגה קניון הבלייד המרשים בקירותיו הזקופים¨ 

קייפטאון¨ היפה שבערי היבשת האפריקנית¨ למרגלות הר השולחן¨ מושבת הכף הראשונה¨ מפגש האדם הלבן עם בני 
החואי חוא̈י דרך היין והגנים¨ מורשתם של השחורים שנשתמרה¨ הם כולם מארג עדין וצעיר המציב בפנינו ארץ מרהיבה 

המנסה להתקדם אל עבר עתיד טוב יות̈ר בו ישתפו פעולה שחורים ולבניםÆ  לקראת סיומו של 
 Æהטיול נטוס למפלי ויקטוריה שם נחווה את אחד המראות המופלאים של יבשת אפריקה
טיולי גשר עורכת טיולים מאורגנים לשומרי מסורת ונופש בחו"ל לציבור הדתי לארבע 
קצוות תבלÆ בטיול מאורגן לשומרי מסורת לדרום אפריקה אתם בטוחים ורגועים שהאוכל 
Æכשר ושהשבת היא שבת¨ בנוסף להדרכה המיומנת ולמקומות הייחודיים שאליהם תגיעו

ניתן  ומגלי הארצות הרחוקותÆ במהלך הדרך 
בה  הדרומית  הנקודה   – הקייפ  על  לצפות 
האטלנטי  האוקיאנוסים  שני  זרמי  נפגשים 
דרך  לקייפטאון  נשוב  הביקור  בתום   Æוההודי
שמורת הפינגווינים¨ העיירה סיימונסטאון ©שבה 
נמצא בסיס הצי הדרום אפריקני®¨ וחוף הרחצה 
של מויזנבורג המקום שהיה אתר נופש הקיץ 
כך שקיבל את  כדי  עד  היהודים  האהוב של 

Æ"הכינוי "ג'וזנבורג

המפורסם  השולחן  להר  ברכבל  נעלה  היום 
נשקיף על חצי האי של כף התקווה  שממנו 
הביקור¨  בתום   Æ®האוויר במזג  ©מותנה  הטובה 
נסייר באתריה המרכזיים של העירÆ נרד לסיבוב 
ברובע המוסלמי¨ נבקר ב"גנים" ובבית הכנסת 
הכנות  למלון¨  נחזור  הצהריים  אחר   Æהראשון

Æלשבת תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי 
Æיחד עם מלוה הקבוצה¨ באזור המלון

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכיוון דרך הגנים¨ 
 Æאפריקה בדרום  ביותר  היפות  הדרכים  אחת 
נבקר במוזיאון הימי על שם דיאזÆ נמשיך לעבר 
נייסנה¨ עיירה יפה המכונה "היהלום של נתיב 
הגנים"¨ ומתגאה בלגונה גדולה ומרשימה ממנה 

Æנצא לשייט דמדומים

היום ניסע לאודסהורן העיר הגדולה ביותר באזור 
ה"קארו הקטן"Æ העיר מכונה "ירושלים הקטנה" 

 Æבעקבות הקהילה היהודית שחייתה בעיר בעבר
בעל החיים ממנו לא תוכלו להתחמק כאן הוא 
היען: מאות ואלפי יענים יקדמו את פניכם בחוות 
גדולות ובאחת מהן נבקרÆ היום נבקר במערות 
לתופעה  שנחשבות  המפורסמות¨  הקנגו 
לציבור  לראשונה  ונפתחו  מרתקת  גיאולוגית 
בשנת ±Æ±∏π נערוך ביקור במוזיאון המקומי בו 
מוקדש אגף לקהילה היהודית הגדולה שהייתה 
כאן בתחילת המאה ה≠∞≥Æ כמו כן נבקר בחוות 
חיות נכחדותÆ בתום הביקור נחזור לנייסנה דרך 

Æמעבר הרי אאוטניקה

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיירת נופש השוכנת 
במפרץ פלטנברגÆ נבקר בשמורת הטבע של 
האוקיאנוס  לחופי  השוכנת  הציציקאמה¨  יער 
 Æנטייל בשמורה המרהיבה דרך יער קסום Æההודי
בתום הביקור ניסע לפורט אליזבט¨ משם נטוס  

Æארוחת ערב ולינה Æליוהנסבורג

היום ניפרד מיוהנסבורגÆ בשעות הבוקר ניסע 
ויקטוריה¨ אחד  ונטוס למפלי  לשדה התעופה 
שעל  באפריקה¨  המדהימים  הטבע  ממראות 
במופע  נצפה  בערב   Æוזמביה זימבבווה  גבול 

Æפולקלור המתאר את חיי השבטים

לראות את מפלי  נצא  הבוקר  לאחר ארוחת 
המים האדירים הנופלים מגובה רב לתוך קניון 
 Æליוהנסבורג חזרה  נטוס  הביקור  בתום   Æצר
נמשיך לטיסה חזרה לישראלÆ תם ונשלם טיולינו 

Æ±≥≠נחיתה ביום ה Æהמרתק והאקזוטי

טובה בדרום אפריקה¨ אל שמורת הטטטטבבבבבבבבעעעעעעעעעעעעעעעע 
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ÆÆÆבלים יותר
בגשר מק

 הנהר בלייד
 קניון

מורת קרוגר
ספארי ג'יפים בש

ל להר השולחן
 עליה ברכב

חוות יענים באודסהורן

גונה בנייסנה
שייט בל

קטוריה ≠ מופע פולקלור
מפלי וי

קומות בהם
פיקניק ©במ

בצהרים: 

כנת כריכים 
מתאפשר® או אפשרות לה

לצהריים
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 פנטזיה משפחתית
צרפת¨ בלגיה והולנד

דיסנילנד ≠ פריס

740/15/712/7
740/212/719/7
740/32/89/8
740/49/816/8
740/516/823/8

 לתשומת לבך:
 Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

אחד¨  חדר  המבקשת  נפשות   ≥≠¥ בת  משפחה 
Æנוספות מיטות  תוכנסנה  בו  זוגי  בחדר  תתאכסן 

 Æ®טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

©צ'רטר®¨  שכר  בחברת  בינלאומיות  טיסות  טיסות:   
 Æעל פי המסלול

 בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה 
 Æבחדרים זוגיים עם  שירותים צמודים

התכנית  לבצוע  ממוזג  תיירים  אוטובוס  תחבורה:   
 Æ®בהתאם לרמה המקומית©

המבוססות  המלון  בבתי  בוקר  ארוחות   ∑ כלכלה:   
על מוצרים מותרים ומוגשות בכלים חד פעמיים¨ ≥ 
ארוחות שבת ועוד ≥ ארוחות חמות¨ סה¢כ ¥ ארוחות 

חמות
או  בהם מתאפשר®  ©במקומות  פיקניק   ≠ ובצהרים   ª

 Æ®אפשרות להכנת כריכים ©לחם וממרחים
  מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך 

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 Æסיורי היכרות: פריס¨ בריסל¨ אמסטרדם¨ וולנדם  

  ביקורים מיוחדים: צרפת ≠ דיסנילנד ≠ פריס¨ מגדל 
אירופה  מיני   ≠ בלגיה   Æהסיין על  שייט  מונטפרנס¨ 
השעשועים  פארק   ≠ הולנד  המיניאטורי¨  הפארק 
אפטלינג¨ וולנדם כפר הדייגים¨ זאנסה סחנס כפר 

Æ¨טחנות הרוח
 Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

הקבוצה  למפגש  יוזמנו  הנוסעים  קבוצה:  מפגש   
כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש ימסרו 

Æטלפונית ע"י מלווה הקבוצה

 אמסטרדם ≠ בית הכנסת הפורטוגזי ומצבת 
 Æהזיכרון לשואה ולגבורה

 Æפריס ≠ ה"פלעצל"¨ אתר הזיכרון לשואה

מפגש קבוצה בנמל התעופה בן גוריון ממנו 
לסיור  נצא  הנחיתה  לאחר   Æלפריס נמריא 
ולאחריו  האורות"  "עיר  עם  ראשון  היכרות 

Æנגיע לבית המלון

לפנינו יום של כיף אמיתיÆ מבוקר ועד שעת 
ערב נבלה בעולמו הקסום של וולט דיסני¨ ארץ 
הפנטזיות¨ התגליות והחלומות¨ נשחזר אגדות 
ילדות ונחווה שעשועים נפלאיםÆ בתום הבילוי 

נשוב לבית המלון

את היום נקדיש לפריס: שדרות שאנז אליזה¨ 
שער הניצחון¨ כנסיית נוטרדם¨ ככר הבסטיליה¨ 
ככר וונדום והמונומנט המנציח את ניצחונותיו 
של נפוליון¨ כשבשיאו של הסיור נעלה כולנו 
למגדל מונטפרנס לתצפית על העיר ונשוט 
על נהר הסייןÆ נבקר  באתריה היהודיים של 
העיר¨ ה"פלעצל" ובאתר הזיכרון לשואהÆ נשוב 

לבית המלון¨ הכנות לשבת¨ תפילה וסעודת 
Æליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי 
עם מלווה הקבוצה באזור המלוןÆ לאחר צאת 
©בתשלום®  לצאת  המעוניינים  יוכלו  השבת 

Æלסיור לילי בעיר המוארת

לבלגיה  הגבול  את  חוצים  אנו  הבוקר 
והאיחוד  בלגיה  בירת  לבריסל  וממשיכים 
נראה את ה"גראנד  בעיר¨  נסייר   Æהאירופי
 Æפלאס"¨ פסל המניקן פיס וארמון המלוכה
אירופה"  "מיני  ואנו בפארק  נסיעה קצרה 
אתריה  אל  אותנו  ייקחו  הפארק  שבילי   ≠
 Æוהמיניאטוריים® של אירופה© המפורסמים 
שבלונדון¨  בן  הביג  בשעון  לצפות  נוכל 
ובארמון  בגונדולה  בפיזה¨  הנטוי  במגדל 
 Æהדוג`ים בוונציה¨ באקרופוליס שביוון ועוד

 Æלינה באזור

∂∂



פארק אפטלינג

נופי הולנד

פארק מיני אירופה

הבוקר נצא אל אפטלינג ≠ פארק שעשועים 
דמויות   Æ"הקסמים "יער  המכונה  מיוחד 
מאגדות ילדים מפורסמות יצוצו מכל פינה¨ 
נוותר  פחי אשפה ידברו אלינו וכמובן שלא 
באבובים  שייט  ההרים¨  ברכבות  נסיעה  על 
ועודÆ לאחר הבילוי נגיע לבית המלון באזור 

Æאמסטרדם

את  נראה  באמסטרדם¨  לסיור  נצא  הבוקר 
ארמון המלוכה¨ ככר הדאם¨ שוק הפשפשים 
הסיור  של  היהודי  בחלקו   Æהדמעות ומגדל 
בבית  ונבקר  פראנק  אנה  בית  את  נראה 
הכנסת הפורטוגזי ונראה את מצבת הזיכרון 
לשואה ולגבורהÆ מכאן באם הזמן יאפשר נוכל 
המדהימה  ©בתשלום®בעיירה  לביקור  לנסוע 
"וונציה של הצפון"Æ נערוך   חיטהורן המכונה 
הבתים  על  נשקיף  העיירה¨  בתעלות  שיט 
 Æהעץ וגשרוני  המטופחות  הגינות  הציוריים¨ 

Æבסיומו של יום נשוב לבית המלון

וולנדם   הבוקר נצא לביקור בכפר הדייגים 
כמיטב  לבושים  עדיין  מתושביו  חלק  אשר 
לייצור  במפעל  נבקר  ההולנדית  המסורת 
ונמשיך  מסורתיים   הולנדיים  עץ  קבקבי 
 ZAANSE SCHANS לביקור בכפר טחנות הרוח
של  ההיסטורית  החשיבות  על  נלמד  כאן 
טחנות הרוח בהולנדÆ אחר כך ניסע לשדה 
התעופה ©של בריסל או קלן® ונמריא חזרה 

Æארצה

ÆÆÆלים יותר
גשר מקב

ב

דל מונטפרנס
 עליה למג

ארק דיסנילנד
 פ

רק מיני אירופה
 פא

 פארק אפטלינג

 טחנות 
 זאנסה סחנס – כפר

הרוח

קומות בהם 
קניק ©במ

בצהרים: פי

מתאפשר® או אפשרות להכנת 

ריכים לצהרים 
כ
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743/112/719/7
743/22/88/8
743/3*8/814/8
743/416/822/8

™יציאה ביום גß יחול שינוי בסדר הביקורים
 לתשומת לבך:

ייתכן שינוי ביום היציאהÆ במקרה זה יחול שינוי בסדר 
Æהביקורים

Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות
משפחה בת ≤≠¥ נפשות המבקשת חדר אחד¨ 

תתאכסן בחדר זוגי בו תוכנסנה מיטות נוספות או 
Æבחדר לשלושה בו תוכנס עוד מיטה

טיסות בינלאומיות בחברת תעופה סדירה
ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 

Æהחוברת

 טיסות: טיסות בינלאומיות בחברה סדירה¨ על פי 
המסלול 

 בית מלון: בדרגת תיירות טובה בחדרים לשניים עם 
 Æשירותים צמודים

 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית 
 כלכלה: חצי פנסיון מורחב: ∂ ארוחות בוקר בבית 
המלון המבוססות על מוצרים מותרים וכלים חד 
חמות  ארוחות   ¥ ועוד  שבת  ארוחות   ≤ פעמיים¨ 
חלקן צמחוניות ©סה"כ ∂ ארוחות חמות® ובצהרים 
≠ פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר®או אפשרות 
סעיף  ©ראה   Æ®וממרחים ©לחם  כריכים  להכנת 

Æ®∏ 'אמינות בכשרות בעמ
 מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך 

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 סיורי הכרות: ברשוב¨ בוקרשט 

 ביקורים מיוחדים: רכבל קוטה ∞∞¥±¨ ארמון פלש¨ 
פארק חבלים¨ מכרות המלח¨ טירתו של דרקולה¨ 
סוסים בכפר מואצ'ו¨  כרכרות   ¨SMILE מים  פארק 

Æפארק הדינוזאורים
                                                                                                Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות 
יוזמנו למפגש הקבוצה  מפגש קבוצה: הנוסעים   
המפגש  פרטי   Æהטיול יציאת  מועד  לפני  כשבוע 

Æימסרו טלפונית ע"י מלווה הקבוצה

 Æברשוב ≠ בית הכנסת העתיק   
Æבוקרשט ≠ ביקור בבית הכנסת קוראל  

COTA
-

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון והמראה  
לסיניה¨  ניסע   הנחיתה   לאחר   Æלבוקרשט
ונעלה  ברומניה  מהיפים   COTA ברכבל  נעלה 
לגובה ∞∞¥± מטר להרי הקרפטים המדהימים 
שהינו  פלש  בארמון  נבקר  בהמשך   Æביופיים
אחד מהמפוארים בעולם ואחת מן האטרקציות 
בגן  מוקף  הארמון   Æרומניה של  המפורסמות 
 Æמים מפלי  עם  נחלים  זורמים  שבו  מופלא 
בסיום הביקור נבקר בשוק הסמוך לארמון ונוכל 
להתחיל להצטייד במזכרות רומניותÆ בסיומו של 

Æיום נגיע לבית המלון

SMILE AQUA PARK
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכפר מואצ'ו¨ שם 
ייקחו אותנו האיכרים המקומיים בעגלות סוסים 
לסיור מיוחד בכפרÆ בהמשך היום ניסע לבילוי 
 SMILE בפארק המים¨ אחד המפורסמים ברומניה
 Æובו מספר גדול של מגלשות מים AQUA PARK

Æבסיומו של יום נשוב לבית המלון

הבוקר נצא לאזור סלאניק פרחובה שם נבקר 
במכרות המלח מהגדולים באירופה המשמשים 
שכן  אסטמה  חולי  לילדים  חולים  כבית  גם 
שהייה ממושכת במקום מסייעת לריפוי מחלות 
בדרכי הנשימה ועודÆ כמו כן המקום משמש גם 
כתפאורה לסרטי קולנועÆ מעליות יורידו אותנו 
לבטן האדמהÆ נסייר באולמות הגדולים¨ נראה 
שרידי מכשור החציבה ונצפה בפיסול המרשים 
באבני המלחÆ נשוב לבית המלוןÆ הכנות לשבת¨ 

Æתפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לטיול רגלי 
Æבאזור המלון יחד עם מלווה הקבוצה

 טיול כוכב

 ארמונות̈ טירות והרפתקאות
רומניה למשפחות 

∂ לילות באזור הקרפטים

∂∏



ÆÆÆבגשר מקבלים יותר

 ארמון פלש

 פארק אוונטורה

 Smile פארק מים 

 מכרות המלח סלאניק פרחובה

 טירתו של דרקולה

 עליה ברכבל קוטה ∞∞¥±

 כרכרות  סוסים בכפר מואצ‘יו 

 פארק הדינוזאורים

בצהרים: פיקניק 

©במקומות בהם מתאפשר® או אפשרות 

להכנת כריכים לצהרים

DINO PARK
הידועה  בראן  בטירת  לביקור  נצא  הבוקר 
כ"טירתו של דרקולה"Æ טירה עתיקה שנבנתה 
המעבר  על  לשמור  מנת  על  הביניים  בימי 
בין וולאכיה לטרנסילבניהÆ ביציאה מן הטירה 
 Æוססגוני עממי  מציאות  בשוק  לבקר  נוכל 
נמשיך לרשנוב¨ כאן נצא למסע בזמן בפארק 
הדינוזאורים החדש "דינו פארק" שבו עשרות 
שיחזורים של דינוזאורים בגודל טבעיÆ בסיומו 

Æשל יום נשוב לבית המלון

בברשוב  לביקור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
בית  את  נראה   Æ±≥≠ה מהמאה  עתיקה  עיר 
הכנסת העתיק¨ נסייר בסמטאות העיר ובשוק 

המקומיÆ אחר כך ניסע לבילוי בפארק אוונטורה 
"פארק ההרפתקאות"Æ זהו פארק חבלים בו מגוון 
מסלולים מאתגרים¨ מעניינים וכיפיים¨ קלים וגם 
קשים יותר¨ לפי אומץ וגילÆ בסיומו של יום נשוב 

Æלבית המלון

עיר  לבוקרשט  וניסע  הקרפטים  מאזור  ניפרד 
 Æהבירה ואחת הערים הססגוניות במרכז אירופה
ארכיטקטורה  תרבותי¨  עושר  משלבת  העיר 
מפוארת¨ נוף מרהיב¨ פארקים¨ אגמים ואנשים 
חמיםÆ נסייר בעיר¨ נראה את שער הניצחון¨ ככר 
הכנסת  בבית  ונבקר  האיחוד  וככר  המהפכה 
יוכלו  המעוניינים   Æלאחרונה ששופץ  קוראל 
לשוט על נהר ההרסטראו החוצה את בוקרשט 
ניסע  החופשה המשפחתית¨  תמה   Æ®בתשלום©

Æלשדה התעופה ונטוס חזרה ארצה

∂π



כוכב איטלקי
צפון איטליה למשפחות

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן≠גוריון וטיסה 
דרכנו  נעשה  הנחיתה  לאחר   Æאיטליה לצפון 
על  נצפה   Æויוליה רומיאו  של  עירם  לוורונה 
העתיקה  בעיר  נטייל  המפורסמת¨  המרפסת 
ונראה את ככר ERBA שדוכני שוק רבים מקיפים 

Æלאחר הסיור נגיע לבית המלון באזור Æאותה

 Æוהגונדולות עיר התעלות  בוונציה¨  נבקר  היום 
יוביל  והגשרים  התעלות  לאורך  רגלי  טיול 
בתי  על  בעולם  הראשון  היהודי  לגטו  אותנו 
וגשר  נראה את הגרנד קנאלה   Æהכנסת שבו
≠ מהיפות  סן מרקו  כיכר  אל  ונגיע  הריאלטו 
בכיכרות אירופהÆ הכיכר מוקפת בניינים חשובים 
מרקו¨  סן  של  הבזיליקה  ביניהם  ומרשימים¨ 
הקמפנילה¨ ארמון הדוג`ים וגשר האנחות Æ נוכל 
לקנות משפע המזכרות המוצעים בדוכנים¨ או 
שבכיכר  הקפה  מבתי  באחד  שלווה  לתפוס 
המעוניינים   Æבה מתרוצצות  יונים  אלפי  אשר 
יוכלו לשוט בגונדולות ©בתשלום® או לבקר באי 

Æ®בוראנו ©בתשלוםØמוראנו

היום מצפה לנו "יום מהסרטים"° נתחיל בביקור 
בפארק "עולם הקולנוע" ≠ 'נפגוש' את רמבו¨ 
 MAGMA וזורו¨ נראה את המופע המרתק של
פעלולים  נראה  בג`ונגל¨  הקרב  משאית   ≠

*741/16/712/7

741/212/718/7

741/32/88/8

741/49/815/8

741/516/822/8

741/623/829/8
™ יציאה ביום הß¨ יחול שינוי בסדר הביקוריםØסיורים

לתשומת לבך:
 Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

Æ®טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר
משפחה בת ¥≠≤ נפשות המבקשת חדר אחד¨ תתאכסן 

בחדר זוגי בו תוכנסנה מיטות נוספות
בסוף  ביטולים  וסעיף  אחריות  הגבלת  תנאים¨  ראה 

Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ`רטר®¨ על   
 Æפי המסלול

בית מלון: בדרגת תיירות טובה בחדרים לשניים עם   
 Æשירותים צמודים

 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית  
  כלכלה: ∂ ארוחות בוקר בבית המלון מבוססות על 
מצרכים מותרים וכלים חד פעמים¨ ועוד μ ארוחות 
חמות¨ כשרותÆ ובצהרים – פיקניק ©במקומות בהם 
©לחם  כריכים  להכנת  אפשרות  או  מתאפשר® 

Æ®∏ 'ראה סעיף אמינות בכשרות עמ© Æ®וממרחים
  מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך 

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
  סיורי הכרות: וורונה¨ ונציה¨ סירמיונה 

ביקורים מיוחדים: אגם גארדה: פארק השעשועים    
 AQUAPARADISE המים  פארק  לאנד¨  גארדה 
ופארק עולם הקולנוע MOVIELAND STUDIOS¨ הרי 

 Æהדולומיטים
 Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט סבלות  

קבוצה  למפגש  יוזמנו  הנוסעים  קבוצה:  מפגש    
כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש ימסרו 

 Æטלפונית ע"י מלווה הקבוצה

ונציה ≠ הגיטו היהודי העתיק¨ המוזיאון היהודי ובתי    
  הכנסת

הרים  ברכבות  בפארק  ונבלה  מפחידים 
אקוופרדייס  המים  לפארק  נמשיך   Æמרגשות
המגלשות  בכל  המצויד   ®AQUAPARADISE©
 ÆÆÆהגבוהות ובריכות הגלים שרק אפשר לדמיין
עמוסי חוויות נשוב לבית המלוןÆ הכנות לשבת¨ 

Æתפילה וסעודת ליל שבת

תפילה וסעודת שבתÆ את שעות אחה"צ נקדיש 
Æלמנוחה ולפעילות חברתית

הדולומיטים¨  להרי  ונפלא  קסום  טיול  יום 
פראי¨  הרים  נוף  דרך   Æהאיטלקיים האלפים 
וכפרים  עיירות  הרים¨  מעברי  אגמים¨ 
ציוריים¨ נעפיל אל ההריםÆ המעוניינים יוכלו 
©בתשלום® באם מזג האויר יאפשר¨ להעפיל 
ברכבל לאחת הפסגות המרשימות של הרי 

Æהדולומיטים לתצפית מרהיבה

אגם גארדה

טיול כוכב
∂ לילות 

באזור צפון איטליה

כוכב טיולללללללללללל

∑∞



ÆÆÆÆקבלים יותר
בגשר מ

 

ק השעשועים
רדה לנד ≠ פאר

             גא
            

            
       

פארק המים
 ≠ Aquaparadise 

 

≠ Movieland S
tudios             

            
           

ולם הקולנוע
      פארק ע

    בצהרים: פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר®

ת כריכים לצהרים
    או אפשרות להכנ

השעשועים  לפארק  נקדיש  כולו  היום  את 
המפורסם ≠ "גארדה לנד"Æ כאן נצא למסע של 
חוויות והרפתקאות: רכבות הרים מסוגים שונים¨ 
בעלי  עולם של  רכבת המתפתלת במבוכים¨ 
חיים קדומים¨ מפגש עם דמויות מהעולם העתיק 
בג'ונגלים  אבובים  שייט  האגדות¨  ומסיפורי 
מסתוריים¨ מופעי כלבי ים ודולפינים ≠ הנאה 
צרופה גם למבוגרים שבחבורהÆ בסיומו של יום 

Æנשוב לבית המלון

היום אנו נוסעים לאגם גארדה ≠ הגדול באגמי 
איטליהÆ ביקורנו הראשון יהיה בעיירה הציורית 
נוכל  היפות¨  בסמטאות  נטייל  כאן   Æסירמיונה
או  האגם¨  שלשפת  הברווזים  את  להאכיל 
ולראות  לצאת לשייט מרגש בסירות מהירות 
לאחר   Æ®בתשלום© שונה  מזווית  סירמיונה  את 
Æהסיור ניסע לשדה התעופה ונמריא חזרה ארצה

∑±



 הרפתקאות וקוקיות
היער השחור וחבל אלזס למשפחות 

745/14/710/7
**745/212/718/7

745/318/724/7
745/48/814/8
745/515/821/8

745/622/828/8
™™ יציאה ביום ד'¨ טיסות אלØמ מינכןÆ כתוצאה מכך 

לא ייכלל שיט על הריין ורכבל כסאות בבופרד 
לחילופין ייכלל ביקור במינכן ובמוזיאון המכוניות 

Æכמו כן יחול שינוי בסדר הביקורים ¨BMW

 לתשומת לבך:
יתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר® 
משפחה בת ≤≠¥ נפשות המבקשת חדר אחד¨ 

תתאכסן בחדר זוגי בו תוכנסנה מיטות נוספות או 
Æבחדר לשלושה בו תוכנס עוד מיטה

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר®¨ על   
 Æפי המסלול

בית מלון: בדרגה ראשונה וØאו תיירות טובה בחדרים   
 Æלשניים עם שירותים צמודים

 Æתחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג לבצוע התכנית  
כלכלה: חצי פנסיון מורחב ©בבית המלון שלנו מטבח   
כשר המכין אוכל כשר למהדרין®: ∂ ארוחות בוקר 
בבית המלון ועוד ∂ ארוחות חמות כשרות ©בשריות® 
≠ פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® או  ובצהרים 
אפשרות להכנת כריכים ©לחם וממרחים®©ראה סעיף 

 Æ®∏ 'אמינות בכשרות עמ
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
סיורים הכרות: פרייבורג¨ שטרסבורג¨ קולמר     

ביקורים מיוחדים: קלן ≠ שייט על הריין¨ בופארד   
הארוך  הרכבל   ≠ שאואינסלנד  כסאות¨  רכבל   ≠
באירופה¨ פארק שטיינוואנסן ופארק אירופה¨ שייט 
על אגם טיטי¨ שעון הקוקייה הגדול בעולם¨ הרכבת 
                                                                                                                         Æהקטנה בקולמר
Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו"ל ©למעט דמי סבלות  
הקבוצה  למפגש  יוזמנו  הנוסעים  קבוצה:  מפגש   
כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש ימסרו 

Æטלפונית ע"י מלווה הקבוצה

פרייבורג: לבני ההנצחה לתושבי העיר שנספו בשואה

ג וטיסה לקלןÆ לאחר   מפגש הקבוצה בנתב
הנחיתה נצא לקלן לסיור רגלי במקצת מאתריה 
החשובים של העיר¨ בהמשך נערוך שייט מהנה 
ניסע  הריין¨  לאורך  בנסיעה  נמשיך   Æהריין על 
בכביש ∞∞μ¨ דרך נופית מקסימה ממנה ניתן 
להשקיף על עמק הריין וגם על הרי הווז שבחבל 
אלזס הצרפתיÆ נעצור לביקור באגם מומלזה  
 Æאגם הררי בגובה של כ≠∞≤∞¨± מ מעל פני הים
 Æנסייר רגלית סביב האגם ונהנה מפינת חמד זו
מכאן¨ נסיעה קצרה תיקח אותנו לבית המלון 

   Æשלנו ביער השחור
                                 

 Æהבוקר נצא ליום טיול בחבל אלזאס המפורסם
לקולמר   ניסע  לצרפת¨  הגבול  את  נחצה 
היפות בחבל אלזס¨   הנחשבת לאחת הערים 
מדרחוב  הינו  הגדול  שחלקה  עתיקה  עיר 
המהווה מעין מוזיאון פתוחÆ נראה בין היתר את 
העתק פסל החירות המוצב בעיר לכבודו של 
הפסל יליד קולמר¨ פרדריק אוגוסט ברתולדי¨ 
אשר עיצב אותוÆ נצפה בבית הכנסת¨ נמשיך 
רכבת הקטנה  ונסייר בעיר תוך שילוב נסיעה ב
שתיקח אותנו לאזורים מיוחדים של העירÆ אחר 
כך ניסע בדרך היין המרהיבה העוברת בעיירות 
ובנופים מיוחדים לאזורÆ נבקר בעיירה הציורית 
עתיקים¨   בתים  ובה  כרמים  המוקפת  ריקיוויר 
רובע יהודי קטן ומרתק¨ יקבים וחנויות ייןÆ נמשיך 
 Æלשטרסבורג¨ עיר הבירה של האיחוד האירופי
נסייר בעיר העתיקה שהיא פנינה של שימור 
נצפה   Æמלכת עמד  כאילו  הזמן  ובה  וטיפוח 
באירופה  המפורסמות  הקתדראלות  באחת 
הקטנה  צרפת  בשם  הידוע  ברובע  ונבקר 
 Æהרנסנס מימי  ובתים  קסומות  כיכרות  בו  
המעוניינים יכולים להצטרף ©בתשלום® לשייט 
 Æעל הנהר ולחוות את העיר היפה מזווית אחרת

Æבסיומו של יום נשוב לבית המלון

הנחשב  השעשועים  בפארק  נבלה  היום 
היער  באזור   ± מס  המשפחתית  לאטרקציה 
השחור ©ואולי בגרמניה כולה®Æ הפארק מחולק 
מוקדש  מהם  אחד  שכל  שונים  לאזורים 
מגוון  אחד  בכל   Æאחרת אירופית  למדינה 
הרים שמטפסות  רכבות  מסעירים  מתקנים 
לגבהים מסחררים וצונחות לתוך בריכות מים¨ 
שיט רפסודות¨ רכבות הרים שנוסעות בחשכה 
מוחלטת¨ כאלה שסתם מתגלגלות¨ מתהפכות 
ומסתובבות לכל הכיוונים¨ וגם את רכבת ההרים 
הכי גבוהה באירופהÆ כמו כן בפארק מתקנים 
מקסימים גם לקטנטנים¨ ומתקיימים בו מופעים 
Æבסיומו של יום כיף נשוב לבית המלון Æמושקעים

         
הבוקר נצא לפרייבורג הנחשבת לבירת היער 
השחורÆ נטייל בכיכר השוק המשמרת את אווירת 
ימי הביניים¨ נראה את בית הכנסת החדש ואת 
העיר  במדרכות  המוטבעות  ההנצחה  לבני 
 Æועוד בשואה  שנספו  העיר  יהודי  של  לזכרם 
לגובה  שאואינסלנד  לפסגת  נעפיל  בהמשך 
של כ ∞∞≥¨± מטרÆ זוהי נסיעת הרכבל הארוכה 
ביותר בגרמניה¨ בגובה רב ובנוף מרהיבÆ אחר 
שטיינוואסן  ההרפתקאות  לפארק  נצא  כך 

טיול כוכב ייחודי
∂ לילות במלון כשר למהדרין° 

ביער השחור

יי כוכב ל

∑≤



הנמצא בליבו של היער השחור ומיוחד בשל 
הנוף האופייני של האזור המקיף אותוÆ כאן נהנה 
ממגוון אטרקציות גשר חבלים¨ מסלול אבובים¨ 
מגלשות הרים¨ קולנוע בארבע מימדים¨ פינת 
הכנות לשבת¨ תפילה  לבית המלון¨  נשוב   Æחי

Æוסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי¨ 
Æיחד עם מלווה הקבוצה¨ באזור המלון

 
בלב היער השחורÆ נסייר  היום אנו מטיילים 
בעיירה טריברג ונבקר במפלי טריברג הגבוהים¨ 
נמשיך בדרך יפה לשונאך¨ כפר זעיר שהתפרסם 

בזכות יורגן דולד¨ יוצר שעונים שהקים כאן את 
שעון הקוקייה הגדול ביותר בעולםÆ בקצה רחוב 
קטן¨ לצד בית המשפחה¨ ניצבת בקתה שגרתית 
והמחוגים  השעות  לוח   Æשעון שכולה  למראה 
 Æנטועים בחזית הבקתה¨ בין כמה אדניות פורחות
נבקר בבקתה ונמצא את עצמנו בלב קרביו 
של שעון גדולÆ  משם ניסע בדרך נוף מקסימה 
לאגם טיטי ונערוך שייט על האגםÆ בסיומו של 

Æיום נשוב לבית המלון

הבוקר אנו נפרדים מבית המלוןÆ ניסע לעיירה 
בופרד ממנה נטפס ברכבל הכיסאות שיעלה 
אותנו לתצפית נהדרת על טבעת הרייןÆ בסיומו 
של יום ובהתאם לשעת הטיסה  ניסע לשדה 

Æהתעופה של קלן ממנו נמריא חזרה ארצה

ÆÆÆבלים יותר
בגשר מק

ט על הריין
שיי

 נהר הריין
ת על עיקול

 רכבל כסאות לתצפי

עים שטיינוואנסן
רק השעשו

פא  

השעשועים אירופה
פארק 

 ברכבל הארוך באירופה
נסיעה

 בקולמר
ת הקטנה

¢הרכב

לי טריברג
מפ

דול בעולם
קוקייה הג

שעון ה

צהרים: פיקניק ©במקומות בהם מתאפשר® 

כריכים לצהרים
או אפשרות להכנת 

∑≥



כיף משפחתי
סרביה למשפחות

במצודה  נסייר   Æבאירופה המרשימות  המצודות 
היושבת על מחילות תת קרקעיות שאורכן מספר 
מתנת  המיוחד¨  המגדל  שעון  את  נראה  ק“מ¨ 
 Æהקיסרית מריה תרזה ונצפה אל העיר נובי סאד
מכאן פנינו אל נובי סאד¨ העיר השנייה בגודלה 
בסרביה הממוקמת בגדה השניה של הדנובה בה 
מפוארת¨  יהודית  קהילה  לשואה¨  עד  התקיימה¨ 
במרכזה  נסייר   Æז¢ל לפיד  טומי  וגדל  נולד  כאן 
בית  החירות¨  כיכר  את  נראה  היפה¨  ההיסטורי 
העירייה וארמון הבישוף ובחלקו היהודי של הסיור 
נבקר בבית הכנסת ונשמע את סיפורו ואת סיפורה 
הציורית  לעיירה  בנסיעה  נמשיך   Æהקהילה של 
סרמסקי קרלובצי¨ שהייתה מקום מושבם של רבים 
גם  וידועה  המקומיים  והארכיטקטים  מהאומנים 

בירת  לבלגרד¨  וטיסה  בנתב¢ג  קבוצה  מפגש 
של  החיות  בגן  נבקר  הנחיתה  לאחר   Æסרביה
בלגרד הנמצא במרכז העיר והמשתרע על פני 
כ≠ ∞∑ דונם ובו מעל ∞∞∞¨≥ חיות ו≠∞∑≥ מיניםÆ גן 
החיות מפורסם ברחבי העולם כמרכז רבייה של 
אריות לבניםÆ בשנת μ∞∞≥ הצטרפו לגן החיות זוג 
אריות  לבנים מדרום אפריקה ¢מאשה¢ ו¢וומבו¢ 
וכיום מספר אריות לבנים מבלגרד נמצאים בגני 
נערוך  ובאירופהÆ לאחר הביקור  חיות באמריקה 
שייט מהנה על הדנובהÆ בתום הסיורים ניסע לבית 

Æהמלון שלנו
 

יום חופשי במהלכו נהנה מהמלון וממגוון הפינוקים 
המוצעים בו∫ פארק מים מהגדולים באירופה¨ ספא¨ 
הידרו  מים טרמיים¨ אמבט  בריכות מקורות עם 

Æסאונה פינית¨ סאונת אדים ועוד ß̈מסאג

הבוקר ניסע למצודת פטרובארדין שלשפת נהר 
לאחת  ונחשבת  ה≠∏±  במאה  נבנתה  הדנובה¨ 

744/17/813/8

744/214/820/8

744/321/827/8

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

משפחה בת ≤≠¥ נפשות המבקשת חדר אחד¨ 
תתאכסן בחדר זוגי בו תוכנסנה מיטות נוספות או 

Æבחדר לשלושה בו תוכנס עוד מיטה
טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ‘רטר®

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

טיסות∫טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צßרטר® על   
Æפי המסלול

בית מלון∫ בדרגה ראשונה בחדרים זוגיים עם שירותים   
 Æצמודים

 תחבורה∫ אוטובוס תיירים נוח לבצוע התכנית ©בהתאם 
 Æ®לרמה המקומית

כלכלה∫ חצי פנסיון מורחב∫ ∂ ארוחות בוקר בבתי   
ומוגשות  מותרים  מוצרים  על  המבוססות  המלון 
בכלים חד פעמיים¨ ∂ ארוחות חמות חשרות ובצהרים 

 Æ®אפשרות להכנת כריכים ©לחם וממרחים#
מלווה קבוצה∫ מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

 Æבמרוצת כל תקופת הטיול
 ביקורים מיוחדים∫ בלגרד∫ גן החיות¨ שיט על הדנובה¨ 
מבצר קלמגדן¨ מצודת פטרובארדין¨ העיירה הציורית 

 Æסרמסקי קרלובצי
 Æ®טיפים∫ לנותני השירותים בחו¢ל ©למעט סבלות  

הקבוצה  למפגש  יוזמנו  הנוסעים  קבוצה∫  מפגש   
כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש ימסרו 

Æטלפונית ע¢י מלווה הקבוצה

 Æנובי סאד∫ בית הכנסת 
 בלגרד∫ בית הכנסת ¢סוכת שלום¢ ©אם יתאפשר®

השעון במצודת פטרובארדין

טיול כוכב
∂ לילות 

במלון עם מטבח כשר

כוכב טיולללללללללללל

∑¥



מלון איזבור

ÆÆÆקבלים יותר
בגשר מ

יות בבלגרד
 גן הח

 על הדנובה
 שייט

 בבית המלון
 פארק מים

בצהרים: או אפשרות להכנת 

כריכים לצהרים

  Æבזכות היקבים¨ בהם מיוצר היין הסרבי המפורסם
Æבסיומו של יום נשוב לבית המלון

היום נהנה מיום חוויתי שבו נערוך פיקניק על שפת 
 Æנוכל לדוג דגים ולערוך משחקי חברה Æאגם גדול
ארוחת הצהריים תכלול ארוחת ברביקיוÆ בשעות 

Æאחר הצהרים המאוחרות נשוב לבית המלון

יום חופשי בו נהנה ממגוון הפינוקים המוצעים לנו 
בעיירה  לסייר עצמאית  יוכלו  במלוןÆ המעוניינים 
בקצה  מרחצאות¨  כעיר  הידועה  אראנילובאץ 
הקדמון  האדם  מתקופת  מערה  ישנה  העיירה 
בה ניתן לבקר ©בתשלום®Æ הכנות לשבת¨ תפילה 

Æוסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת¨ נוכל לצאת יחד 
עם מלווה הקבוצה לסיור רגלי בפארק הצמוד 

Æלמלון ובו פסלים מיוחדים של אמנים רבים

לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מהמלון וניסע לבלגרד¨ 

”העיר הלבנה“¨ בשפה הסרבית¨ היושבת במפגש 
הנהרות סאווה ודנובהÆ נראה את הפרלמנט¨ בית 
העירייה¨ כיכר טרזיה שבעבר הייתה נקודת חלוקת 
מוסקבה  ומלון  קרקעי  לעיר ממאגר תת  המים 
האימפריאליÆ נראה גם את כיכר הרפובליקה בו 
פסלו של הנסיך מיכאלוÆ נבקר במבצר קלמגדן 
המרשים¨ משם נצפה אל מפגש נהר הסאווה עם 

הדנובה ואל פסל ”ויקטור¢ המשקיף אלינו מגובה 
¥± מ̈‘ סימלה של העיר בלגרדÆ נטייל במדרחוב 
קנז מיכאילובהÆ נבקר בבית הכנסת סוכת שלום 
ב“בית הפרחים“¨  יתאפשר®¨ נמשיך לביקור  ©אם 
אחוזת הקבר של המרשל טיטו¨ המנהיג הבלתי 
ניסע  הסיור  לאחר   Æהפרטיזנים מפקד  מעורער¨ 

Æלשדה התעופה ממנו נטוס חזרה ארצה

∑μ



קלאסי קיד
לונדון ופריס למשפחות

742/19/716/7
742/216/723/7
742/36/813/8
742/413/820/8
742/520/827/8

 לתשומת לבך:
Æיתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות

משפחה בת ≤≠¥ נפשות המבקשת חדר אחד¨ 
תתאכסן בחדר זוגי בו תוכנסנה מיטות נוספות או 

Æבחדר לשלושה בו תוכנס עוד מיטה
טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ‘רטר®

ראה תנאים¨ הגבלת אחריות וסעיף ביטולים בסוף 
Æהחוברת

טיסות: טיסות בינלאומיות בחברת שכר ©צ'רטר®¨  על   
 Æפי המסלול

בתי מלון: בדרגה ראשונה וØאו דרגת תיירות טובה   
 Æבחדרים זוגיים עם  שירותים צמודים

התכנית  לבצוע  נוח  תיירים  אוטובוס  תחבורה:   
©בהתאם לרמה המקומית®Æ רכבת יורוסטאר בין לונדון 

Æלפריס
המבוססות  המלון  בבתי  בוקר  ארוחות   ∑ כלכלה:   
על מוצרים מותרים ומוגשות בכלים חד פעמיים¨ ≥ 
ארוחות שבתª ובצהרים – אפשרות להכנת כריכים 

Æ®לחם וממרחים©
מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות¨ שיעמוד לרשותך   

Æבמרוצת כל תקופת הטיול
סיור מודרך:  לונדון¨ פריס  

מוזיאון   ¨LONDON EYE   – לונדון  מיוחדים:  ביקורים   
היורוסטאר  ברכבת  נסיעה  טוסו¨  מאדאם  השעווה 
 Æפריס≠ דיסנילנד¨ מגדל מונטפרנס¨ שייט על הסיין

 Æ®טיפים: לנותני השירותים בחו“ל ©למעט סבלות  
הקבוצה  למפגש  יוזמנו  הנוסעים  קבוצה:  מפגש   
כשבוע לפני מועד יציאת הטיולÆ פרטי המפגש ימסרו 

Æטלפונית ע“י מלווה הקבוצה

 Æפריס ≠ ה“פלעצל“¨ אתר הזיכרון לשואה  

 
מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן#גוריון וטיסה 
ללונדון בירת אנגליה¨ אחת מהערים המעניינות 
והיפות ביותר באירופהÆ לאחר הנחיתה נערוך 
 Æסיור היכרות קצר עם העיר וניסע לבית המלון

 
שעון  המלוכה¨  ארמון  אדומים¨  אוטובוסים 
הביג בן¨ הייד פארק¨ רחוב אוקספורד¨ הרכבת 
התחתית≠זוהי לונדוןÆ הבוקר נצא לסיור מודרך 
באתריה המפורסמיםÆ נראה את טקס חילופי 
©באם  המשמרות המסורתי בארמון בקינגהם 
יתאפשר®¨ נצפה על כנסיית סנט פול הנחשבת 
ההכתרה  כנסיית  בעולם¨  בגודלה  לשנייה 
של  המצודה  הפרלמנט¨  בתי  מיניסטר¨  ווסט 
 Æלונדון וה"סיטי" ≠ המרכז הפיננסי רב העוצמה
טוסו  מאדאם  ע"ש  השעווה  במוזיאון  נבקר 
כאן נוכל לפגוש מנהיגי עולם ידועים ודמויות 
Æמפורסמות מעולם הקולנוע¨ הספורט והבידור 

בערב נוכל לצאת אל מרכז התיאטראות ברובע 
Æ®ווסט מיניסטר ולחזות במחזמר ©בתשלום

היום נמשיך את סיורנו כשאנו נעזרים בתחבורה 
הציבורית של העיר° נעלה לתצפית מרהיבה 

 – LONDON EYE ומסעירה ממרומי הגלגל הענק
"העין של לונדון"¨ הגלגל נחשב לגדול בעולם¨ 
מתנשא לגובה של μ≤± מטר וממוקם על גדות 
נהר התמזהÆ נמשיך בתחבורה הציבורית לאזור 
התוסס של קובנט קארדן¨ נטייל בין בתי הקפה¨ 
החנויות ומייצגי הרחוב ואחר כך אם יוותר לנו 
זמן נוכל לערוך קניות בחנויות הענק התוססות 

  Æשל רחוב אוקספורד

ניפרד מלונדון וניסע ברכבת היורוסטאר לפריס 
שנות  של  המהירה  הרכבת   Æ"האורות "עיר 
 Æהאלפיים¨ שלוש שעות נסיעה ואנו במרכז פריס
נצא לסיור היכרות עם העיר היפה ובסיומו נגיע 

 Æלבית המלון

ועד שעת  כיף אמיתיÆ מבוקר  יום של  לפנינו 
ערב נבלה בעולמו הקסום של וולט דיסניÆ ארץ 
הפנטזיות¨ התגליות והחלומות¨ נשחזר אגדות 
ילדות ונחווה שעשועים נפלאיםÆ וכמובן שלא 
נחמיץ את התהלוכה המרהיבה של הדמויות 
מסרטיו האהובים של וולט דיסניÆ בתום הבילוי 

Æנשוב למלוננו

∑∂



LONDON EYE

היום נסייר בבירת צרפת: שדרות שאנז אליזה¨ 
שער הניצחון¨ כנסיית נוטרדם¨ ככר הבסטיליה¨ 
ניצחונותיו  והמונומנט המנציח את  וונדום  ככר 
כולנו  נעלה  הסיור  של  כשבשיאו  נפוליון¨  של 
על מגדל מונטפרנס המתנשא לגובה של ∞±≥ 
מ'¨ נעלה במעלית מהירה לקומה ה≠∂μ ממנה 
תצפית נהדרת על העיר ונעלה ברגל עד קומה 
μπ שם נמצאת מרפסת התצפית וממנה מבט 
היהודיים של  נבקר באתריה   Æוהאזור על העיר 
העיר¨ ה"פלעצל" ובאתר הזיכרון לשואהÆ נשוב 
Æלמלוננו¨ הכנות לשבת¨ תפילה וסעודת ליל שבת

לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי¨ 
באזור המלון¨ יחד עם מלווה הקבוצהÆ  בערב 
לצאת  המעוניינים  יוכלו  השבת¨  צאת  לאחר 

Æ®לסיור לילי בפריס המוארת ©בתשלום

היום נשלים את סיורנו בעיר ובמהלכו נערוך 
שייט על הסיין ונצפה על אתריה המפורסמים 
של העיר מזווית שונהÆ כמו כן נבקר בגבעת 
רחוב¨  באמני  ההומה  בכיכר  נטייל  מונמרטר¨ 
דוכנים¨ בתי קפה וכמובן תייריםÆÆÆ לקראת ערב 
                                                                         Æניסע לשדה התעופה ונמריא חזרה ארצה
יציע  הקבוצה  מלווה  יאפשר  והזמן  ©™במידה 
ביקור בכפר השעשועים "אסטריקס" בתשלום®

קוד טיול מועד יציאה מועד חזרה
לתשומת לבך:

במועדי  שינויים  עקב  במסלול  שינויים  יתכנו 

¨
¨
ו

ÆÆÆגלגל הענקבגשר מקבלים יותר – London Eye אפשרות להכנת כריכים לצהרים  שייט על הסיין   פארק השעשועים דיסנילנד  נסיעה ברכבת היורוסטאר     כרטיס נסיעה בתחבורה הציבורית בלונדון   מוזיאון השעווה של מאדאם טוסו

ענק

∑∑



SUMMER SCHOOL 
חוויה באנגלית

מוזיאון הטבע¨ המטרופוליטן¨ גשר ברוקלין¨ טיול 
Æאופניים בסנטרל פארק ועוד

בנוסף¨ התלמידים יוצאים ל≠≤ ימים מחוץ לניו≠
יורק ובהם מבקרים בוושינגטו̈ן במפעל השוקולד 
של ¢הרשי¢¨ וכפר ¢איימיש¢ בפנסילבניה ועוד 

ÆÆÆהפתעות

Home Sweet Home!
במרכז  יהודית  בבעלות  מלון  בבתי  לנים 
הקהילות היהודיות ובצמוד לבתי≠כנסת ולשפע 

Æמסעדות כשרות למהדרין
Æשרותים¨ מקלחת¨ טלוויזיה וטלפון בכל חדר

Eat as Much as You Can
אוכלים מזון כשר¨ איכותי ובשפעÆ כלכלה מלאה 

Æבוקר צהריים וערב ≠
ארוחות בוקר עשירות במלון¨ ארוחות לדרכים¨ 
ארוחות כל יום מימות השבוע במסעדות מעולות 

Æכשרות להדרין¨ ועוד שלל פינוקים וחטיפים

All My Friends
בין  היכרות  מפגש  ייערך  הנסיעה¨  טרם 

Æהתלמידים¨ צוות ההדרכה וההורים
ויינתן חומר  במפגש תנתן הדרכה מדוקדקת 

Æרקע לקראת הנסיעה

English - the gate 
to the world

שיעורי   ¥ מתקיימים   ¨ßו≠ßב בימים  בוקר¨  בכל 
אנגלית חוויתיים המועברים ע¢י מורים מקצועיים¨ 

Æצעירים וידודיתיים
איכותיים  בבתי≠ספר  מתקיימים  הלימודים 
העומדים תחת פיקוח של הקונסוליה הבריטית 

Æומחלקת החינוך של מדינת ניו≠יורק
לומדים אנגלית באופן ייחודי ובאווירה נעימה 

עם תלמידים נוספים שאינם דוברים עברית¨
ובכך יוצרים שיח של אנגלית בכיתה אשר מסייע 
לתלמידים לקדם את מיומנותם באנגלית מעבר 

Æלהוראה הפרונטלית הטבעית בכיתה
Æהתכנית מיועדת גם לדוברי אנגלית

Never a Dull Moment
בכל יום טיולים ובילויים המשלבים הנאה עם 
אנגלית¨ וßתרגול בשטחß של האנגלית שלמדו 

Æהתלמידים בכיתה
ßהמפטון  בלונדון מבקרים התלמידים בארמון 
על  שייט  הענק¨  הגלגל  טוסו¨  מדאם   ¨ßקורט
התמזה¨ מוזיאון הטבע¨ מוזיאון המדע¨ איצטדיון 

כדורגל¨
מחזמר¨  העינויים¨  מרתף  הבריטי¨  המוזיאון 
האולפנים של ¢הארי≠פוטר¢¨ יום בלונה≠פארק 
מדהים¨ קניות¨ שווקים ועוד שפע של אתרים¨ 

Æאטרקציות ופעילוית
האו¢ם¨  בבניין  התלמידים  מבקרים  בניו≠יורק 
פסל החירות¨ תצפית מבניין האימפייר סטייט¨ 

 ¨πØ±± טיימס סקוור¨ אתר ההנצחה של

¢התכנית מיועדת לתלמידי ישיבות תיכוניות¨ 
Æ±≤≠±π אולפנות לבנות ותיכונים דתיים בגילאי
את הקבוצות מלווים צוות מדריכים איכותי 
ומסור¨ שומרי מצוות ובעלי נסיון רב בחינוך 

¢Æובהדרכה ובמיוחד בתכנית זו

ות מוניטין
∞≤ שנ

 תלמידים
מאות

מרוצים

לונדון
∫A ∑∂∞Ø± מועד

חß≠כ¢ד תמוז תשע¢ז ©∏±≠≥ יולי ∑±∞≥®

∫B ∑∂∞Ø¥ מועד 
י¢ד≠לß אב תשע¢ז ©≥≥≠∂ אוגוסט ∑±∞≥®

ניו≠יורק
∫A ∑∂∞Ø≥ מועד

חß≠כ¢ה תמוז תשע¢ז ©π±≠≥ יולי ∑±∞≥®

∫B ∑∂∞Ø¥ מועד
י¢ד אב≠אß אלול תשע¢ז ©≤≥≠∂ אוגוסט ∑±∞≥®

∑∏



ישראל ישראלי

≤¥≥μ∂∑

טיולים  בהווי דתי ואוכל כשר
דדדדתתי ווויויויויווי
טטטטטטיולי גשר מועדון

כנסו לדף האוהדים "טיולי גשר" הקליקו 
"אהבתי"  ותהיו הראשונים 

לדעת על טיולים ומבצעים ולהתעדכן 
Æבמידע שימושי למטייל הדתי

והוהוהוהוההוההוווווווו בבבבבבבבבבבב ל גגגששרטטטיויוליליםםםםםםםםםםםםם

כרטיס המועדון¨ מוענק לנוסע מתמיד שלנו 

מזכה בהנחות ובהטבות בבתי עסק שונים 

©בנוסף להנחת "הנוסע המתמיד'' בהרשמה 

Æ®לאחד מטיולי החוברת שלנו

פרטים באתר האינטרנט שלנו

www.geshertours.co.il ובמשרדי החברה

שבע ברכות
סופי שבוע
חגים ומועדים

חופשות
שבתות חתן
בר≠מצוות

∑π
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נא הבא את המידע המפורט להלן לידיעת הנוסעים 
Æכחלק בלתי נפרד בכל עסקה של הטיול

התנאים הבאים במצטבר וØאו לחילופין לפי העניין יחולו 
על רכישת טיולים מאורגנים מאת ”טיולי גשר“ וØאו כל 
Æ“מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו ”טיולי גשר

הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן 
זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת טיול מאורגן 
מאת ”טיולי גשר“ מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת 
של הרוכשØנוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים 
אלו ולכך שלא יהיו לו וØאו למי מטעמו כל טענה וØאו 
תביעה במישרין וØאו בעקיפין נגד ”טיולי גשר“ וØאו מי 
מבעליה וØאו מי ממנהליה וØאו מי מטעמה אלא על פי 
המפורט בתנאים אלוÆ לא תישמע כל טענה של נוסע כי 
לא קרא את התנאים הללו וØאו כי לא הופנתה תשומת 

Æליבו אליהם קודם רישומו לטיול המאורגן
שירותי הטיול מוזמנים באמצעות סיטונאי תיירות שונים 
בישראל ובחו¢ל ומבוצעים על אחריותם הבלעדיתÆ ¢טיולי 
גשר¢ שמה לה למתרה לסייע לכל נוסע בעל מגבלה 
המבקש לטוס עמהÆ בכדי לסייע לנו שתקבל את השירות 
לו אתה זקוק ולהפוך את נסיעתך לבטוחה¨ נוחה ומהנה¨ 
אנו מבקשים לקבל ממך כל אינפורמציה מראש על כך 

Æעוד לפני סיום ביצוע ההזמנה אצלנו

מסוג  תעופה  בחברת  תיירים  במחלקת  טיסה  כרטיס 
שכר ©צ‘רטר® או סדירה בהתאם למסלול הטיול ולפי 
שיקול דעת של ”טיולי גשר̈“ בתעריף קבוצת̈י המחייב 
מסוימים  טיולים   Æשנקבעו בתאריכים  וחזרה  יציאה 
 Æהמפורט המסלול  ע“פ  פנים  טיסות  בנוסף  כוללים 
 Æחלק מהטיסות ישירות וחלקן יתבצעו דרך יעד ביניים
תשלום  ייגבו  התעופה  חברות  בהם  מקרים  יתכנו 
כשרות® בהכרח  ©שאינן  בטיסה  ארוחות  עבור  נפרד 
וØאו הטסת כבודה ועלות זו תחול על הנוסע בלב̈ד 

Æישירות לחברת התעופה

מסי נמ̈ל היטל דלק והיטל ביטחון אשר נגבים עם כרטיס 
 Æהטיסה בארץ והמעודכנים ליום הדפסת החוברת

אכסון בבתי מלון ברמה ובסיווג שצוינו בפסקה ”מבטיחים 
מקיימים“ המצוינת בכל טיולÆ האכסון בחדרים יהיה לשני 
נוסעים בחד̈ר במיטה זוגית וØאו בשתי מיטות נפרדות 
חדר  להקצות  גשר“  ”טיולי  התבקשה  כן  אם  אלא 
 Æזאת אישרה  גשר“  ו“טיולי  נוסעים  של  שונה  למספר 
בטיולי משפחות ההנחות לילדים כפופות לאכסון בחדר 
זוגי אליו תוכנסנה מיטות נוספות ©לעיתים מתקפלות או 

Æ®ספה נפתחת

”מבטיחים  בסעיף  בחוברת  המופיע  טיול  מסלול  בכל 
במחירÆ תפריט  הכלולות  פירוט הארוחות  מובא  מקיימים“‘ 
Æהתפריט אינו כולל משקאות כלשהם Æהארוחה קבוע מראש

בכל תוכנית טיול המופיעה בחוברת פורטו הסיורים על 
סוגיהם השונים והביקורים הכלולים בטיול תחת הכותרת 
”מבטיחים≠מקיימים“Æ סדר הביקורים באתרים וסדר ימי 
ÆמקוםØהטיול עשויים להשתנות בכפוף לאילוצי האתר
מקומיים  דרך  מורי  בהדרכת  הינם  מודרכים  סיורים 
הסיורים  אחדות  בארצות  הקבוצה®¨  מלווה  ©בתרגום 

Æמודרכים עם נהג≠מדריך בהתאם לנהוג בארצות אלה
סיורי היכרות יערכו בהדרכת מלווה הקבוצהÆ סיורים אלה 
קצרים מהסיורים המודרכים ויערכו באוטובוס או בסיור 
לפי  הנוסע®  חשבון  ©על  הציבורית  בתחבורה  או  רגלי 
ובהתאם לשיקול דעתה של  והתנאים  העניין¨ המקום 
”טיולי גשר“Æ סיורי ערב יתבצעו לרוב בתחבורה ציבורית 
 Æעל חשבון הנוסע® או בסיור רגל̈י אלא אם צוין אחרת©

וחפציהם  הנוסעים  להעברת  נוחים  תיירים  אוטובוסי 
הסיורים  תוכניות  לביצוע  ומהם¨  המלון  בתי  לכל 
והביקורים הכלולים במחיר הטיול¨ כפי שפורט בתוכנית 
ובתנאים המפורטים תחת הפרק ”תחבורה“ שבתנאי 
ההשתתפות שלהלןÆ האוטובוס להסעות הבינעירוניות 
השנה  לעונות  בהתאם  איוורור  או  אוויר  מיזוג  עם 
ולמדינהÆ נוסע שמצטרף לטיול בחו“ל¨ או אינו מגיע 
בטיסה יחד עם הקבוצה וכן נוסע שמקצר או מאריך 

זכאי  אינו  ואינו חוזר עם הקבוצה  את שהותו בחו“ל 
Æאל נמל התעופה או להחזר תמורתןØלהסעות מ

יד  ותיק  יכלול מזוודה אחת בגודל בינוני  מטען הנוסע 
 ≤∞ על  עולה  אינו  הכולל  משקלם  אשר  נוסע¨  לכל 
ק“גÆ תנאי הטסת המטען בטיסות נקבעים ע“י חברות 
לוודאם אצל  ועל הנוסע  ועלולים להשתנות  התעופה 
סוכן הנסיעותÆ עבור מטען עוד̈ף גודל מזוודה חריג או 
נוסף  תשלום  התעופה  חברת  תגבה  נוספת¨  מזוודה 
ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלהÆ יתכנו 
וØאו  משקל  את  יגבילו  התעופה  חברות  בהם  מקרים 
פנים  בטיסות   Æלעיל מהמצוין  לפחות  הכבודה  יחידות 
עבור  תשלום  גובות  התעופה  מחברות  חלק  בארה“ב 
כל מזוודה וחיוב זה יחול על הנוסע בלבד וישולם על 

Æידו ישירות לחברת התעופה

האוטובוסים¨  נהגי  כגון:  בחו“ל  השירותים  לנותני  תשר 
מדריכים מקומיים¨ פקידי קבלה¨ מלצרים¨ סכום זה אינו 
יינתן ע“י המטילים  כולל תשר למלווה הקבוצה¨ אשר 
ועל פי שיקול דעתםÆ הסכום המומלץ כ≠μ§ או  μ יורו 

Æלאדם ליום

דמי סבלות של מזוודה אחת לנוסע בבתי המלון בטיולים 
לארה“ב¨ דרום אמריקה¨ המזרח הרחוק¨ דרום אפריקה 

Æומרוקו בלב̈ד כמפורט בכל תוכנית טיול

דמי רישום וטיפול בסך ∞μ דולר לנוסע¨ אשר לא יוחזרו 
Æבשום מקרה¨ ייגבו בעת ההרשמה

מלווה קבוצה ישראלי מצוות המלווים של ”טיולי גשר“ או 
של כל גורם תיירותי אחר עמו יבוצע הטיו̈ל יהיה מופקד 
על ניהולו הסדיר והתקין של הטיו̈ל במשך השהות בחו“ל 
הקבוצה“  ”מלווה  הכותרת  תחת  המפורטים  ובתנאים 

Æשבתנאי ההשתתפות שלהלן

מחיר הטיול סה“כ כולל סידורי קרקע¨ טיסות¨ מסי נמ̈ל 
המחיר   Æוטיפול רישום  ודמי  תשר  ביטחון¨  היטל  דלק 
 Æהקובע של הטיולים מפורסם באתר האינטרנט שלנו
הינו המחיר שנמסר למבצע ההזמנה  הקובע  המחיר 

Æביום ההזמנה בפועל
 

הוצאת דרכו̈ן בדיקת תוקפ̈ו הארכת תוקפו והנפקת אשרות 
סוכן  וØאו  הנוסע  באחריות  הינן  השונות  למדינות  כניסה 
הנסיעות ואינה באחריות ”טיולי גשר“Æ ©ר‘ סעיף ”אשרות 
ודרכונים“ שלהלן® תשלום בגין אגרות¨ היטלים¨ ודמי טיפול 
להוצאתØהארכת דרכון והנפקת אשרות כניסה¨ אשר יגבה 
בנפרד ע“י סוכן הנסיעותÆ מבוגר הטס עם ילד קטין שאיננו 
חייב להציג  שייכות משפחתית¨  וקיימת  ואפילו  ילדו שלו 
בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני המאשר כי הורה 
הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר 
הנ“̈ל אחרת לא יתקבלו לטיסהÆ מובהר לנוסע כי במידה 
 ולא יסדיר עניינים אל̈ו יתכן שלא יוכל לצאת את הארץ 

Æאו מי מהןØאו להיכנס לארצות היעד וØו

ובטיסות  גבול  ומעברי  נוסע¨ היטלים¨ מסי נמל  אגרות 
הפנימיות בארצות אמריקה¨ אסיה ועו̈ד אשר אינם נגבים 
עם כרטיס הטיסה באר̈ץ אינם כלולים במחיר הטיול 
וישולמו ישירות לרשויות בחו“ל ע“י הנוסעÆ תוספות בגין 
התייקרות מחירי הדלק הנגבים ע“י חברות התעופה ייגבו 

Æבעת הצור̈ך בנוסף למחיר הטיול

ארוחות אשר לא פורטו בתוכנית הטיול תחת הכותרת 
באתר  וØאו  הטיולים  בחוברת  מקיימים“  ”מבטיחים 

Æהאינטרנט שלנו אינן כלולות במחיר הטיול

נזכרו כאופציהØאפשרות  לבילו̈י אשר  ותוכניות  סיורים 
בלב̈ד  הצעה  בגדר  הינם  הטיו̈ל  במחיר  כלולים  ואינם 
לבחירתו החופשית של הנוסעÆ סיורים ותכניות כאמור 
תשלום  תמורת  הקבוצות¨  מלווי  באמצעות  יאורגנו 
גשר“  מ“טיולי  לקבלו  שניתן  מידע  בדף  שמפורט 

באמצעות סוכני הנסיעות ומותנים במספר משתתפים 
מינימאליÆ הסעות¨ דמי כניסה וכל מרכיב נוסף בהם יהיו 

 Æעל חשבון הנוסעים

דמי סבלות בבתי המלון ובנמלי התעופה אינם כלולים 
במחיר הטיו̈ל למעט בטיולים לארה“ב¨ דרום אמריקה¨ 
למזרח הרחוק¨ לדרום אפריקה ולמרוקו בלב̈ד כמפורט 
בכל תוכנית טיול בהם כלולה סבלות של מזוודה אחת 
בשרותי  המעוניינים  בלבדÆנוסעים  המלון  בבתי  לנוסע¨ 
סבלות יוכלו לשלם עבור שרות זה במידה והשירות קיים¨ 

Æישירות בחו“ל ≠ בבתי המלון ונמלי התעופה

נוסע שייצא מהארץ וØאו יחזור במועד שונה מזה של 
הקבוצה יחוייב בדמי טיפול בסך ∞μ דולר ארה“ב¨ בנוסף 
 Æאו מי מטעמהØלדמי השינוי שתגבה חברת התעופה ו
חברת  ידי  על  שינתנו  ללינות  זכאי  יהיה  לא  הנוסע 
תחול  כן  כמו   ¨®LAY OVER© במעבר  לקבוצות  התעופה 
תוספת מחיר במקרים של שינוי ביע̈ד סוג הטיסה וכיו“ב¨ 
יש לוודא כי איות   Æעפ“י התנאים של חברת התעופה
כרטיסי  כרטוס  לפני  בדרכון  תואם את המופיע  השם 

Æשינוי שם לאחר הכירטוס כרוך בתשלום Æהטיסה

Æתוספת ליחיד בחדר תגבה בנוסף למחיר הטיול

תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלב̈ד תגבה בנוסף למחיר 
הטיו̈ל לנוסע אשר אינו רוכש כרטיסי טיסה בינלאומיים 
במסגרת הטיולÆ תוספת זו אינה כוללת את מחיר טיסות 
הפנים ©במידה וקיימות® יש לבדוק בעת ההרשמה האם 
 Æעלותן ומה  פנים  טיסות  מתוכננות  הטיול  במסלול 
בטיולים מסוימים אין אפשרות להזמנת סידורי קרקע 

Æיש לבדוק את המחיר בעת ביצוע ההזמנה Æבלבד

בחלק מהיעדים ©כגון איטליה¨ ספר̈ד פורטוגל וגרמניה® יגבה 
המלון מס מקומי ישירות מהנוסע¨ ועל הנוסע לוודא זאת 

Æמראש אצל סוכנות הנסיעות שלו
שירותים   Æבטיול נכללו  שלא  ובילויים  למופעים  כרטיסים 
ב̈ר  מיני  סרטים¨  הזמנת  כמו  במתקנים  ושימוש  מיוחדים 
כביסה¨ כספת סאונה¨ חדר כוש̈ר מגרשי טניס¨ ספורט ימ̈י 
שמשיות¨ מגבות בבריכת שחייה וכ̀ד וכל שירות בעל אופי 
כבודת  עלויות  בתנאי  שינוי  או  בטיסות  עודף  איש̈י מטען 
הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה¨ אינם כלולים 

Æבמחיר הטיול

כלשהו  בביטוח  מבוטחים  אינם  ומטענם  הנוסעים 
במסגרת הטיוליםÆ אנו ממליצים לנוסעים לבטח את 

Æ®ראה סעיף נזיקין וביטוח© Æעצמם ואת מטענם
 

בתנאים  לציבור  מוצעים  זו¨  בחוברת  המוצעים  הטיולים 
וגםØאו  לטיול  הנוסע  הרשמת  ועצם  להלן¨  המפורטים 
השתתפות בטיול מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים 
אלהÆ חוברת ז̈ו תנאי ההשתתפות והמידע הכללי שלהל̈ן 
מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע שנרשם לבין ”טיולי 
גשר“ וØאו מי מטעמםÆ לא תתקבל כל טענה כי הנוסע 
לא קרא וØאו לא הסכים לתנאים אלו והמידע המופיעים 
 Æאו השתתפותו בטיולØבחוברת ז̈ו קודם להרשמתו לטיול ו
התיירות  שירותי  הנוסע את  בעבור  מזמינה  גשר“  ”טיולי 
מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים 
ההזמנה  את  לבצע  מתחייבת  גשר“  ”טיולי   Æזו בחוברת 
במיומנות¨ למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי 
לא  ואולם  למבוקש¨  ההזמנה  התאמת  ולוודא  לעסקה 
תהיה אחראית לשיבושים וØאו תקלות בלתי צפויים ושאינם 
בשליטתה¨ אם יחולו אצל ספקי השירותים¨ אלא אם ידעה 
או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש 
של ממשÆ במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע¨ אשר 
הועברה ל“טיולי גשר“ על ידי סוכנות הנסיעות¨ מתחייבת 
”טיולי גשר“ להעביר את הבקשה לספק השירות הרלבנט̈י 
אולם לא תהיה מצידה התחייבות למילויה¨ אלא אם אושר 
 Æתקוים הבקשה  כי  בכתב  לנוסע  או  הנסיעות  לסוכנות 
כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות 
חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים¨ תבדוק ”טיולי גשר“ 
מול ספק השירות האם ניתן לקיים את הבקשה¨ ותמסור 
לסוכנות הנסיעות או לנוסע הודעה על תוצאות בדיקתה 

Æטרם אישורה הסופי של ההזמנה
האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על ספקי 

תנאי השתתפות בטיולים ומידע כללי

∏∞



השירות בלב̈ד כולל בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון וØאו 
לחברת תעופה או כל שרות אחר המועברות על ידי ”טיולי 
גשר“ לספקי השירות הרלבנט̈י אלא אם אירעה תקלה בשל 
Øבכל מקרה של תקלה ו Æ “מעשה או מחדל של ”טיול גשר
או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם¨ במישרין או בעזרת 

Æטיולי גשר̈“ לספקי השירותים המתאימים”

תעשה  זו  בחוברת  המפורט  לטיול  הנוסע  הרשמת 
באמצעות סוכני הנסיעותÆ עם ההרשמה לטיול ישלם 
הנוסע סך של  ∞μ≤ דולר ארה“ב¨ הכוללים מקדמה בסך 
∞∞≤§ ודמי רישום וטיפול בסך ∞Æ§μ דמי רישום וטיפול 
אלה אינם מוחזרים בכל מקרה של ביטול השתתפות 
לרבות  שהיא¨  סיבה  מכל   Æהנוסע ע“י  שיעשה  בטיול 
ביטול עקב מחלה או מוות במשפחהÆ  השתתפותו של 
הנוסע בטיול מותנית בכך ש“טיולי גשר“ קיבלה את מלוא 
התשלום עבור הטיול לא יאוחר מ≠μ± יום לפני מועד 
לידיה  גשר“ לא תקבל  ו“טיולי  תחילת הטיולÆ במקרה 
את מלוא התשלום כמפורט לעיל ”טיולי גשר“ רשאית 
לבטל את הרשמת הנוסע והשתתפותו בטיול ללא כל 

Æאו בנוגע לכךØאחריות מטעמה בקשר ו

עלות  תעריפי  על  מבוססים  בחוברת  הטיולים  מחירי 
שיעורי  הטיסות¨  תעריפי  ובחו¢ל¨  בארץ  השירותים 
ההיטלים באר̈ץ המסים והאגרות בחו¢ל ושערי החליפין 
של המטבעות השונים לדולר ארה¢ב או לאירו כפי שהיו 
ידועים ביום ביצוע ההזמנהÆ כל תוספת עלות הנובעת 
בשערי  שינוי  לרבות  הנ¢ל¨  המרכיבים  באחד  משינוי 
המטבע ותעריפי הטיסות¨ אשר התווספה טרם תשלום 

Æתמורת הטיול על ידי הנוסע¨ תחול על הנוסע בלבד
ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמ̈ל היטלי 
הביטחון וØאו כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע 
יתווסף  השירותים¨  אספקת  ליום  ועד  ההזמנה  מיום 
הפרש  הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ביחס למחיר 

 Æהזמנתו של הנוסע למחיר ההזמנה
במקרה שיחול שינוי במחיר ¢תוספתØהיטל הדלק¢ הנגבה 

על ידי חברות התעופה¨ יחולו ההוראות שלהלן∫ 
במקרה של עליה ב¢תוספתØהיטל הדלק¢ על פי דרישת 
חברת התעופה שתיכנס לתוקפה לפני שהנוסע שילם 
באמצעות סוכנות הנסיעות ל¢טיולי גשר¢ תשלום כלשהו 
עבור הטיו̈ל תהיה ¢טיולי גשר¢ רשאית לחייב את סוכנות 
הנסיעות בהפרש הנובע מהשינו̈י ובלבד ש¢טיולי גשר¢ 
מסרה לסוכנות הנסיעות הודעה על השינוי הצפוי מיד 
לאחר שנודע לה עליו¨ ועשתה כל שביכולתה על מנת 
לחייב  מבלי  הטיול  מחיר  את  לשלם  לנוסע  לאפשר 
בתשלום ההפרש האמורÆ במקרה של הפחתה ב¢היטל 
הדלק¢ לפני שנעשה כרטוס כרטיס הטיסה הרלבנט̈י 

Æיופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם

הינו  התשלום  כאשר  זר  במטבע  נקובים  המחירים 
בשקלים לפי שער העברותØהמחאות גבוה האחרון של 
המטבע ביום התשלום בפועל כאשר במקרה של פירעון 

Æלשיעורין הינו יום התשלום הדחוי

במקרה שנוסע יבטל את הזמנתו לטיול או לחלופין 
לטיול  לעבור  או  הטיול  תאריכי  את  לשנות  יבקש 
אח̈ר יחולו דמי רישום וטיפול בסך ∞μ דולר לנוסע 
וכן דמי ביטול על שירותי קרקע ´ טיסות ´ שייט¨ לפי 
העניין¨ כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן 

התמורה כדלקמן ©ואלו לא יוחזרו לנוסע®:

± Æ לבטל ניתן  ורוסיה¨  הודו  אפריקה¨  ̈יפן¨  לסין בטיולים 
ללא דמי ביטול עד ≥± ימי עסקים לפני מועד יציאת 
יציאת  מועד  לפני  עסקים  ימי  מ≠≥±  פחות   Æהטיול

Æשינוי לאדםØהטיול ≠ §∞∞∑ דמי ביטול
≤ Æ ¨אמריקה ומרכז  דרום  וקמבודיה¨  לוייטנאם  בטיול 

 ≤∞ ביטול עד  דמי  ניתן לבטל ללא  ארצות הברית¨ 
ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיולÆ פחות מ≠∞≥ ימי 
Øעסקים לפני מועד יציאת הטיול ≠  §∞∞∑ דמי ביטול

Æשינוי לאדם
≥ Æ ¨®±≠≤© ביתר הטיולים שאינם מופיעים בסעיף הנ¢ל 

ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד ∞± ימי עסקים לפני 
מועד יציאת הטיולÆ פחות מ≠∞±ימי עסקים לפני מועד 

יציאת הטיול ≠ §∞∞∑ דמי ביטולØשינוי לאדם
¥ Æ אוØבכל הטיולים∫ ביטול של פחות מ ∑ ימי עסקים ו

Æאי הגעה לטיול $ •∞∞± דמי ביטול

±Æ בגין טיסות סדירות מת¢א וחזרה לת¢א
עד ∂¥ ימי עסקים לפני היציאה $ ללא דמי ביטול

 ∑μ∞§ $ ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול ≠¥μ  ≥±
Æדמי ביטול לנוסע

 ±¨≤μ∞§ $ ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול ≤≤ ≠ ≥∞
דמי ביטול לנוסע¨ או דמי ביטול מלאים בטיולים בהם 

∏μ∞§ מחיר הטיסה הינו עד
±≥ ≠ ∞ ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול $ •∞∞± 

דמי ביטול לנוסע

≥Æ טיסות שכר ©צßרטר® בינלאומיות
ללא   $ הטיול  יציאת  מועד  לפני  עסקים  ימי   ¥∞ עד 

דמי ביטול 
בין π≤ ל≠ ∞≥ ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול ≠ §∞∞¥ 

Æדמי ביטול לנוסע
בין π± ל≠∑ ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול $ §∞∞∑ 

Æדמי ביטול לנוסע
בין ∂ ל≠∞ ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול $ •∞∞± 

Æ דמי ביטל לנוסע

≤Æ דמי ביטול טיסות פנימיות ©בטיולים בהם קיימות על 
פי התוכנית טיסות פנימיות®

ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד ±≤ ימי עסקים לפני מועד 
יציאת הטיולÆ פחות מ≠±≤ ימי עסקים לפני מועד יציאת 

Æהטיול $ •∞∞± דמי ביטול לנוסע

ימי  יציאת הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין  יום 
©שאינם  חמישי  עד  שני  ימים   ! עסקים  ימי   Æהביטול
ערבי חגØחג בארץ או בחו¢ל® בין השעות ∞∞∫π∞ ל≠∞∞∫∂± 
בלבד ובימי שישי ©בחודשים מאי ! אוגוסט בלבד® בין 
השעות ∞∞∫π∞ ! ∞∞∫≤± בלב̈ד ©שאינם ערבי חגØחג בארץ 
או בחו¢ל®Æ הודעת הביטולØשינוי תיעשה בכתב ל¢טיולי 
 Æגשר¢ באמצעות סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע
נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או 
יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיו̈ל מכל 
סיבה שהיא¨ יחוייב בתשלום דמי רישום וטיפול ודמי 

Æביטול בשיעור של •∞∞± ממחיר הטיול
במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה¨ יחול התשלום 
עבור הסדרת האשרה על הנוסעÆ ל¢טיולי גשר¢ זכות 
הקיזוז של הסכומים הנ¢ל מסכומים ששולמו לה על 

Æידי סוכנות הנסיעות
ייתכנו מקרים בהם החברה תבצע מראש שינויים בטיול 
עקב אילוצים שוניםÆ במקרה כגון זה תעביר ¢טיולי גשר¢ 

 Æהודעה על כך לסוכנות הנסיעות

למרות האמור לעי̈ל בהתאם לסעיף ¥±ג©ג®ולסעיף ¥±ג©ד®
©≥® לחוק¨ בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את 
העסקה אצל סוכנות הנסיעות ©”העוסק“® בתוך ¥± ימים 
מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים¨ 
לפי המאוחרÆ למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות 
לבטל את העסקה על פי החוק אם מועד ביטול העסקה 
חל בתוך ∑ ימים¨ שאינם ימי מנוחה¨ קודם למועד שבו 
אמור השירות להינתן ©לעניין זה ”ימים שאינם ימי מנוחה“ 
משמעם ≠ ימי עבודה שהינם ימי חו̈ל לא כולל שבת או 
חג¨ ויום שישי או ערב חג עד השעה ∞∞:≥±®Æ במקרה של 
ביטול על פי הוראות החוק תחזיר סוכנות הנסיעות לנוסע¨ 
בתוך ¥± ימים מיום קבלת ההודעה על הביטו̈ל את אותו 
חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע¨ תבטל את 
חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום 
כלשהו¨ זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על •μ ממחיר 
העסקה או ∞∞± ₪¨ לפי הנמוך מביניהםÆ למען הסר ספק 
מובהר בזאת¨ כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלב̈ד 
וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות 
 Æמכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים ¥±ג‘ ו≠¥±ה לחוק
הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיו̈ל מיוזמתו 
©”הודעת ביטול“̈® תימסר בכתב לסוכנות הנסיעותÆ ככל 
שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמו̈ר תמסור לו סוכנות 
הנסיעות אישור על הביטול הכולל מספר הביטולÆ בכל 
מקרה אין בתנאי ההשתתפות הנ“ל כדי לגרוע מהוראות 

Æחוק הגנת הצרכן

למרות האמור בתנאי השתתפות אלה בהתאם לדין התקף 
במועד הוצאת החוברת לדפוס¨ רשאי מזמין ©שאינו לקוח 
עסקי® לבטל את העסקה אצל סוכן הנסיעות ©”העוסק“® 
ובלבד שהביטול ייעשה תוך ¥± יום מיום עשיית העסקה 
או מיום קבלת המסמך המכיל פרטים על העסקה¨ לפי 
המאוח̈ר ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה לא יחול בתוך 
ימי מנוחה¨ לפחות קודם למועד תחילת  יום¨ שאינם   ±∏
השירות ©”ימים שאינם ימי מנוחה“ משמעם ≠ ימי עסקים 

 Æ®שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים
ביטל המזמין את הסכם הרכישה¨ תשיב סוכנות הנסיעות 
למזמין את תמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 

•μ ממחיר העסקה לנוסע או ∞∞± ₪ לנוסע לפי הנמוך 
 Æמביניהם

נסיעה  הארחה¨  שירותי  לגבי  תחול  לא  הביטול  זכות 
©טיסה¨ שיט¨ טיול מאורגן וכיו“ב®¨ חופש ובילוי המתבצעים 

מחוץ לישראל לרבות: 
והניתנת  מישראל  שיצאה  לטיסה  המשך  טיסת 

Æבאמצעות חברה אחרת
חבילת נופש מחוץ לישראל למעט טיסה מישראל ואליה 

  Æשאינה טיסת המשך

נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא 
יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על 
יוחזרו כספים  יציאת הקבוצה מהארץ לא  ידוÆ לאחר 
עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע 
מכל סיבה שהיא¨ לרבות סיו̈ר קטע מסיו̈ר או מסלול בו 
לא נסע¨ ארוחות שלא נוצלו¨ בתי מלון¨ כניסה לאתרים 
וכיו“בÆ ”טיולי גשר“ ממליצה לכל נוסע לבטח את עצמו 
©ראה פרק ”נזקין וביטוח“ להלן®Æ סוכני ”טיולי גשר̈“ וØאו 
נציגיה וØאו שלוחיה וØאו מלווי הקבוצה או כל אחד אחר 
אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים או 

 Æלהסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים
נוסעים שיבקשו מראש לוותר על ימי טיול בתחילת הטיול 
או בסיומו ויקבלו את הסכמת ”טיולי גשר“ לכך בכתב¨ יזוכו 
 Æבגין הלינה בלבד סכום הזיכוי ללילה¨ לאדם  יהיה ∞≤ דולר
הזיכוי   LOW-COST≠כ ובטיולים המוגדרים  בטיולים לתאילנד 
ללילה יהיה ∞≥ דולרÆ לא יינתן זיכוי עבור לינות שינתנו ע“י 

Æ®LAY-OVER© חברות התעופה לקבוצות במעבר

¢טיולי גשר¢ תהיה רשאית עד ¥± ימים לפני יציאת הטיו̈ל 
לבטל כל טיול ©לרבות טיול המוגדר כ¢טיול מובטח¢® מכל 
סיבה שהיא¨ לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את 
 Æ¢ביצוע הטיו̈ל וזאת על פי שיקול דעתה של ¢טיולי גשר
 Æיודגש כי ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי
הודעה על ביטול הטיול תימסר ע¢י ¢טיולי גשר¢ לנוסע 
 Æבאמצעות סוכנות הנסיעות¨ עד ¥± יום לפני מועד הטיול
כספים ששולמו¨ יוחזרו כשהם צמודים לשער דולר מכירה 
ביום ההחזרÆ ההחזר יועבר לנוסע ע¢י סוכנות הנסיעות 
בתום ∞≤ יום ממועד הביטו̈ל בכפוף להסדרי התשלום 
שנעשו בין הנוסע לסוכנות הנסיעותÆ במקרה של ביטול 
טיול כאמו̈ר תחזיר ¢טיולי גשר¢ את כל הכספים ששולמו 
לה ולא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כלשהוÆ ¢טיולי 
גשר¢ רשאית לשתף פעולה עם גורם תיירותי אח̈ר עפ¢י 
שיקול דעתה¨ ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינה 
Æמתחייבת להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה

בכל מקרה של ביטול בתוך ¥± יום ממועד הטיו̈ל ישולם 
פיצוי ללקוח בסכום שיקבע מראש¨ למעט מקרים של 
כוח עליון ומקרים שאינם בשליטת החברה ולא באשמת 
צדדים שלישיים¨ כגון אירועי פח¢ע¨ אירועים ביטחוניים¨ 

Æשביתות וכיוצא בזה

”טיולי גשר“ שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת 
הרשמה או לבטלה  לגבי כל נוסע  אשר על פי שיקול 
או  הטיו̈ל  עם משתתפי  להימנות  מתאים  אינו  דעתה¨ 
עלול להפריע למהלך התקין של הטיול וØאו לפגום בו¨ 
וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתהÆ כמו כן רשאית ”טיולי 
גשר“ על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק השתתפות 
נוסע בטיו̈ל אם לדעתה המשך השתתפותו פוגעת וØאו 
מפריעה למהלכו התקין של הטיולÆ במקרה של הפסקת 
השתתפותו של נוסע בטיול כאמו̈ר ”טיולי גשר“ תחזיר 
ידו  על  ששולם  הסכום  של  היחסי  החלק  את  לנוסע 
הפסקת  בשל  לה  שיגרמו  ההוצאות  בניכוי  הטיול  בגין 
גשר̈“  ל“טיולי  להודיע  הנוסע  על   Æכאמור השתתפותו 
באמצעות סוכן הנסיעות¨ ובטרם הרשמתו לטיול על כל 
מגבלה פיזית¨ או בריאותית וØאו נפשית וØאו כל מגבלה 
שהיא¨ שיש בה כדי להכביד וØאו להקשות על השתתפותו 
של הנוסע בטיולÆ ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי 
כן¨ רשאי מלווה  יעשה  ולא  בחוק חוזה הביטוחÆ במידה 
הקבוצה למנוע ממנו להשתתף בפעילויות מסוימות אשר 
בהתאם לשיקול דעתו של מלווה הקבוצה עשויות לסכן 
את הנוסע וØאו מי מחברי הקבוצהÆ במקרה כזה¨ לא יהא 
זכאי הנוסע לקבל החזרים כלשהםÆ נוסעת בהריון מחויבת 
ובכל מקרה העלתה  באישור רופא המאשר לה לטוס 
לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר 
מראש לפני ביצוע ההזמנה מהם תנאי חברת התעופה 
בנוגע להטסת נוסעת בהריוןÆ ידוע לנוסע שהסכמת ”טיולי 
הודעה  שבהעדר  כך  על  נסמכת  לטיו̈ל  לרשמו  גשר“ 
מלהשתתף  כלשהו  באופן  מוגבל  אינו  הנוסע  כאמו̈ר 
וØאו הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו  בטיולÆ כל תקלה 
 Æאו הנפשי של הנוסע¨ תחול על הנוסע בלבדØהרפואי ו

 Æלא תתקבלנה טענות נוסעים בנדון¨ בדיעבד

∏±



מגוון רב של אנשים מכל השכבות ומכל מוצא¨ רקע 
וצביון דתי נוסעים לחו“לÆ הטיולים המפורטים בחוברת 
 Æגיל וללא הגבלת  זו פתוחים להרשמה לציבור הרחב 
”טיולי גשר“ אינה מתחייבת שתהיה התאמת גי̈ל או כל 
התאמה אחרת בין המשתתפים¨ לרבות כישוריהם וØאו 
מצב בריאותםÆ תחום גיל מומלץ בטיולים מסוימים¨ כגון 
טיולי משפחות¨ הינו בגדר המלצה בלבד ואין באפשרות 
לא   Æהגיל התאמת  מוחלט  באופן  לוודא  גשר“  ”טיולי 
חריגה  המטיילים¨  גילאי  בנושאי  טענות  תתקבלנה 

Æמהגבלת גי̈ל כישורי המטיילים או מצב בריאותם

בטיולים המפורסמים בחוברת זו יעמוד לרשות הקבוצה 
והטיולים  הסיורים  תכנית  לביצוע  נהג  עם  אוטובוס 
השונים הכלולים בתכנית הטיו̈ל כפי שפורטו במסלול 
לקבוצה  צמוד  בהכרח  יהיה  לא  האוטובוס   Æטיול כל 
משך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודתו של 
 Æהנהג כפופות לחוקי התעבורה בארצות הביקור השונות
אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה 
החופשיים¨  בערבים  וØאו  בימים  וØאו  הפנא̈י  בשעות 
למקומות בילוי ולאתרים שאינם כלולים בתכנית הטיו̈ל 
וכאלו שהוצעו במסלול  סיורי בחירה  וØאו  טיולי  לבצע 
שירותים  עבור  לתשלום  זכאי  הנהג   Æבלבד כאפשרות 
נוספים כאלהÆ בטיולים בהם צוין כי האוטובוס ממוזג אווי̈ר 
תהיה ההסעה מעיר לעיר באוטובוס ממוזג אווי̈ר הסעה 
יתכן  העי̈ר  בתוך  וØאו הסעה  למלון  נמל התעופה  בין 
ותהיה באוטובוס לא ממוזגÆ רמת המיזוג תהיה על פי 
הנוהג הקיים בארצות היעדÆ ””טיולי גשר“ אינה מתחייבת 
שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים ואינה 
מיזוג  במערכת  להיגרם  העלולות  לתקלות  אחראית 
האוויר וØאו  בתקינות האוטובוסÆ ”טיולי גשר“ תפעל ככל 
שניתן בנסיבות לתיקון התקלות בהקדם האפשריÆ תפעול 
האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות 
ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו 
בתנועה ועל הנהג חלה חובת מנוחה של π שעות מדי 
לילהÆ בעת כל ירידה מהאוטובוס בין אם לסיור מתוכנן 
או להפסקה¨ חלה על הנוסע החובה לקחת עימו את 
כל החפצים והמסמכים יקרי ערך שלו ולא להשאירם 

Æבתא הנוסעים או המטען של האוטובוס

לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחידÆ אין באפשרות 
התאמה  כל  או  גיל  התאמת  להבטיח  גשר“  ”טיולי 
שהיא בין שותפים לחד̈ר מלבד שיבוץ שותף מאותו מין 
©ראה פרק ”עישון“®Æ נוסע בודד אשר נמצא לו שותף 
Øו הטיול  את  שותפו  ביטל  הטיול  יציאת  ולפני  לחדר 
או ביקש שותפו סידור לינה שונה¨ יחוייב הנוסע הבודד 
בתוספת תשלום עבור חדר ליחידÆ נוסע בודד שהזמין 
להיפרד  הטיול  במהלך  שיבקש  זוגית¨  בתפוסה  חדר 
משותפו לחדר מכל סיבה שהיא ©ראה פרק ”עישון“® 
יחוייב בתוספת תשלום עבור חדר ליחי̈ד וגם שותפו לחדר 
יתבקש להוסיף תשלום עבור חדר ליחידÆ קבלת חדר 
ליחיד במקרה כזה מותנית בתוספת התשלום עבור שני 
חדרים ליחידÆ במידה ואחד השותפים לא יוסיף תשלום 
חדרים  לספק  למלון  יתאפשר  לא  וØאו  לעיל  כאמור 
 Æלחדר שותפו  עם  זוגי  בחדר  הנוסע  יישאר  כמבוקש¨ 
חדר ליחיד ניתן בבתי מלון בלבד ואינו מובטח במקומות 
לינה אחרים כגון: רכבות וספינות¨ בבתי מלון שניתנים 
 ®LAY OVER© ¨ע“י חברות התעופה במסגרת חניית ביניים

Æלא מובטח חדר ליחיד

”טיולי גשר“ מבקשים להזכיר לנוסעים כי חל איסור עישון 
בחלק  ואף  באוטובוס  הנסיעה  ובזמן  הטיסות  במהלך 
מהמלונות בהם ישתכנו הנוסעיםÆ בכל מקרה ”טיולי גשר“ 
לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם לנוסע¨ כתוצאה 
האוטובוס  נהג  וØאו  הטיול  מי ממשתתפי  של  מסירוב 
להימנע מעישוןÆ ”טיולי גשר“ אינה מתחייבת לשבץ בחדר 
משותף נוסע שנרשם כבודד עם נוסע שאינו מעש̈ן גם אם 
תתבקש לעשות כןÆ נוסע בודד שיסרב לקבל חדר משותף 
עם נוסע אחר מעש̈ן לפני היציאה לטיול וØאו במהלכו יחויב 
בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד בהתאם לתנאים דלעיל 

Æ®ראה פרק ”נוסע בודד“ לעיל©

יהיו מדרגת תיירות¨ תיירות טובה או  בתי המלון בטיול 
ראשונה¨ אלא אם צויין אחרת בתוכנית הטיולÆ בשמורות 
̀יםÆ במסלולים הכוללים  הטבע הלינה בדרך כלל בלודג
תהיה  והלינה  יתכן  לעיר  מעיר  נסיעה  במהלך  לינה 
במוטליםÆ במעבורת הלילה בסקנדינביה הלינה בתאים 
פנימיים עם מיטות עליונות ותחתונותÆ דרוג בתי המלון 
ספקים  וØאו  המקומיות  התיירות  רשויות  ע“י  נקבע 
פי  על  באנגליה®¨  שקיים  כפי  לדוגמא  ©כך  מקומיים 
הקריטריונים המקובלים באותו מקוםÆ במסגרת הטיולים 

חלקם  מלון¨  בתי  של  רחב  מגוון  גשר“  ”טיולי  מציעה 
 Æבמרכזי הערים או בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים
”טיולי גשר“ תעשה ככל יכולתה לאכסן את הנוסעים 
שתועבר  המלונות  ברשימת  המופיעים  המלון  בבתי 
באמצעות סוכנות הנסיעות לנוסע לפני היציאה לטיו̈ל 
 Æהמלון שביצע  יתר  הזמנת  בשל  שינויים  יתכנו  אולם 
”טיולי גשר“ לעצמה את הזכות  במקרה כזה שומרת 
להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזורÆ בתי 
המלון יהיו ברמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי 
כל טיול וטיולÆ ברם¨ מודגש בזאת כי זהות בתי המלון 
מהתחייבות  חלק  איננה  המובטחת  מרמתם  להבדיל 
”טיולי גשר̈“ מאחר ויתכנו שינויים של ”הרגע האחרון“ 
גם לאחר יציאת הקבוצה מהארץ מסיבות שאין ”לטיולי 
גשר“ שליטה עליהןÆ ”טיולי גשר“ תיידע את הנוסע או 
את סוכנות הנסיעות¨ ככל האפש̈ר בדבר כל שינוי כאמו̈ר 
עם היוודע לה הדברÆ שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה 
עפ“י מדיניות כל מלון ומלון¨ ולרוב הכניסה הינה החל 
מהשעה ∞∞:μ± ופינוי לפני השעה ∞∞:∞± וזאת על מנת 
לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים 
הבאים ≠ זאת בלי קשר למועדי הטיסותÆ  יתכנו מקרים 
שבהם תאלץ הקבוצה להמתין עד לקבלת החדרים או 
לאחר פינוי החדרים¨ בהתאם לשעות הנ“לÆ בבית המלון 
יידרש הנוסע להפקיד פרטי כרטיס אשראי בינלאומי 

Æכעירבון לצורך קבלת החדר
מיטה  עם  זוגיים  בחדרים  יהיה  המלון  בבתי  האכסון 
בית  ע“י  שיקבע  כפי  נפרדות¨  מיטות  שתי  או  כפולה 
המלוןÆ אין אפשרות להתחייב על סוג המיטות מראש¨ 
אף אם נתבקש מראשÆ נוסע יחיד ישוכן בחדר משותף 
עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על 
 Æחדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי Æאי התאמה
נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ 
מתחייבת  אינה  גשר“  ”טיולי   Æנוסף תשלום  תמורת 
לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש 
גשר“  ”טיולי  בשליטת  שאינם  חריגים  במקרים   Æזאת
שבהם ישוכן מטייל שהזמין חדר ליחי̈ד בחדר משותף 
יוחזר החלק היחסי  עם מטייל נוסף או שניים¨ לנוסע 
יחסי  באופן  ליחי̈ד  לחדר  תוספת  עבור  תשלומו  של 
לאותם ימים שבהם לא שהה בחדר ליחיד והנוסע לא 
 Æאו מי מטעמהØיהיה זכאי לפיצוי נוסף מ“טיולי גשר“ ו
במקרה של הזמנת חדר ל≠≤ ̈  תיתכן אפשרות שתוכנס 
מיטה או מיטות נוספות ©לעיתים מיטה מתקפלת או 
ספה נפתחת® לחדר זוגי הכל לפי שק“ד הבלעדי של 
גדול  ”טיולי גשר“ להבטיח חדר  ואין באפשרות  המלון 
יותר במקרה זהÆ בארה“ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון 
 Æמספקים חדר עם ≥ מיטות בלבד לרוב ≥ מיטות זוגיות
משפחהØחבורה בת ¥≠≤ נפשות המבקשת חדר אח̈ד 
תתאכסן בחדר עם שתי מיטות כמוסבר לעי̈ל לפחות 
 Æאחת מהן תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר
נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו 
של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יות̈ר 
יחוייב במקום ע“י המלון או ע“י ”טיולי גשר“ גם לאחר 
שובו ארצה עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון 
המלון¨ ללא אפשרות לקבלת החזרÆ בבתי מלון אין זהות 
מושלמת בין החדרים¨ לרבות מבחינת רמתם וØאו גודלם 
וØאו תכולתם¨ יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים 
ובכל  אחרים  נוסעים  שקיבלו  מחדרים  טובים  פחות 
מקרה¨ שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת 
         Æ“גשר ”טיולי  בשליטת  הדבר  ואין  ובאחריותה  המלון 
לא ניתן להבטיח קומה¨ אג̈ף מיקום בקומה¨ סוג חדר 
מסוים או קבלת דלת מקשרתÆ במספר בתי מלון קיימים 
ובונגלוס  וילות  בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים¨ שונים¨ 
המהווים חלק בלתי נפרד מהמלוןÆ אין ”טיולי גשר“ יכולה 
להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזיÆ בארצות 
רבות¨ בתי המלון או חלקם¨ אינם בהכרח ממוזגיםÆ בבתי 
מלון ממוזגים¨ ”טיולי גשר“ אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל 
בצורה מושלמת וØאו כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג 
האווירÆ בבתי מלון ממוזגי אויר תתכן הפסקת פעילות 
חוקי  וØאו  נוהגי המלון  פי  על  המזגן בשעות מסוימות 
לשעות  המזגנים  מופעלים  השונים  באתרים   Æהמדינה
וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל  ביממה  ספורות 

Æ®מדינה ©כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון
השיבוץ בחדרים¨ תחזוקת¨ תקינות וØאו הפעלת מערכות¨ 
שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית¨ מזגנים וכיו“ב כמו גם 
זמינות ואו איכות וØאו טיב השירותים והמזון הניתנים במלון 
Øוכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו
או בחדרים ואו בסביבתם¨ רעש במלון וØאו בסביבתו הנגרם 
מרחוב סוא̈ן תחנת רכבת ושדות תעופה וØאו עקב עבודות 
ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון ≠ כל אלה אינם 
בשליטת וØאו בהשפעת ”טיולי גשר“ ולפיכך אינם באחריותה¨ 
כי אם באחריות המלו̈ן ובלבד ש“טיולי גשר“ מסרה לנוסע 
בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת 

 Æאודות המטרד כאמור
חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים 
ואינם פועלים בכל ימות השנהÆ הנהלת בית המלון המוזמ̈ן 
רשאית לסגור מתקנים וØאו להפסיק מתן שירותים¨ על פי 

שיקול דעתה הבלעדי ואין ל“טיולי גשר“ כל אחריות למצבים 
אלהÆ יודגש כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם 
קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעב̈ד 
בגין העדר יכולת ניצול מתקן וØאו שירות כלשהו ו“טיולי גשר“ 
לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון 
לא היה פעי̈ל אלא אם מסרה ”טיולי גשר“ לנוסע מידע 
מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת 

 Æבירור למרות שנתבקשה לעשות כן על ידי הנוסע
דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון¨ לרבות בנוגע 
לנושאים המפורטים לעי̈ל לא יחייבו את ”טיולי גשר̈“ 
אלא אם אישרה ”טיולי גשר“ דרישות אלו בכתב ומראש 

 Æלנוסע או לסוכנות הנסיעות
המופיע  הפרסום  תוכן  על  אחראית  גשר“  ”טיולי  אין 
באתר האינטרנט של המלון וØאו סוכנות הנסיעות וØאו 

 Æחברות תיירות אחרות
שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה¨ חדר 
חדרים¨  שירות  בתשלום¨  סרטים  כולל  טלוויזיה  כוש̈ר 
שמשיות¨  טניס¨  מגרשי  ופקס¨  אינטרנט  שירותי  חניה¨ 
בחלקם  ניתנים  וכדומה¨  מסאג‘  שחייה¨  בריכות  מגבות 
תמורת תשלוםÆ יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים 
 Æמסוימים¨ האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום
על הנוסע לברר עם המלון אילו מן השירותים המוזכרים 
הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסףÆ ”טיולי גשר“ 

Æלא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור
עליו  במלון¨  בבעיה  מהנוסעים  מי  נתקל  חלילה  אם 
לפנות בזמן אמת להנהלת המלון וØאו למלווה הקבוצה¨ 
ובמידה ולא יעשה כן¨ לא יתקבלו תלונות על כך לאחר 

Æחזרתו ארצה

בכל תוכנית טיול מתחת לכותרת ”מבטיחים מקיימים“ 
מפורטות הארוחות שתוגשנה במהלכו והכלולות במחיר 
חד  אישיים  אוכל  כלי  יועמדו  הנוסעים  לרשות   Æהטיול
פעמייםÆ במקרים מסוימים יתכן וארוחות הבוקר תוגשנה 
ארוזות ישירות לחדריםÆ ארוחות הבוקר וכן ארוחות ערב 
המשמש  מיוחד  באולם  לעיתים  מוגשות  המלון  בבתי 
והסעודות  בלבדÆהארוחות  מאורגנים  בטיולים  קבוצות 
המפורטות¨ הכלולות במחי̈ר תוגשנה במסעדות כשרות 
או באמצעות חברות קייטרינג העומדות תחת השגחות 
כדתיא¨  דין¨  ©בית  השונות  במדינות  המקובלות  נוספות 
ניתן  עליהן  מסעדות  אין  בהם  במקומות   Æ®ועוד חב“ד 
בסקנדינביה¨  בפיורדים  ©כמו  כשרות  מבחינת  לסמוך 
או  כשרים  מזון  סלי  יסופקו  שבספרד®¨  באנדלוסיה 
ארוחות צמחוניות שהוכנו במיוחד עבור הקבוצה בהתאם 
להוראותינוÆ תפריט הארוחות שונה ממקום למקום כך 
גם סוג האוכ̈ל טעמו¨ גיוונו¨ כמותו ואופן הגשתוÆ הזמנת 

  Æמשקאות¨ או מנות נוספות כרוכה בתשלום נוסף
ארוחת בוקר: ארוחות הבוקר הינן ארוחות  קונטיננטליות¨ 
המלון  בבתי  מוגשת   Æמותרים מוצרים  על  מבוססת 
 Æוריבה לחם¨חמאה  או  לחמניה  חם¨  משקה  וכוללות 
Æ®חצי פנסיון ארוחת בוקר́  ארוחה עיקרית ©ערב או צהריים

נוסעים המעוניינים בארוחות צמחוניות חייבים להזמינן 
ארוחות  הזמנת   Æלטיול ההרשמה  בעת  באר̈ץ  מראש 
צמחוניות אינה כרוכה בתשלום נוס̈ף אולם המארגנים 
במהלך  לספק  באפשרותם  יהיה  כי  מתחייבים  אינם 
הטיול או בחלק ממנו ארוחות צמחוניות כמבוקשÆ נוסע 
ארוחה  כי  בחשבון  לקחת  חייב  צמחוני  אוכל  המזמין 
צמחונית כוללת בדרך כלל סלט חסה או ירקות¨ ביצים 
וכיו“ב¨ אין אפשרות לגוון את הארוחות¨ לא  או תפו“א 
בתשלום  הדבר  כרוך  ולעיתים  דגים  לקבל  ניתן  תמיד 
נוס̈ף ישירות לבית המלון או למסעדהÆ קיימת אפשרות 
שהארוחות בשבת תהיינה קרות עקב אי אפשרות של 
חימום המזון בשבתÆ ”טיולי גשר“ אינם מתחייבים לספק 
ארוחות טבעוניות או כל סוג של ארוחות דיאטטיות¨ גם 
 Æכאשר הנוסע מבקש להזמין ארוחות מסוג זה מראש
 Æ®ובאחריות חברות התעופה ©מלבד בטיסות מסויימות 
הארוחות במהלך הטיסות הינן באחריות חברות התעופה 
כשרות  טיב¨  לסוג¨  אחראיים  אינם  והמארגנים  בלבד 
ע“י  שהוזמנו  מיוחדות  ארוחות  לקבלת  או  הארוחות¨ 

Æהנוסע או לאי קבלת ארוחה בכלל

מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין ”טיולי גשר“ לנוסעים 
וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי 
הטיולÆ אין ”טיולי גשר“ מתחייבת למלווה קבוצה מסוים 
גם אם נקבע מראש ובאפשרותה על פי שיקול דעתה 
להחליפוÆ במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון 
האוטובוס¨  הטיול¨  של  התקין  בניהולו  שונים¨  סידורים 
 Æמדריכים מקומיים¨ בתי מלון¨ מסעדות¨ מעבורות וכיו“ב
יתכנו מקרים בהם המלווה ימתין לקבוצה בחו“ל Æ כמו כן¨ 
במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה 
בחו“̈ל ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי 

Æבעת ההעברה לנמל התעופה

π≤∏≤



חברת הגשר לעולם בע¢מ

∏≥

יום  נכללים  זו  בחוברת  המפורסמים  הטיול  ימי  במניין 
היציאה מהארץ ויום החזרה לאר̈ץ גם אם בימים אלה 
הזמנים  ללוח  וזאת בהתאם  סיורים¨  תכנית  נכללת  לא 
ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונותÆ ימי הטיול 
נמנים החל מיום יציאת הקבוצה מהארץ ועד ליום שובה 
ארצה¨ גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה“צ 
או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקרÆ בכל מקרה שבו 
יתווספו ימים¨ למניין ימי הטיול הקבוע בחוברת¨ בשל שינוי 
בלוח זמני הטיסות¨ או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית 
הטיו̈ל יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל 

Æ“שתתווסף ל“טיולי גשר
הקבוע  הטיול  ימי  מספר  יופחתו  בהם  מקרים  ייתכנו 
במסלול הטיול בחוברת בשל שינוי בלוח זמני הטיסות¨ או 
שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיו̈ל במקרה כגון 
Æזה תעביר ”טיולי גשר“ הודעה על כך לסוכנות הנסיעות

קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול 
אחרÆ הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יצדיק עפ“י 
שיקול דעת ”טיולי גשר“ יציאה עצמאית של הטיולÆ המסלול 
והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילו̈ב אולם ייתכנו שינויים 
במספר ובסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית 

Æהטיול המקורית

”טיולי גשר“ אחראית על תופעות שונות של מזג  אין 
התפרצות  ערפ̈לשלג¨  הוריקן¨  סופת  ©שיטפונות¨  אויר 
̀® וØאו נסיבות אחרות כלשהן  הר געש¨ רעידת אדמה וכד
ומהומות  עובדים  שביתות  חשמל¨  הפסקת  ©כדוגמת 
בשליטת  שאינן  וכיו“ב®  מיוחד  בטחוני  מצב  מקומיות¨ 
”טיולי גשר“ העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של 
ביקור באתר וØאו שינוי במסלול הטיול המתוכנן אשר 
ייעשו ע“פ שק“ד הבלעדי של ”טיולי גשר“Æ יובהר עו̈ד כי 
במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו¨ ההוצאות 
שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכ̈ך יחולו על הנוסעים בלבד 

Æ“ולא על ”טיולי גשר

בחלק מהאתרים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים 
למעבר אדםÆ בקטעים אלו העובר על אזהרות מדריך 
באחריותו  זאת  עושה  המקום  של  וההנחיות  הטיול 
הבלעדיתÆ באתרים אלו יהיה למדריך הטיול שיקול הדעת 
נוסע בעל מוגבלויות  הבלעדי לאסור השתתפותו של 

Æגופניות שהשתתפותו תהווה סכנה מוחשית לבריאותו

ידי  הטיסות בטיולים המוצעים בחוברת זו מתבצעות על 
חברות תעופה שונות¨ הן בטיסות שכר אשר מטבען עשויים 
להיות בהם ביטולים¨ עיכובים¨ איחורים ושינויים בנתיב וØאו 
©שינוי  בחברת התעופה  וØאו  הטיסה  וØאו במספר  ביעד 
הרגע  של  ההיפך®  או  לזרה  ישראלית  תעופה  מחברה 
האחרון  ≠  והן בטיסות סדירותÆ הטיסות מבוצעות ע“י המוביל 
האווירי ©חברת התעופה® בהתאם לתנאיו ובאחריותו¨ לרבות 
אחריותו לעיכובים¨ שינויים¨ הקדמות¨ ביטולים ואובדןØעיכוב 
או נזק לכבודה על פי כל די̈ן לרבות מגבלות על אחריות 
זו כולל מגבלות מכח אמנת ורשהÆ אובדן או נזק למטען 
ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה¨ אינם 

 Æ“בכל מקרה באחריות ”טיולי גשר
התובלה  חוזה  תנאי  אל  מופנית  הנוסע  לב  תשומת 
המפורטים על גב כרטיס הטיסה וØאו בתר האינטרנט של 
המוביל האוויר̈י כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה 
במשרדי המוביל האוויריÆ במקרה של איחור בטיסה בשדה 
התעופה¨ על הנוסע לפנות לנציגי חברת התעופה בדלפקי 
הבידוק שלה לצורך קבלת סיועÆ על הנוסע חלה חובת 
התייצבות לדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה¨ ביציאה 
או בחזרה לפי העניין¨ לפחות ≤ שעות לפני מועד הטיסה 
הנקוב בכרטיס הטיסהÆ ”טיולי גשר“ לא תהיה אחראית 
לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד 
הינם  במטוס  הנוסעים  ושיבוץ  הושבת   Æלטיסה הנדרש 
באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין ”טיולי גשר“ 
יכולה להתחייב למושב זה או אחר וØאו להושבת נוסעים 
מאותה משפחה ביחד במטוס¨ גם אם הועברה בקשה 
מראש על כך ע“י הנוסעיםÆ בחלק מחברות התעופה¨ כגון 
ישראייר ועו̈ד השירות אינו כולל ארוחות¨ ובחלק מחברות 
התעופה הטסת כבודה וØאו קבלת ארוחה במטוס מותנית 

Æבתשלום נוסף ע“י הנוסע ישירות לחברת התעופה
”טיולי גשר“ תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב‘ 
תעופה אחת לטיסה של חב‘ תעופה אחרת וØאו לשנות 
את זמן הטיסהÆ לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות 
בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסיםÆ יתכנו מקרים 
בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע“י חברות התעופה וØאו 
ספק הטיסה ©דבר אשר אינו בשליטת ”טיולי גשר“̈® יאלצו 
נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה משל שאר 
חברי הקבוצהÆ בחלק מהטיולים החזרה ארצה הינה בשעה 

מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו“לÆ גם מקרים כאלה 
פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה ∞∞:∞± בבוקר אותו היום 
©ראה פרק ”בתי מלון“®Æ קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלו̈ן 
בחדרו  ו“להחזיק“  להמשיך  בכך  שיחפוץ  לנוסע  לאפשר 

Æתמורת תשלום נוסף עד לשעת היציאה
נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל 
מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל 
הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה תנאי חברת 

   Æהתעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה¨ מיד עם קבלתו 
כל  כי  ולוודא  בהזמנתו¨  המטפלת  הנסיעות  מסוכנות 
המסמכים הרלוונטיים בידיו ©כרטיסי טיסה¨ רשימת בתי 
מלון¨ רשימה סיורי בחירה וכיו“ב®¨ ובכלל זה כי הפרטים 

Æהרשומים בהם תואמים את ההזמנה

בדרכון  להצטייד   ≠ קטינים®  ©כולל  הנוסעים  באחריות 
תקף ל≠π חודשים לפחות מיום היציאה מהאר̈ץ באופן 
שיכסה את תקופת השהות בחו“̈ל באשרות כניסה ©ויזות® 
מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה¨ וכן לציין 
 Æבפני סוכנות הנסיעות אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי
חובה על אזרח ישראל̈י בין אם הוא נושא אזרחות אחת 
או יות̈ר להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון 
ישראלי בלבדÆ הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם 
 Æלזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת
הטיפול בדרכון¨ אשרות וכיוצא בזה¨ הינו באחריות הנוסע 
הנסיעות  סוכנות  לטיפול  זאת  מסר  אם  אלא  בלב̈ד 

 Æהמטפלת בהזמנתו
תשומת לב הנוסע מופנית לעובדה¨ כי במדינות שונות 
©כדוגמת ארה“ב¨ תאילנד וכד‘® תוקף האשרה אינו זהה 

 Æלתקופת השהייה המותרת
על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת 
לוÆ הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתו 

Æהשירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד Æלמדינה
תעודת  כגון  אח̈ר  מסוג  תעודה  מחזיק  כל  על  חובה 
מעבר ©LAISSEZ PASSER® וØאו כל מסמך אח̈ר לדווח על 
זאת מראש לסוכנות הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל 

ÆשינויØהתחייבות הכרוכה בדמי ביטול
אין ”טיולי גשר“ אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי 
טיפול באשרות מתאימות¨ טרם יציאתו מהארץ או בחו“ל 
או יציאתו בדרכון מוגב̈ל או אי התרת כניסתו לארץ זו או 
אחרת מכל סיבה שהיא¨ לרבות סירוב להנפיק אשרה 
בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת¨ האמורה להנפיק 
אשרהÆ באחריות סוכנות הנסיעות לוודא כי אכן ברשות 
הנוסע דרכון בתקוף וØאו ויזה לחו“ל וØאו כל מסמך דרוש 
אחר ©כמו במקרה של נוסעת בהריון® ≠ הוצאתם¨ לרבות 
ועליו  בלבד  הנוסע  באחריות  ותוקפם  האגרות  תשלום 
 Æהנסיעות סוכנות  אצל  זה  בעניין  וטיפול  מידע  לקבל 
בלב̈ד  הנוסע  באחריות  הינן  ובדיקתן  הנפקות האשרות 
כל הוצאות וØאו נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף וØאו 
אשרות כניסה לא תקינות¨ המונעות כניסת הנוסע למדינה 

Æכלשה̈י תחול על הנוסע בלבד
תשומת לב הנוסע מופנית לכך שהתנאים האמורים לעיל 
לעניין אשרות ודרכונים הנם בתנאים בסיסיים לאפשרות 
Æהנוסע להשתתף בטיולים המוצעים בחוברת זו ואין בילתם

Æחובה על הנוסע לבדוק מס‘ הכניסות לכל מדינה

למדינות מסוימות נדרשים חיסוניםÆ למידע כללי בנושא 
הבריאות משרד  באתר  לעיין  הנוסע  על   חיסונים 
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מומלץ לעיין בהתראות המסע המפורסמות ע“י המטה 
ללוחמה בטרו̈ר כפי שמפורטות בלינק

http://nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/default.aspx

בכפוף להוראות הדין אין ”טיולי גשר“ אחראית לנזקי הנוסע 
כל  או  למטען  נזק  מחלות¨  כתוצאה מתאונות¨  שייגרמו 
נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך הטיו̈ל 
לרבות נזקים מחמת תאונה¨ אלימות¨ שו̈ד גניבה¨ אובדן של 
מטען או מסמכים¨ כרטיסי טיסה¨ דרכו̈ן אשפו̈ז הוצאות 
רפואיות וכל נזק אחרÆ מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו 
החזרים כלשהם בגין אי הגעת הנוסע לטיול או הפסקת 
סיבה  כל  או  פציעה¨  מחלה¨  עקב  בטיול  השתתפותו 
אחרת כלשהיÆ ”טיולי גשר“ ממליצה לנוסע לבטח עצמו¨ 
על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה¨ בביטוח אישי 
מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים 
לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפוא̈י ביטוח מטען וביטוח 
דמי ביטולÆ  ”טיולי גשר“ מודיעה בזאת מפורשות כי היא 
פועלת בארגון הטיולים כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין 
כלל נותני השירותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל 

זאת חברת התעופה¨ חברות אוטובוסים¨ ספנות¨ בתי מלו̈ן 
מסעדות וכיו“בÆ לפיכך אין ”טיולי גשר“ אחראית בין במישרין 
ובין בעקיפי̈ן בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם 
ע“י נותני השירותים הנ“ל או מי אשר פועל מטעמם¨ לרבות 
בשל מעשים וØאו מחדלים של אותם נותני השירותיםÆ אין 
באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע 
ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהםÆ במקרה של 
תביעה¨ על הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח אצלה 
רכש את פוליסת הביטוחÆ ”טיולי גשר“ פטורה מכל אחריות 
לפגם או חוסר כלשהו במידה וקיים בפוליסה המשווקת על 
ידי חברות הביטוח ואין היא נושאת באחריות מכל סוג ומין 

Æשהוא בקשר לפוליסות הביטוח

”טיולי גשר“ פועלת ככל שניתן¨ גם בנסיבות משתנות 
ובלתי צפויות שאינן בשליטתם כגון שביתות וØאו תנאי 
מזג אווי̈ר על מנת לקיים את המסלול המתוכנןÆ עם זאת 
טיולים ואירועים המוצעים בחוברת זו¨ מוצעים ומתקבלים 
בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי ”טיולי גשר̈“ 
והבלעדי  המקצועי  הדעת  לשיקול  בהתאם  זאת  כל 
של ”טיולי גשר“ בהתאם לנסיבותÆ שינויים כאמו̈ר כולל 
הביצוע¨  אופן  הטיו̈ל  ימי  מספר  תאריכים¨  ב:  שינויים 
ביצוע פרטי התכנית¨  אי  ביצוע חלק̈י  אי  ביצוע חלק̈י 
כלולים  אינם  אשר  כאלה  או  חלופיים  אירועים  ארגון 
בתכנית וכיו“בÆ פרוט תוכניות הטיולים והאירועים מהווה 
אתרי  הטיולים¨  למסלול  בקשר  ותכנית מסגרת  מידע 
הביקו̈ר סוגי הבילו̈י האפשרויות¨ המועדים המתוכננים 
 Æלביצועם¨ כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים¨ כאמור
”טיולי גשר“ מבהירה כי סוכנויות  הנסיעות אינן רשאיות 
לשנות את התנאים והמידע הכללי המופיעים בחוברת 
סוג שהוא  ואינם מוסמכים להבטיח הבטחות מכל  זו 
זוÆ ”טיולי גשר“ אינה  בנוסף או בניגוד לאמור בחוברת 
אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב או הסותר 

Æאת האמור בתנאים אלו

ידי  אחריות ביחס לתובלה ושירותים אחרים הניתנים על 
 ±π∏∞ המוביל האווירי כפופים לחוק התובלה האווירית תש“מ
 Æ®ולתנאי חוזה התובלה של המוביל האווירי ©חברת התעופה
התנאים כוללים הוראות חשובות ביחס להובלה האווירית 
לרבות הוראות המגבילות את אחריותו של המוביל האווירי 
©חברת התעופה® בין היתר לעניין נזקי ואבדן כבודה¨ נזקי גו̈ף 
איחורים¨ עיכובים¨ ביטולי טיסות ועודÆ וזכותו של הנוסע לתבוע 
נזקים  בגין  ©חברת התעופה®  ישירות את המוביל האווירי 
שנגרמו לו עקב מעשה מחדל שלוÆ הנוסעים מתבקשים 
לעיין בתנאים אלו בטרם הטיסה באתר האינטרנט של 
”טיולי גשר“ WWW.GESHERTOURS.CO.IL ברובריקה 
”תנאי השתתפותØביטול“ תחת הסעיף ”תנאי חוזה התובלה 
האווירית“Æ כמו כן ניתן לקבל תנאים אלו במשרדי ”טיולי גשר“ 
בשעות העבודה המקובלותÆ לא תתקבל כל טענה מנוסע 
Æאו לא היה ער לתנאים אלוØאו מי מטעמו כי לא קרא וØו

לספק  הצורך  במקרה  לפנות  יהיה  שניתן  מנת  על 
השירותים בחו“ל לברור תלונה¨ תביעה וØאו טענה אשר 
לנוסע כנגד ספקי השירותים¨ על הנוסע להביא בפני 
חזרתו ארצה¨  סביר לאחר  זמן  תוך  הנסיעות¨  סוכנות 
את דבר תלונתו¨ תביעתו וØאו טענתו¨ על מנת שנוכל 

Æלברר את טענותיו מול הגורמים הרלבנטיים

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של 
נוסע במשרד נסיעות וגםØאו אצל סוכן נסיעות כלשהו 
ברחבי האר̈ץ לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי 
המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעותÆ בכל מקרה 
שתוגש תביעה נגד ”טיולי גשר̈“ בין אם תוגש התביעה 
נגד ”טיולי גשר“ לבדה וגםØאו יחד עם משרד הנסיעות 
שאצלם נרשם הנוסע¨ תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי 
המשפט בעיר תל≠אביב≠יפו בלבדÆ הדין אשר יחול על כל 
מחלוקת וØאו כל סכסוך וØאו תביעה וØאו דרישה מכל סוג 
שהוא בקשר וØאו בנוסע לשירותי התיירות וØאו לתנאים 

Æאלו יהיה הדין הישראלי בלבד

 מוסכם על הנוסע¨ כי בחלוף שנתיים מיום חזרתו ארצה
גשר“ בכל תביעות  ”טיולי  זכאי לבוא אל  לא יהיה 

שהן בין עפ“י התקשרותו החוזית עם ”טיולי גשר“ 
ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת

 ±π להוראות סעיף ההתיישנות לשנתיים בלב̈ד בהתאם 
Æ±πμ∏ לחוק ההתיישנות תשי“ח

Æ∂Æ¥Æ±∑ :תאריך הדפסת החוברת
Æשניתן ע“ משרד התיירות ∏μ≠≥±≥ בעל רישיון

∏≥

חברת הגשר לעולם בע¢מ

http://www.health.gov.il/
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גשר למטייל העצמאי
מבחר גדול של בתי מלון ברחבי 
העולם¨ סיורים מקומיים והעברות 

משדה התעופה¨ בתי מלון עם 
ארוחת בוקר כשרה¨ במספר 

יעדים בעולם

טיולים לדוברי אנגלית
בהווי דתי ואוכל כשר

לאירופה¨ אמריקה הדרומית¨ מרכז 
אמריקה¨ המזרח הרחוק ועוד
www.keshertours.com

גשר למען הנכים
UcanTourIt גשר

טיולים ברחבי העולם עם טיפול 
מסור¨ חם ודואג

www.ucantourit.co.il

טיולים כבקשתך
קבע את המסלול¨ בחר את 

חבריך וב"טיולי גשר" יעשו לך 
חווית טיול אותה לא תשכח

ת
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מרכז 
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טיולי שורשים  מחלקה מיוחדת  תכנון וביצוע טיולי 
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בגשר מקיפים 

טיולי גשר 
מרכז מידע וייעוץ

בנושא טיולים מאורגנים
∞≥≠μ≤∂∞π∞∞ :טלפון

info@geshertours.co.il :אימייל

∞≥≠μ≤∂∞π∞∞ Æמרכז מידע וייעוץ בנושא טיולים מאורגנים טל
www.geshertours.co.ilחפשו את ”טיולי גשר“ בפייסבוק

מוניטין
ת  שנו
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