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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!
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לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

יצאנו לדרך חדשה
עו"ד גל שרון, סגנית נשיא איפ"א  

 

חברים יקרים, יצאנו לדרך חדשה בתחום הנסיעות. 

הוא   בחוברת  החידוש  בפניכם.  שמוצגת  החוברת  הוא  הראשון  החלק  לשניים,  הפעם  יתחלק  המסע 
שההתקשרות עם חברת הנסיעות תהיה באופן ישיר, כפי שמסביר אלכס זלקוביץ', רכז הנסיעות, בעמוד הבא.

החלק השני ישנה מהותית את אופן מתן השירותים בתחום הנסיעות לחברי איפ"א. במהלך השנה נלמד את 
אופן ההתקשרות הישירה לחברת נסיעות ובמקביל נחפש את הדרך הטובה ביותר להרחבת השירותים לחבר.

שונים  ושירותים  רכב  השכרת  מלונות,  הפלגות,  טיסה,  כרטיסי  לרכוש  אפשרות  תכלול  השירותים  הרחבת 
בחו"ל ולא רק טיולים מאורגנים.

איך יתבצע הפלא הזה? ראשית חכמה, נלמד, נתייעץ ונחפש את הגורמים האיכותיים ביותר למתן שירותים 
כוללים לחבר איפ"א. הפתרון טמון כנראה, לא בחברה, אלא בסוכנות נסיעות שיש לה מהלכים בחברות שונות 
ויקבעו את ההתקשרות יכללו איכות שירות,  ומסוגלת לפעול ישירות מול חברי איפ"א. הפרמטרים שיבחנו 
שנקבע  מרכיבים  ועוד  אמינות  השירותים,  מגוון  איפ"א,  לחברי  בחינה  וברות  משמעותיות  והנחות  מחירים 

בהמשך. 

ההתקשרות השנה היא רק עד סוף השנה, מגוון הטיולים מוגבל בגלל שיצאנו לדרך באיחור בגלל הבחירות 
ותחילת הפעילות של הנשיאות החדשה. 

רצינו לבחון את ההתנהלות בהתקשרות ישירה בין חברי איפ"א לחברת נסיעות ונזדקק לפרק זמן נוסף כדי 
לבחון את האפשרות להתקשרות מול סוכנות. בסופו של תהליך, חברי איפ"א יוכלו ליהנות ממגוון רחב של 
אחת  כתובת  באמצעות  מוגבלות,  בלתי  כמעט  ואפשרויות  רבות  חברות  מול  יעדים,  שלל  נסיעות,  שירותי 
שתעניק את כל השירותים, כולל פרסום, עדכונים באתר האינטרנט, באפליקציה שלנו ובכל אמצעי הפרסום 

והשיווק. 

איפ"א  למזכ"ל  הנסיעות,  רכז  זלקוביץ'  לאלכס  התמיכה,  על  טרנר  יעקב  מר  איפ"א,  לנשיא  להודות  ברצוני 
והאחראי על קישרי החוץ דר' ערן ישראל, למנכ"ל איפ"א דוד אילוז, ליועץ המשפטי, המבקר ורו"ח של הארגון, 
המייעצים לנו במסגרת וועדת הרכישות והנסיעות. יצאנו לדרך חדשה שאנו מקווים לקצור את פירותיה בשנה 

הבאה, לתועלת כל חברי הארגון.
 

מאחלת לכם עונת טיולים מהנה
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חברי איפ"א נוסעים ונהנים!
אלכס זלקוביץ רכז נסיעות ומג"ב

חברי איפ"א ובני משפחותיכם שלום!

בתום עונת תיירות מוצלחת שבמהלכה מאות חברי איפ"א ובני משפחותיהם נסעו ונהנו, אנו כארגון גדול וחזק שבוחן 
את עצמו, לומד ומתחדש מתכבדים בזה לפרסם את תכנית הטיולים והנופשונים בחו"ל - לשנת העבודה 2019.

התכנית נבנתה על-פי הלקחים שהופקו מעונות קודמות, תוך מתן תשומת לב לדרישות/בקשות של החברים בשטח.
שבסיומה  במשק,  הגדולות  התיירות  לחברות  שפורסמה  ארוכה  מטה  עבודת  הושקעה  התכנית  של  הסופי  בגיבוש 

נוהלה משא ומתן עם המציעים כדי לקבל את ההצעות הטובות ביותר, ובמחירים תחרותיים.
כמדי שנה גם השנה ניתן דגש מיוחד לטיולים מאורגנים לאוכלוסיית שומרי המסורת.

התכנית מפורטת לרבות יעדים, מועדים ומחירים מפורסמת בחוברת זו לראשי הסניפים, ליחידות השטח ולכל בתי 
האב של החברים ובאתר האינטרנט של איפ"א.

הפעילות התיירותית היא ברמה הארצית ומיועדת לכלל החברים ובני ביתם.
לתשומת ליבכם, השנה בשונה משנים קודמות על-פי החלטת נשיאות איפ"א, ההרשמה תתבצע במוקד 
המאורגנים  לטיולים  החברים  התקשרות  את  שמסדיר  משפטי  חוזה  נחתם  שעימן  התיירות  חברות 

והנופשונים בחו"ל.

החברות שנבחרו למתן השירות התיירותי הן:  אשת טורס  |  השטיח המעופף  |  כרמל תיירות.

כל חברה מפרסמת בחוברת את שמות אנשי הקשר, טלפון, פקס ומייל שיעמדו לרשות חברי איפ"א בלבד, לרבות 
הרשמה, תשלומים, כרטוס וכו'. 

בהמשך לעידוד ניצול הפנאי, נשיאות איפ"א החליטה גם השנה על סבסוד הפעילות ב-10% ועד מאה דולר )הנמוך 
מביניהם( מעלות העסקה לזכאים לכך ובנוסף לאפשר למעוניינים המרת שי שנתי 2019 להוזלה נוספת.

)85 ₪( המתקבל כהנחה מאת   23% 385 ₪ בכרטיס איפ"א קארד עקב הורדת  300 ₪ במקום  הינו  שווי המרת השי 
הרשתות.

למען הסר ספק הזכאות לסבסוד החבר היא אחת לשנה.
הסבסוד ניתן לטיולים המוצעים בחוברת זו בלבד!

למעוניינים יתאפשר להצטרף לטיולים נוספים ובמחיר מלא.

יש לזכור שתחום התיירות הוא דומיננטי ביותר וחלים בו שינויים עונתיים, התייקרויות והוזלות לעתים ולכן כדי שתזכו 
ברכישות הטובות ביותר, מומלץ לעקוב אחרי הפרסומים השוטפים, לבצע השוואת מחירים כשתוכן שירותי התיור 

והנופש המוצעים הינם זהים.

השירותים  על  כלשהי  באחריות  נושאת  איפ"א  ואין  שנבחרו  החברות  של  הבלעדית  באחראיות  מבוצעים  הטיולים 
שמתפרסמים מעת לעת.  כל הרוכש שירות כלשהו עושה זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו.

 

ברצוני לאחל לכם ניצול חכם, מהנה ומלא חוויות!
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להתוודע  נפלאה  דרך  הינו  הריין  ועמק  השחור  ליער  מאורגן  טיול 
של  שמו  הוא  השחור  היער  אירופה.  של  ביותר  היפים  לאזורים 
אזור הררי ומיוער, מנוקד באגמים זכים ומפלי מים רבים, הנמצא 
במשולש הגבולות של גרמניה, צרפת ושווייץ. במהלך הטיול אנחנו 
בערים  מבקרים  הריין,  נהר  את  חוצים  הצפוף,  היער  דרך  נוסעים 
המפוארת  היהודית  ההיסטוריה  על  לומדים  קלאסיות,  אירופאיות 

של האזור ובעיקר שוטפים את העיניים בנוף ירוק ופסטורלי.

המחיר כולל:
תיירים  אוטובוס   | ת"א/באזל  ושוב  הלוך  שכר  טיסות 
ראשונה  תיירות  מדרגת  מלון  בבתי  לינה   | וממוזג  נוח 
כלכלה:   | טורס"  "אשת  מצוות  ישראלי  טיולים  מדריך   |
שמצוין  כפי  לאתרים  כניסות   | בוקר  וארוחת  לינה 
נהג.  מקומיים:  שירותים  לנותני  טיפים   | במסלול 

המחיר אינו כולל:
שירות  לנותני  טיפים   | לינה  מס   | אישיות  הוצאות   | ביטוחים 

מקומיים | סבלות | תשר למדריך הישראלי. 

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:  
הלוך:   NO9077 ת"א-באזל  המראה: 04:50 נחיתה: 08:10

חזור NO9078 באזל-ת"א המראה: 09:00 נחיתה: 13:50
שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

בתי מלון )או דומים ברמתם(
Ibis Strasbourg  |  Leonardo Royal Frankfurt

היער השחור 
ועמק הריין

7 לילות/8 ימים  |  ע”ב ארוחת בוקר
האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

 27/8-3/9/19   |   16-23/7/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 95 $( 854 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 949 $
תוספת ליחיד בחדר 200 $

3-10/9/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 90 $( 809 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 899 $
תוספת ליחיד בחדר 200 $

להרשמה ובירורים מול חברת אשת טורס
 טלפון:  03-7771626 - ענת 

פקס: 073-3271369 
anat.elimelech@eshet-tours.co.il  :דוא"ל

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך  8 ימים –  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.
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מסלול הטיול ליער השחור ועמק הריין
יום 1: תל אביב – היער השחור ועמק הריין – היידלברג וורמס 

נתחיל את טיולנו בטיסה לאזור היער השחור ועמק הריין, מאזורי התיירות יפים והפופולריים ביותר באירופה, השוכן במשולש הגבולות שווייץ, 
צרפת וגרמניה. לאחר הנחיתה נצא בנסיעה לכיוון העיר היידלברג )Heidelberg(, עיר אוניברסיטאית עתיקה שנשתמרה בצורה מופלאה. נעלה 
לטירת העיר לתצפית מרהיבה על עמק הנהר ועל בתי העיר וגגותיהם האדומים. לאחר מכן, נתהלך לאורך השדרה הארוכה של העיר עד לגשר 
אחת  התגוררה  בה   ,)Worms( בוורמס  לטיול  נצא  בהיידלברג,  הביקור  בתום  הריין.  של  מיובליו  אחד   ,)Neckar( נקר  הנהר  את  החוצה  העתיק 
הקהילות היהודיות האשכנזיות החשובות הידועות בכינויין "קהילות שו"ם": שפייר, וורמס ומיינץ. העיר היתה מקום בו גר ולימד רש"י אשר גם הקים 
במקום בית מדרש. נלך לאורך טיילת הפסלים ונראה את פסלו של מרתין לותר, מנהיג הרפורמציה ונבקר בבית העלמין העתיק. בתום הסיור, ניסע 

למלוננו, בו נשהה בלילות הקרובים.
יום 2: הדרך הרומנטית: וירצבורג ורוטנבורג

וירצבורג  יומנו בביקור בעיר  נצא לסיור בדרך הרומנטית, מהיפות בדרכיה של גרמניה, הודות לעיירות הקסומות השוכנות לאורכה. נתחיל את 
)Würzburg( השוכנת על גדות נהר המיין, אחד מיובליו של נהר הריין, ונצפה במצודת העיר החולשת על הנהר. נחצה את הגשר העתיק ונסייר 
ברחובותיה הציוריים של העיר. את חלקו השני של היום נקדיש לביקור ביהלום של הדרך הרומנטית- העיירה רוטנבורג )Rothenburg( הציורית 
שנדמה שהזמן עמד בה מלכת. נסייר לאורך חומות העיר ודרך הכיכר המרכזית, נרד לאורך רחוב שמידט לכיוון מגדל השעון המרשים ונשוטט בין 

סמטאותיה היפות.
יום 3: עמק הריין – צוק לורליי - קובלנץ

ניסע לאורך עמק הריין, הנהר הגדול באירופה, בחלקו המרכזי והיפה ביותר. אזור זה זכה להיות מורשת עולמית של אונסק"ו הודות לנוף היפה 
הנשקף ממנו, הטירות המעטרות את פסגות הגבעות והעיירות הציוריות שלאורכו. נעצור לביקור בעיירה בכאראך )Bacharach( שנראית כמו 
וכיכר הדואר, נתרשם מהניקיון והטיפוח, ובעיקר נהנה מהנוף המרשים של נהר הריין. נמשיך בנסיעה  נלקחה מתוך גלויה. נטייל בכיכר השוק 
הפנורמית לאורך גדת הנהר ונעצור לתצפית על צוק לורליי )Lorelei(, גבעת סלע תלולה בגובה 132 מטרים בגדה המזרחית של הנהר. נשמע את 
 ,)Koblenz( הסיפור המרתק אשר הונצח בשיר מפורסם של המשורר היהודי היינריך היינה ונהנה מהנוף המרהיב. נמשיך לביקור בעיר קובלנץ
השוכנת על מפגש הנהרות הריין והמוזל, נטייל ב'פינה הגרמנית', ונראה את פסלו של הקייזר וילהלם הראשון, מאחד גרמניה. בתום הטיול ניסע 

למלוננו, בו נשהה בלילות הקרובים.
יום 4: היער השחור: דרך ה-500 ואגם מומלזה← פרייבורג

לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נצא לחקור את היער השחור, אחד האזורים היפים ביותר באירופה, השוכן במשולש הגבולות צרפת, גרמניה 
ושווייץ. נתחיל בביקור בעיירה המקסימה באדן-באדן )Baden-Baden(, שנודעת כעיר מרחצאות עוד מימי קדם. נסייר לאורך הנחל החוצה את 
וממנו  לצפון  מדרום  השחור  היער  את  החוצה  הכביש  של  שמו  ה-500,  בדרך  ניסע  מכן,  לאחר  העיר.  של  המפורסם  הקזינו  את  ונראה  העיירה 
נשקפות תצפיות פנורמיות של היער ועמק הריין. נעצור לטיול מסביב לאגם מומל )Mummelsee( ונראה את עצי המחט הירוקים משתקפים במים 
הצלולים של האגם. בחלקו השני של היום, נחצה את הריין ונגיע לפרייבורג )Freiburg(, הידועה גם כבירת אזור היער השחור. נערוך סיור מקיף בין 
הסמטאות הצרות של העיר העתיקה לצד תעלות המים החוצות את הרובע, נבקר בקתדרלה הגותית המפוארת, נראה את בית העירייה ונותיר זמן 

פנוי לקניות. בתום הביקור ניסע למלוננו, בו נשהה בלילות הקרובים.
יום 5: חבל אלזס: שטרסבורג, קולמר ודרך היין

נצא לסיור בעיר שטרסבורג )Strasbourg( – בירת חבל אלזס, עליו נאבקו צרפת וגרמניה לאורך ההיסטוריה. העיר הממוקמת בצומת דרכים חשוב 
במערב אירופה ומשמשת גם כמקום מושבו של הפרלמנט האירופאי. נבקר בעיר העתיקה ונראה את קתדרלת נוטרדם המרשימה, ובה שעון עצום 
ממדים שנבנה במאה ה-16. בחלקו השני של היום, ניסע דרומה ב"דרך היין" המפורסמת של חבל אלזס. ניסע בין הכרמים הנטועים על הגבעות 
העגלגלות של עמק הנהר ונעצור לביקור באחד הכפרים הציוריים שנראה כאילו יצא מתוך ספר אגדות. נגיע לקולמר )Colmar(, שבליבה של דרך 

היין ובה נסייר בקרוניות בין סמטאות העיר העתיקה, תעלות המים הזורמות בה והבוטיקים המקסימים. 
יום 6: שייט על אגם טיטיזה ומפלי טריברג

יום קסום בנבכי היער השחור אותו נתחיל בביקור ב"אגם טיטי" )Titisee(. נצא לשייט על האגם היפה והעמוק )20 מ'( שנוצר כתוצאה מנסיגת 
קרחון והוא מוקף ביער עצי מחט צפוף. נשלב סיור בעיירה טיטיזה השוכנת על גדות האגם ומציעה תצפית פנורמית על אחד המקומות היפים 
ביותר ביער השחור. לאחר מכן נמשיך לטריברג )Triberg(, הבירה של שעוני הקוקייה, שזכתה לפירסומה בזכות 2 שעוני קוקייה, מהגדולים בעולם, 

הנמצאים בה. נמשיך למפלי הטריברג הנופלים מגובה של כ-170 מטרים ונטפס במעלה המפלים בין פלגי מים ויער סבוך.
יום 7: מפלי הריין – באזל

נסיים את טיולנו ביער השחור ועמק הריין בביקור במפלי הריין שבמחוז שפהאוזן )Schaffhausen( שבשווייץ. נצפה במפלים המרשימים אשר 
ונעצור לצילומים במרפסות התצפית לאורך המסלול.  150 מטר בעיקולו של הנהר הגדול באירופה. נתהלך על גדת הנהר  נמתחים לאורך של 
לאחר מכן ניסע לעיר באזל )Basel( היושבת על "ברך הריין", הנקודה בה מתעקל הנהר וזורם צפונה לכיוון צרפת וגרמניה. נבקר בעיר החשובה 
בה התקיים הקונגרס הציוני הראשון וכמובן נראה את מלון "שלושת המלכים" המפורסם, שעל מרפסתו הונצח חוזה המדינה הרצל. נסייר במרכז 
העיר העתיקה, נראה את הקתדרלה המרשימה שצופה על הריין, את כיכר היחפים שבה נמצא אולם הקזינו בו נערך הקונגרס הציוני הראשון ואת 

כיכר השוק שבה נמצא בית העירייה המפואר.
יום 8: באזל - תל אביב

תם טיולנו הקסום. ניסע לשדה התעופה הבינלאומי של באזל לטיסת ישירה לתל אביב.

המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת לאור שיקולי מזג אוויר ולשיקול 
דעתו של מלווה הקבוצה. מסלול הטיול מבוסס על לינה בשני בתי מלון ויציאה לסיורי יום בסביבה )"כוכב כפול"(
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

ישות  היא  המדינות.   גוש  כל  במזרח  הרחוק,  במזרח  נמצאת  סין 
מוקפת  סין  אסיה.  במזרח  שנים  אלפי  בת  וגאוגרפית  תרבותית 
בהרבה מדינות ידועות, כולל רוסיה,הודו,קזחסטן מונגוליה ומדינות 
נוספות.  כמו כן הינה המדינה השניה בשטחה בעולם וכמובן הגדולה 
באוכלוסייתה ולכן ניתן למצוא מקום לכל עונות השנה בסין. בסין 
מתגוררים מעל מיליארד איש המהווים כחמישית מאוכלוסיית כדור 
הארץ, עם עשרות קבוצות אתניות שונות, שפות וניבים שונים. אם 
צפויים  אתם  הסיני,  המטבח  את  היטב  מכירים  שאתם  חשבתם 
להיות מופתעים כשתגיעו לארץ הווק והדים סם. המטבח שאנחנו 
מכירים )אגרול ושאר מוקפצים( הוא מטבח סיני מערבי שהוא רק 

חלק מתתי מטבחים רבים בסין.

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

המחיר כולל:
המהירה  ברכבת  נסיעה   | ושוב  הלוך  על  אל  טיסות 
טובה  תיירות  מדרגת  מלון  בבתי  לינה   | במסלול  כמפורט 
|אוטובוס  טורס"  "אשת  מצוות  ישראלי  טיולים  מדריך   |
והיטלים  מסים   | פנסיון  חצי  כלכלה:   | וממוזג  נוח  תיירים 
במסלול  שמצוין  כפי  לאתרים  כניסות   | ובחו"ל  בארץ 
סבלות. למעט  מקומיים   שירותים  לנותני  |טיפים 

המחיר אינו כולל:
הוצאות   | ביטוחים   | חגים   | לחברה(  )ישולם   $  35 בסך  ויזה 

אישיות | תשר למדריך הישראלי.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:  
הלוך LY095 ת"א-בייג'ינג המראה: 23:20 נחיתה: 13:30 למחרת
חזור LY096 בייג'ינג-ת"א המראה: 22:00 נחיתה: 03:20 למחרת

 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

בתי מלון )או דומים ברמתם(
BEIJING-ROSEDALE  | SUZHOU - CONFERENCE CENTER HTL | SHANGHAI  - JIU LONG HOTEL   

בייג'ינג, שנגחאי 
וכפר המים

10 לילות/11 ימים  |  ע”ב חצי פנסיון
האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

9-19/9/19  |  12-22/8/19  |  3-14/7/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 1,449 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,549 $
תוספת ליחיד בחדר 280 $

המחיר אינו כולל 35 $ לאדם
שישולם לחברה עבור הוצאת ויזה לסין 

להרשמה ובירורים מול חברת אשת טורס
 טלפון:  03-7771626 - ענת 

פקס: 073-3271369 
anat.elimelech@eshet-tours.co.il  :דוא"ל
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מסלול הטיול לבייג'ינג, שנגחאי וכפר המים
יום 1 : תל אביב – בייג'ינג

נפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסת אל על ישירה לבייג'ינג )Beijing(, עיר הבירה של הרפובליקה העממית של סין.
יום  2 :  בייג'ינג  

לאחר הנחיתה וסידורים פורמליים בשדה התעופה, נצא לביקור במדרחוב תוסס וכן בשווקי האוכל הליליים של העיר, שם נוכל לראות את המאכלים השונים בהם 
התפרסם המטבח הסיני. בתום הסיור ניסע למלוננו שבבייג'ינג.

יום 3 : בייג'ינג - העיר האסורה וכיכר טיננמאן  
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור היכרות עם מרכז הקיסרות בעבר והיום כמעצמה, בייג’ינג היא עיר מונומנטלית. בעבר היו אלה כיכרות ענק, עיר פנימית שהיא 
ארמון הקיסר, מקדשים ופגודות, גנים ציבוריים, בתי נכות ואקדמיות. היום נוספו על כל אלה גם מרכזי עסקים מודרניים, גורדי שחקים מעוצבים על ידי מיטב 
הארכיטקטים מכל העולם, שדרות רחבות וארוכות ומוסדות ציבור. נראה את כיכר טיאן אן מן )כיכר השלום השמיימי( הנמצאת בלבה של העיר מול חומת ארמון 
"העיר האסורה". היא נקראת כך בשל האיסור לבקר בה בגין היותה עיר סגורה רק למשפחת הקיסרות. העיר נבנתה במשך 18 שנה ושהה בה הקיסר האחרון. 
נכיר את אורח החיים המעניין של המשפחה הקיסרית, נבקר בארמון. לאחר מכן נבקר במפעל המשי שם נחשף להיסטוריה וליצור המשי בסין. נבקר במרכז 

האופטומטריסטי ובשווקי העיר. לינה בבייג'ינג.
יום 4 : בייג'ינג – החומה הגדולה 

את היום נקדיש לאחד מאתרי התיירות המפורסמים בעולם, אשר שום טיול מאורגן לבייג'ינג אינו שלם בלעדיו. נצא בנסיעה בכיוון צפון מערב, לעבר החומה 
הסינית הגדולה, מהפרוייקטים ההנדסיים הגדולים בתולדות האנושות. החומה משתרעת לאורך אלפי קילומטרים ובנייתה נמשכה מאות שנים, וזאת על מנת 
להגן על סין מפני פלישת אויבים מצפון. בסיורנו בחומה נבקר בקטע משומר מן המאה ה-15, נטפס לתצפית ונותיר זמן פנוי להתפעם מהאתר עליו נאמר ש"אם 
 .)Cloisonné( לא ביקרת בחומה הגדולה, לא ביקרת בסין". בחלקו השני של היום, נבקר בבית מלאכה לעיטור כדי נחושת, אומנות סינית עתיקה הנקראת קלוזונה
נתרשם מתהליך הייצור הידני, מריקועי הנחושת, ציפוי האמייל וצביעת הכדים. נסיים בביקור בבית מרקחת מסורתי המתמחה בייצור 'משחת הפלא' הסינית 
ממגוון צמחי מרפא בהתאם למסורת הרפואה הסינית עתיקת היומין. נצפה בהדגמה כיצד עובדת משחת הפלא ומהן סגולותיה, ונלמד על מוצרי רוקחות נוספים 
המשמשים להקלה בכאבים, קוסמטיקה רפואית ועוד. בשעות הערב, המעוניינים יוכלו לצאת )בתוספת תשלום( לבילוי באחד ממרכזי הבילויים התוססים של 

העיר. לינה בבייג'ינג. 
יום  5 :  בייג'ינג - שנגחאי – סוג'ו  

לאחר ארוחת הבוקר נצא לתחנת הרכבת לנסיעה ברכבת המהירה לסוג'ו.עם ההגעה נצא ל"עיר הגנים" סוג'ו - העיר המוגדרת בתרבות הסינית כגן עדן של מטה, 
עיר המאופינת בריבוי הגנים ותעלות המים ומוגדרת כ"ונציה של המזרח". נבקר בעיר העתיקה. לינה בסוג'ו. 

יום  6 : סוג'ו - טונג לי / זו גי גאו – סוג'ו 
לאחר ארוחת הבוקר נבקר בגן גבעת הנמר – מתחם היסטורי שנע על הציר שבין היסטוריה לאגדה. קבר נסתר, חרבות אימתניות שרישומן ניכר על אחד הסלעים  

בריכה שמסתירה סוד ופגודה עקומה אחת , הרבה לפני מגדל פיזה....לאחר מכן נצא לביקור בעיר המים טונג לי או בג'ו ג'יא ג'יואו. לינה בסוג'ו. 
יום 7 : סוג'ו - שנגחאי 

לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה לשנגחאי. עם הגעה נסייר בעיר הגדולה והמודרנית ביותר בסין. שנגחאי עיר המהפכות הסיניות במאה ה-20, היא המקור 
לאידיאולוגיה של המשטר וכרך עסקים בינלאומי ענק. היא בנויה על גדות נהר הואנג פו. העיר הרועשת והתוססת הזו הפכה תוך פחות ממאה שנה מעיירת 
דייגים צנועה לעיר מושבם של סוחרים ואנשי צבא אירופים שכפו את נוכחותם על סין במאה ה-19 ובנו כאן רבעים ושכונות בסגנון אירופי. בעורפם של המבנים 
הקולוניאליים מתנשאים היום מגדליה המודרניים, המעוצבים להפליא, של שנגחאי. נסייר ברובע העתיק הזעיר שלה בין הגנים והמקדשים המסורתיים. ניגודי 
הקצוות בשנגחאי – מחלפים מודרניים מול סמטאות צרות, תחבורת פאר של עשירים מופלגים מול עגלות מרופטות של סבלים קשי יום, משכנות עוני ורבעים 
דלים מול מגדלי תקשורת נוצצים,מלונות פאר ומרכז עסקים ובורסה – כל אלה הופכים את שנגחאי לחוויה מרכזית בפענוח תרבותה של סין.נערוך ביקור בגני 
YU-YUAN - דגם של אדריכלות הגנים הסינית. נבקר בבונד – הטיילת לאורכו של נהר החואנג פו והצופה על קו האופק החדש של העיר.בערב נצא לביקור ברובע 

הצרפתי התוסס .לינה בשנגחאי.
יום 8 : שנגחאי 

 לאחר ארוחת הבוקר נבקר במוזיאון שנגחאי עם אוצרות מההיסטוריה והתרבות הסינית. נבקר בכיכר העם  וברחוב ננגינג – רחוב הסחר המרכזי והתוסס של 
העיר נבקר במקום ריכוז היהודים בתקופת מלחמת העולם ה 2  מתקופת מלחמת העולם השנייה- גל היהודים שהגיע לסין תודות לפעולתו של חסיד אומות 
העולם הקונסול הסיני באוסטריה פנג-שאן-חו שהנפיק ויזות ליהודים ולנכונות של הסינים לקבל את היהודים בהגיעם לשנגחאי. מספר היהודים בשנגחאי הגיע 
והיגרו לאוסטרליה, ארה"ב ומעט לישראל. בהונג קונג הייתה קהילה  לכ-20 אלף אך עם סיום המלחמה ועליית הקומוניסטים עזבו רוב היהודים את שנגחאי 
יהודית קטנה שהגיעה בחסות השלטון הבריטי. כיום אין בסין קהילות יהודיות למעט בבייג'ינג, שנגחאי והונג קונג. מרבית הקהילות כיום נסמכות על מעט יהודים 
)מהעולם הגדול( שהגיעו בשנים האחרונות לצרכי עסקים, חלקם התמקמו בסין וישראלים המגיעים ושוהים בסין לצרכי עבודתם. בגן הציבורי הסמוך הוקמה 
ונחנכה )בעת ביקורו של רה"מ המנוח רבין ב-1993( אנדרטה לזכר הגטו היהודי. נבקר ברחוב המרכזי של העיר – ננגינג לו. בערב תוכלו )בתוספת תשלום ( לצאת 

לשייט מיוחד במינו על נהר החואנג פו ולהתרשם מעוצמתה של העיר בלילה. 
יום 9 : שנגחאי - בייג'ינג 

נצפה בבעלי  והקליגרפיה.  רחוב האומנות   ,)Liu Li Chang( צ'אנג  לי  ליו  לסיור ברחוב  נמשיך  ביגינג.  לעיר  נצא ברכבת המהירה חזרה  לאחר ארוחת הבוקר 
המלאכה השוקדים על מלאכתם, נראה את אומנות חיתוכי הנייר, חותמות מסורתיות ונותיר זמן פנוי לשיטוט עצמאי ורכישת אומנות סינית. נספר על אבן הג'ייד 

)אבן ירקן(, נלמד על חשיבותה של אבן החן בתרבות המקומית ונתרשם ממגוון התכשיטים, הפסלים וחפצי הנוי שמכינים מהג'ייד. לינה בבייג'ינג. 
יום 10: בייג'ינג – מקדש השמיים - מופע אקרובטיקה

לאחר ארוחת הבוקר  נבקר "במקדש השמים" – מקום תפילתו של הקיסר להודות לשמים על היבולים ובקשת ברכות וחסדי שמיים לעתיד הקיסרות ולעם. 
המקדש הינו ארכיטקטורה מושלמת מתקופת המינג. נסייר בגניו המרהיבים ונחזה בתיאטרון רחוב – פעילות תרבותית של וותיקי בייג'ינג. אחר הצהרים נוכל 
לצאת )בתוספת תשלום( לביקור בשכונת חוטונגים – בייגינג העתיקה רכובים על גבי ריקשות בסמטאות הצרות של השכונה וסביב אגם חוחאי. נבקר בבית תה 

סיני לטקס שתיית התה המסורתי. נבקר בשווקי העיר להשלמת קניות ולאחריהם נצא לצפות במופע אקרובטיקה . לינה בבייג'ינג.
יום 11 : מקדש הלאמה- ת"א 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור במקדש הלאמה, מקדשו של נושא משרה דתית במסורת הבודהיסטית. נסייר בין חדרי המקדש השונים ובהם פסלי בודהה 
מרשימים, ונצפה בבודהה העומד הגבוה ביותר בעולם )מופיע בספר השיאים של גינס(, אשר מגולף כולו מגזע עץ יחיד וסביבו אלפי פסלוני בודהה קטנטנים. 

במידה והזמן יאפשר נבקר ברובע 798 של אומנות מודרנית ולאחר מכן העברה לשדה התעופה לטיסתנו  מבייגינג לתל אביב.

המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת לאור שיקולי 
מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.   
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

העיר  את  לעומק  להכיר  זוכים  אנחנו  יוון  וצפון  לסלוניקי  בטיול 
השנייה בגודלה ביוון, נקודת המפגש בין הים התיכון לבלקן. לאורך 
מרכז  והיתה  לאזור  הכניסה  כשער  סלוניקי  שימשה  ההיסטוריה 
חשוב לנוצרים, מוסלמים וכמובן יהודים. במשך מאות שנים היתה 
העיר בעלת רוב יהודי-ספרדי ושמרה על מורשת וציביון ייחודיים. 
כמו  סלוניקי  סביב  החמדה  שכיות  בין  מסיירים  אנחנו  בטיולינו 
שמורת הטבע שעל הר האולימפוס - משכן האלים היוונים, המפלים 
של אדסה והמעיינות החמים. גולת הכותרת של טיול לסלוניקי וצפון 
ופרסומם  שיופיים  מטאורה  של  התלויים  במנזרים  ביקור  היא  יוון 
יצא למרחוק. כמו כן, אנחנו נחשפים לחיי המסתורין של רפוליקת 
הנזירים שבהר אתוס. וכמובן כל זה תוך כדי שאנחנו מתענגים על 

נפלאות המטבח היווני וחיי הלילה בטברנות השוקקות של העיר.

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

המחיר כולל:
במרכז  כוכבים   5 מלון   | לסלוניקי  ושוב  הלוך  ישירות  טיסות 
 | וממוזג  נוח  תיירים  אוטובוס   | בוקר  וארוחת  לינה  ע"ב  העיר 
מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת טורס" | כניסות לאתרים 

כפי שמצוין במסלול | טיפ לנהג.

המחיר אינו כולל:
למדריך  תשר   | סבלות   | אישיות  הוצאות   | ביטוחים   | חגים 

הישראלי.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:  
 הלוך AZI661   ת"א- סלוניקי המראה 08:45 נחיתה 11:25
 חזור AZI660   סלוניקי-ת"א המראה 18:50 נחיתה 21:30

 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.
בתי מלון )או דומים ברמתם(

Grand Palace 5*  |   Holiday Inn 5* 

סלוניקי וצפון יוון
מנזרים, כפרים, מפרצים והרים

6 לילות/7 ימים  |  ע”ב ארוחת בוקר
האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

30/8-5/9/19  |  2-8/7/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 70 €( 629 €

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 699 €
תוספת ליחיד בחדר 150 €

 3-9/9/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 65 €( 584 €

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 649 €
תוספת ליחיד בחדר 150 €

להרשמה ובירורים מול חברת אשת טורס
 טלפון:  03-7771626 - ענת 

פקס: 073-3271369 
anat.elimelech@eshet-tours.co.il  :דוא"ל
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מסלול הטיול לסלוניקי וצפון יוון
מנזרים, כפרים, מפרצים והרים

יום 1: תל אביב – סלוניקי סיור פנורמי 
טיסת בוקר ישירה לסלוניקי, בירתו הבלתי רשמית של דרום הבלקן, שבמשך מאות בשנים היוותה צומת דרכים תוסס ונקודת מפגש תרבותית של 
קהילות רבות ומגוונות. עם הנחיתה, נצא לתצפית פנורמית מרהיבה ממרומי "הרובע הטורקי" ממנו נפרשת סלוניקי מלוא העין. נמשיך אל בתי 
המידות המפוארים ששימשו את הקהילה היהודית המבוססת והעשירה של טרום מלה"ע השנייה. נותיר מעט זמן חופשי בטיילת העיר ולאחר מכן 

העברה למלוננו, בו נשהה בלילות הקרובים.

יום 2: הר האולימפוס
נצא ליום טיול בהר המפורסם שהוא גם מושג– האולימפוס, מקום משכנם של אלי יוון המיתולוגיים, וההר הגבוה ביותר ביוון )2917 מ'(. נגיע אל 
העיירה התוססת ליטוכורו, שלמרגלות ההר, המשמשת כבסיס התארגנות לטרקרים ומטפסי הרים, שמגיעים מכל רחבי העולם, ונשלב טיול טבע 

רגלי וקצר, במורדות ההר, ובנחלים השלווים הטובלים בירק ובצמחיה עבותה. 

יום 3: וריה ואוצרות הזהב של פיליפוס
את היום נקדיש לביקור בעיר וריה לה היסטוריה יהודית מרתקת. במשך מאות שנים התקיימה בעיר קהילה יהודית מפוארת ונוכל לחזות במורשת 
שלה אשר נשתמרה באזור הרובע העתיק, בית הכנסת, בית הקברות ובתי המידות המפוארים של נכבדי העיר. לאחר הביקור בעיר נמשיך אל 
אחד מאתרי מורשת עולמית של אונסק"ו- מתחם הקברים של ורגינה - שם נקבר פיליפוס השני, אביו של אלכסנדר הגדול ומייסד האימפריה 

המקדונית, ונחזה באוצרות הזהב והאומנות אשר נשמרו למעלה מאלפיים שנה. 

יום 4: המנזרים התלויים של מטאורה
יום של טיול באחד האתרים היפים ביותר ביוון: המנזרים התלויים של מטאורה– אוסף של עשרות מנזרים, המקננים בקצות מצוקים מחודדים, אשר 
מזדקרים מליבו של עמק פורה, לגבהים של מאות מטרים. השילוב המופלא של ארכיטקטורה נזירית, במיקום גאוגרפי בלתי נתפס ביופיו, מייצר 
נופים מפעימים ועוצרי נשימה. נבקר באחד המנזרים, אליהם נטפס באמצעות מדרגות אבן החצובות בסלע, נצפה ממנו אל הנופים היפהפיים של 

עמק תסליה על רקע רכס הרי הפינדוס, ונשמע את הסיפור המרתק על בניית המנזרים. 

יום 5: מפלי אדסה והמעיינות החמים בלוטראקי
יום טבע מדהים אל ערי המצוק שמצפון מערב לסלוניקי. את היום נתחיל בעיר המים של צפון יוון אדסה, ממנה ניטחים מפלי מים אדירים אל 
העמק הפורה שלמרגלותיה ונשלב מסלול הליכה מעל, מתחת ומאחורי המפלים. לאחר הביקור, נמשיך אל לוטראקי בה נפגשים זרמי מים קרים 

עם נביעות של מעיינות חמים בסביבה מיוערת וירוקה. נותיר זמן לרחצה במים המרפאים אשר סגולותיהם ידועות למקומיים. 

יום 6: סלוניקי הרובע היהודי
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור מקיף שכולל את רובע לדדיקה התוסס, כיכר החירות והאנדרטה לזכר יהודי סלוניקי, נבקר במוזיאון היהודי ונשמע 
יוצאים השווקים ושדירת הקניות  את סיפורה של הקהילה הענפה שפארה את העיר, נמשיך דרך שוק מודיאנו אל מדרחוב אריסטוטלס ממנו 
של סלוניקי. נמשיך ונצפה ברוטונדה הרומאית ובשער גלריוס ונסיים את סיורנו במגדל הלבן – הסמל הבלתי מעורער של העיר שמתנוסס מעל 

לטיילת הים תיכונית ומשקיף אל הנמל.

יום 7: חצי האי חלקידיקי
יום של טיול בחצי האי חלקידיקי, שלוש לשונות יבשה ארוכות, שנמתחות פנימה אל תוככי הים האגאי, ואוצרות בחובן מפרצים כחולים ועיירות 
צבעוניות ומבודדות. במהלך היום, נבקר במקום הולדתו של הפילוסוף המפורסם, אריסטו, שמכיל היום פארק מדעי מרתק לזכרו, ונמשיך אל 
עיירת החוף הצבעונית והתוססת, אוראנופוליס. נוכל לצאת להפלגה )בתשלום( אל מול חופי לשון היבשה של אתוס – רפובליקה נזירית אוטונומית, 
שהכניסה לנשים אסורה אליה מהמאה ה 11 ועד עצם היום הזה. נשוט עד למרחק של 500 מ' מהחוף )הטווח הקרוב ביותר, אליו נשים יכולות 
ונוכל לצפות במנזרים היפהפיים, הנטועים על מצוקי חצי האי למרחוק, תוך שהם משקיפים על הים הכחול שמתחתם. בתום הביקור  להגיע(, 

ובהתאם לשעת הטיסה נאפשר זמן פנוי לקניות וניסע לשדה התעופה לטיסה ישירה חזרה לתל אביב.  

המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת לאור 
שיקולי מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.  הטיול מבוסס על לינה בבית מלון אחד במהלך הטיול ויציאה לסיורי יום בסלוניקי 

ובסביבה )"טיול כוכב"(
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

טיול מאורגן ליער השחור ועמק הריין, באווירה מסורתית ועם אוכל 
כשר, הינו דרך נפלאה להתוודע לאזורים היפים ביותר של אירופה. 
היער השחור הוא שמו של אזור הררי ומיוער, מנוקד באגמים זכים 
צרפת  גרמניה,  של  הגבולות  במשולש  הנמצא  רבים,  מים  ומפלי 

ושווייץ. 

נהר  את  חוצים  הצפוף,  היער  דרך  נוסעים  אנחנו  הטיול  במהלך 
הריין, מבקרים בערים אירופאיות קלאסיות, לומדים על ההיסטוריה 
ובעיקר שוטפים את העיניים בנוף  היהודית המפוארת של האזור 

ירוק ופסטורלי.

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

המחיר כולל:
טיסות שכר הלוך ושוב ת"א-באזל | אוטובוס תיירים נוח וממוזג 
לאתרים  כניסות   | טובה  תיירות  מדרגת  מלון  בבית  לינה   |
"אשת  מצוות  ישראלי  טיולים  מדריך   | במסלול   שמצוין  כפי 
טורס" | טיפים לנותני שירותים מקומיים: נהג ומדריך מקומי | 
כלכלה: חצי פנסיון בבית מלון כשר: 7 ארוחות בוקר+7 ארוחות 

ערב+כריכים לצהריים.

המחיר אינו כולל:
וקיים- תשלום  )במידה  לינה  | מס  | הוצאות אישיות  ביטוחים 

בבית המלון( | סבלות | תשר למדריך הישראלי.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:  
 הלוך NO9077   ת"א-באזל המראה 04:50 נחיתה 08:10
 חזור NO9078   באזל-ת"א המראה 09:00 נחיתה 13:50

 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

בתי מלון )או דומים ברמתם(
Le grand hotel du Hohwald טיול כוכב

היער השחור 
כולל עמק הריין וחבל 

אלזס - לשומרי מסורת

7 לילות/8 ימים  |  ע”ב חצי פנסיון
אוכל כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

3-10/9/19  |  20-27/8/19  |  2-9/7/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 1,199 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,299 $
תוספת ליחיד בחדר 200 $

להרשמה ובירורים מול חברת אשת טורס
 טלפון:  03-7771626 - ענת 

פקס: 073-3271369 
anat.elimelech@eshet-tours.co.il  :דוא"ל
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מסלול הטיול ליער השחור כולל עמק הריין וחבל אלזס
שומרי מסורת

יום 1, שלישי: תל אביב – באזל – חבל אלזס
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסה ישירה לבאזל שבשווייץ. לאחר הנחיתה וסידורים פורמליים בשדה התעופה נצא בנסיעה ונחצה את הגבול 
לצרפת, לטיול בחבל אלזס היפה. ניסע ב"דרך היין" המפורסמת בין הכרמים הנטועים על הגבעות העגלגלות של עמק הנהר ונעצור לביקור בעיירה 
אגיסהיים )Eguisheim( שזכתה לא מזמן בתואר 'העיירה היפה ביותר בצרפת'. נשוטט בין סמטאות האבן והבתים הציוריים הבנויים בסגנון אלזסי 
מקומי. נבקר גם בקולמר )Colmar(, שבליבה של דרך היין ובה נסייר בקרוניות בין סמטאות העיר העתיקה, תעלות המים הזורמות בה והבוטיקים 

המקסימים. בתום הסיור ניסע למלוננו שבחבל אלזס, בו נשהה במהלך השבוע הקרוב.

יום 2, רביעי: היער השחור, באדן-באדן, דרך ה-500 ואגם מומל
היום נצא לחקור את היער השחור, אחד האזורים היפים ביותר באירופה, השוכן במשולש הגבולות צרפת- גרמניה ושווייץ. נחצה את נהר הריין 
ונצא לסיור בעיירה באדן-באדן )Baden Baden(, עיר מרחצאות ומרפא. במהלך הסיור נראה את הקזינו המפורסם ונבקר בטיילת היפיפייה לאורך 
נהר האוסבאך החוצה את העיר. לאחר מכן נמשיך בנסיעה בדרך ה-500, שמו של הכביש החוצה את היער השחור מדרום לצפון וממנו נשקפות 
תצפיות פנורמיות של היער ועמק הריין. נעצור לטיול מסביב לאגם מומל )Mummelsee( ונראה את עצי המחט הירוקים משתקפים במים הצלולים 

של האגם. נוסיף ביקור בעיירה המקסימה אוברקירך )Oberkirch(, בה נטייל בסמטאות בין תעלות המים ובתי העץ הנאים. 

יום 3, חמישי: קהילות שו"ם: שפייר – וורמס
את היום נקדיש לקהילות היהודיות החשובות ביותר שהתפתחו באזור עמק הריין המרכזי. נצא לסיור בשתיים מהערים החשובות בההיסטוריה 
היהודית הידועות בכינויין "קהילות שו"ם": שפייר )Speier( וורמס )Worms( ומיינץ )Mainz(. נתחיל בעיירה שפייר אשר בה פרחה קהילת יהודי 
אשכנז בימי הביניים. נבקר במוזיאון היהודי ובשרידי בית הכנסת העתיק ונצפה בקתדרלה הרומנסקית מהגדולות בעולם. נמשיך לעיר וורמס בה 
גר ולימד רש"י אשר גם הקים במקום בית מדרש. נראה את  בית הכנסת בו התפלל הרב החכם ונצעד לכיוון בית הקברות היהודי העתיק, לאורך 

הטיילת הנאה של העיר. 

יום 4, שישי: שטרסבורג
את היום נקדיש לשטרסבורג )Strasbourg(–בירת חבל אלזס, עליו נאבקו צרפת וגרמניה לאורך ההיסטוריה. העיר הממוקמת בצומת דרכים חשוב 
במערב אירופה ומשמשת גם כמקום מושבו של הפרלמנט האירופאי. נסייר ברחבי העיר ובאזור העתיק, נראה את פסלו של יוהן גוטנברג, ממציא 
הדפוס אשר חי ופעל בעיר. נצפה בקתדרלה הגותית המרשימה אשר צריחיה נישאים אל על ונראים כמעט מכל פינה בעיר ונשמע את סיפורן של 

סינגוגה ואקלזיה, הפסלים הקבועים בחזית הכנסיה. בתום הסיור, ניסע למלוננו להתארגנות לקראת שבת. 

יום 5, שבת מנוחה
לאחר תפילת שחרית וארוחת הבוקר, נצא לסיור רגלי בסביבת המלון. בתום הסיור נחזור למלוננו למנוחת השבת ולסעודה שלישית. 

יום 6, ראשון: אגם טיטיזה ומפלי טריברג
יום קסום נוסף בנבכי היער השחור אותו נתחיל בביקור ב"אגם טיטי" )Titisee(. האגם היפה והעמוק )20 מ'( נוצר כתוצאה מנסיגת קרחון והוא 
מוקף ביער עצי מחט צפוף. נבקר בעיירה טיטיזה השוכנת על גדות האגם ומציעה תצפית פנורמית על אחד המקומות היפים ביותר ביער השחור. 
2 שעוני קוקייה, מהגדולים בעולם, הנמצאים בה.  לאחר מכן נמשיך לטריברג )Triberg(, הבירה של שעוני הקוקייה, שזכתה לפירסומה בזכות 

נמשיך למפלי טריברג הנופלים מגובה של כ-170 מטרים ונטפס במעלה המפלים בין פלגי מים ויער סבוך. בתום הסיור, נשוב למלוננו.

יום 7, שני: מפלי הריין – ציריך – באזל
נתחיל את יומנו בביקור במפלי הריין שבמחוז שפהאוזן )Schaffhausen( שבשווייץ. נצפה במפלים המרשימים אשר נמתחים לאורך של 150 מטר 
 )Zurich( בעיקולו של הנהר הגדול באירופה. נתהלך על גדת הנהר ונעצור לצילומים במרפסות התצפית לאורך המסלול. נמשיך לסיור בציריך
הבירה הלא רשמית של שוויץ והעיר הגדולה במדינה. נצפה על אגם ציריך ונמשיך לסיור בין הכיכרות והרחובותיה היפים ונתפעל מהסדר והניקיון 
המאפיינים את העיר אשר זוכה בעקביות בתואר "העיר עם איכות החיים הטובה בעולם". לאחר מכן ניסע לעיר באזל )Basel( היושבת על "ברך 
הריין", הנקודה בה מתעקל הנהר וזורם צפונה לכיוון צרפת וגרמניה. נבקר בעיר החשובה בה התקיים הקונגרס הציוני הראשון וכמובן נראה את 
מלון "שלושת המלכים" המפורסם, שעל מרפסתו הונצח חוזה המדינה הרצל. נסייר במרכז העיר העתיקה, נראה את הקתדרלה המרשימה שצופה 

על הריין, את כיכר היחפים שבה נמצא אולם הקזינו בו נערך הקונגרס הציוני הראשון ואת כיכר השוק שבה נמצא בית העירייה המפואר.

יום 8, שלישי: באזל - תל אביב
תם טיולנו הקסום ליער השחור. לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון ניסע לשדה התעופה הבינלאומי של ציריך לטיסת אל על חזרה לתל אביב. 

  
המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת לאור שיקולי 

מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.    תוכנית הטיול מבוססת על לינה בבית מלון באלזס ויציאה לטיולי יום בסביבה )"טיול כוכב"(.
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

העיר  את  לעומק  להכיר  זוכים  אנחנו  יוון  וצפון  לסלוניקי  בטיול 
השנייה בגודלה ביוון, נקודת המפגש בין הים התיכון לבלקן. 

והיתה  לאזור  הכניסה  כשער  סלוניקי  שימשה  ההיסטוריה  לאורך 
מרכז חשוב לנוצרים, מוסלמים וכמובן יהודים. במשך מאות שנים 
וציביון  מורשת  על  ושמרה  יהודי-ספרדי  רוב  בעלת  העיר  היתה 
ייחודיים. בטיולינו אנחנו מסיירים בין שכיות החמדה סביב סלוניקי 

כמו שמורת הטבע שעל הר האולימפוס והמפלים של אדסה.

במנזרים  ביקור  היא  יוון  וצפון  לסלוניקי  טיול  של  הכותרת  גולת 
כן,  כמו  למרחוק.  יצא  ופרסומם  שיופיים  מטאורה  של  התלויים 
אנחנו מגיעים גם ליואנינה ובה נשתמרו שרידים של קהילה יהודית-

רומניוטית ומיוחדת. 

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

המחיר כולל:
מדרגת  במלון  לינה   | סלוניקי   – אביב  תל  ושוב  הלוך  טיסות 
תיירות טובה במרכז העיר | מלווה ישראלי מצוות "אשת טורס" 
| אוטובוס תיירים נוח וממוזג | טיפים לנהג ולמדריך המקומי | 
כלכלה: חצי פנסיון, בוקר- על בסיס מוצרים מותרים מהמלון 
+ תוספות מהארץ )פת וחלב נוכרי(, צהרים- הכנת כריכים על 
בסיס מוצרים שיסופקו בארוחת הבוקר, ערב- במסעדה כשרה 

בסלוניקי 

המחיר אינו כולל:
וקיים-  )במידה  לינה  | מס  | הוצאות אישיות  |  ביטוחים  חגים 

תשלום במלון( | סבלות | תשר למדריך הישראלי.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:  
 הלוך AZI661   ת"א- סלוניקי המראה 08:45 נחיתה 11:25
 חזור AZI660   סלוניקי-ת"א המראה 18:50 נחיתה 21:30

 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

בתי מלון )או דומים ברמתם(
Grand Palace 5*  |   Holiday Inn 5* 

סלוניקי וצפון יוון
שומרי מסורת

6 לילות/7 ימים  |  ע”ב חצי פנסיון
אוכל כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

10-16/9/19  | 27/8-2/9/19  |  16-22/7/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 85 €( 764 €

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 849 €
תוספת ליחיד בחדר 150 €

 

להרשמה ובירורים מול חברת אשת טורס
 טלפון:  03-7771626 - ענת 

פקס: 073-3271369 
anat.elimelech@eshet-tours.co.il  :דוא"ל
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

מסלול הטיול לסלוניקי וצפון יוון  - שומרי מסורת

יום 1, שלישי: תל אביב – סלוניקי סיור פנורמי 
טיסת בוקר ישירה לסלוניקי, בירתו הבלתי רשמית של דרום הבלקן, שבמשך מאות בשנים היוותה צומת דרכים תוסס ונקודת מפגש תרבותית של 
קהילות רבות ומגוונות. עם הנחיתה, נצא לתצפית פנורמית מרהיבה ממרומי "הרובע הטורקי" ממנו נפרשת סלוניקי מלוא העין. נמשיך אל בתי 
המידות המפוארים ששימשו את הקהילה היהודית המבוססת והעשירה של טרום מלה"ע השנייה. נבקר במוזיאון היהודי ונשמע את סיפורה של 
הקהילה הענפה שפארה את העיר. נמשיך ונצפה ברוטונדה הרומאית ובשער גלריוס ונסיים את סיורנו במגדל הלבן – הסמל הבלתי מעורער של 

העיר שמתנוסס מעל לטיילת הים תיכונית ומשקיף אל הנמל. נותיר מעט זמן חופשי בטיילת העיר ולאחר מכן העברה למלוננו.

יום 2, רביעי : הר האולימפוס
נצא ליום טיול בהר המפורסם שהוא גם מושג – האולימפוס, מקום משכנם של אלי יוון המיתולוגיים, וההר הגבוה ביותר ביוון )2917 מ'(. נגיע אל 
העיירה התוססת ליטוכורו, שלמרגלות ההר, המשמשת כבסיס התארגנות לטרקרים ומטפסי הרים, שמגיעים מכל רחבי העולם, ונשלב טיול טבע 
רגלי וקצר, במורדות ההר, ובנחלים השלווים הטובלים בירק ובצמחיה עבותה. בתום הסיור, נשוב למלוננו להתארגנות לקראת שבת. נלך לבית 

הכנסת של סלוניקי לתפילה עם הקהילה היהודית ולאחר מכן נסעד את ארוחת השבת בבית חב"ד.

יום 3, חמישי : המנזרים התלויים של מטאורה
יום של טיול באחד האתרים היפים ביותר ביוון: המנזרים התלויים של מטאורה– אוסף של עשרות מנזרים, המקננים בקצות מצוקים מחודדים, אשר 
מזדקרים מליבו של עמק פורה, לגבהים של מאות מטרים. השילוב המופלא של ארכיטקטורה נזירית, במיקום גאוגרפי בלתי נתפס ביופיו, מייצר 
נופים מפעימים ועוצרי נשימה. נבקר באחד המנזרים, אליהם נטפס באמצעות מדרגות אבן החצובות בסלע, נצפה ממנו אל הנופים היפהפיים של 

עמק תסליה על רקע רכס הרי הפינדוס, ונשמע את הסיפור המרתק על בניית המנזרים. 

יום 4, שישי: מצובו, יואנינה וביקור ברובע היהודי
נצא אל עבר רכס הפינדוס האדיר, שנמתח כחוט שדרה הררי, בין צפונה לדרומה של יוון. נבקר בכפר הצבעוני והיפהפה, מצובו, שממוקם קרוב 
יואנינה  וייחודי. בתום הביקור במקום, נמשיך אל  יוצרים פסיפס אנושי מרתק  1200 מ', ושתושביו הוולאכים,  למעבר ההרים של הרכס, בגובה 
הקהילה  בני  של  המיוחד,  הכנסת   בית  את  היתר,  בין  שמכילות,  העתיקה,  העיר  חומות  בין  נבקר  השליו.  פאמבוטיס  אגם  גדות  שעל  הציורית, 

היהודית-רומניוטית של המקום, ונותיר זמן לשיטוט חופשי, בין בתי הקפה הרבים, שפזורים לאורך שדרת עצי הדולב הארוכה, שעל גדות האגם. 

יום 5, שבת: סיור רגלי ברובע היהודי
לאחר תפילת שחרית וארוחת הבוקר, נצא לסיור רגלי שכולל את רובע לדדיקה התוסס, כיכר החירות והאנדרטה לזכר יהודי סלוניקי. נמשיך דרך 
שוק מודיאנו אל מדרחוב אריסטוטלס ממנו יוצאים השווקים ושדרת הקניות של סלוניקי. סעודה שלישית בבית חב"ד. במוצאי שבת, המעוניינים 

יוכלו לצאת )בתוספת תשלום( לבילוי בטברנה.

יום 6, ראשון: חצי האי חלקידיקי
יום של טיול בחצי האי חלקידיקי, שלוש לשונות יבשה ארוכות, שנמתחות פנימה אל תוככי הים האגאי, ואוצרות בחובן מפרצים כחולים ועיירות 
צבעוניות ומבודדות. במהלך היום, נבקר במקום הולדתו של הפילוסוף המפורסם, אריסטו, שמכיל היום פארק מדעי מרתק לזכרו, ונמשיך אל 
עיירת החוף הצבעונית והתוססת, אוראנופוליס. נוכל לצאת להפלגה )בתשלום( אל מול חופי לשון היבשה של אתוס – רפובליקה נזירית אוטונומית, 
שהכניסה לנשים אסורה אליה מהמאה ה 11 ועד עצם היום הזה. נשוט עד למרחק של 500 מ' מהחוף )הטווח הקרוב ביותר, אליו נשים יכולות 

להגיע(, ונוכל לצפות במנזרים היפהפיים, הנטועים על מצוקי חצי האי למרחוק, תוך שהם משקיפים על הים הכחול שמתחתם. 

יום 7, שני: מפלי אדסה, וריה ואוצרות הזהב של פיליפוס
יום טבע מדהים אל ערי המצוק שמצפון מערב לסלוניקי. את היום נתחיל בעיר המים של צפון יוון אדסה, ממנה ניטחים מפלי מים אדירים אל 
העמק הפורה שלמרגלותיה ונשלב מסלול הליכה מעל, מתחת ומאחורי המפלים. נמשיך לביקור בעיר וריה לה היסטוריה יהודית מרתקת. במשך 
מאות שנים התקיימה בעיר קהילה יהודית מפוארת ונוכל לחזות במורשת שלה אשר נשתמרה באזור הרובע העתיק, בית הכנסת, בית הקברות 
ובתי המידות המפוארים של נכבדי העיר. לאחר הביקור בעיר נמשיך אל אחד מאתרי מורשת עולמית של אונסק"ו - מתחם הקברים של ורגינה - 
שם נקבר פיליפוס השני, אביו של אלכסנדר הגדול ומייסד האימפריה המקדונית, ונחזה באוצרות הזהב והאומנות אשר נשמרו למעלה מאלפיים 

שנה.
בתום הביקור ובהתאם לשעת הטיסה נאפשר זמן פנוי לקניות וניסע לשדה התעופה לטיסה ישירה חזרה לתל אביב.

מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת לאור שיקולי 
מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.  הטיול מבוסס על לינה בבית מלון אחד במהלך הטיול ויציאה לסיורי יום בסלוניקי ובסביבה 

)"טיול כוכב"(

המחיר כולל:
טיסה ישירה לבאטומי | העברות משדה התעופה וחזרה | לינה  במלון 

וולמונד בטומי | בסיס אירוח לינה וארוחת בוקר 

המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי/מטען | סבלות | התייקרות דלק מעת לעת כפי שיפורסם 

ע''י חברות תעופה | הוצאות אישיות.

באטומי ומערב גיאורגיה  
 JRW Welmond נופשון במלון

4*  |  ע”ב ארוחת בוקר
האוכל בבית המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
לא  שינויים  ו/או  הטיסות  בלו”ז  שינויים/שיבושים  של  במקרים 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ ועד 20 יום 
לפני היציאה- 50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ- 20 ימים לפני היציאה ועד 8 ימים – 80% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ- 7 ימים 
ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע 

לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:

יציאות חמישי  עד ראשון, וראשון עד חמישי - עם חברת סאנדור 
הלוך : ly 5103 ת"א-באטומי המראה 13:45 נחיתה 17:05  |    חזור : ly 5104 באטומי-ת"א 18:05 נחיתה 19:25

יציאות  שישי עד  שני: עם חברת ישראיר 
הלוך : 6h 883 ת"א-באטומי המראה 08:30 נחיתה 12:05  |      חזור : 6h 884 באטומי-ת"א 15:00 נחיתה 16:30

להרשמה ובירורים מול חברת אשת טורס
 טלפון:  03-7771626 - ענת 

פקס: 073-3271369 
anat.elimelech@eshet-tours.co.il  :דוא"ל

תוספת ליחיד 
בחדר

בן/ת זוג/אורח 
שאינם חברי 

איפ”א
חבר/ת איפ”א מועדים

$ 150 $ 449 404 $ )לאחר סבסוד 45 $( ]חמישי-ראשון[ - 4-7/7/19

סוף שבוע
150 3$ לילות $ 499 449 $ )לאחר סבסוד 50 $( ]שישי-שני[ - 23-26/8/19

$ 120 $ 399 359 $ )לאחר סבסוד 40 $( ]חמישי-ראשון[ - 5-8/9/19

$ 200 $ 549 494 $ )לאחר סבסוד 55 $( ]ראשון-חמישי[ - 21-25/7/19

אמצע שבוע
4 לילות

$ 200 $ 599 539 $ )לאחר סבסוד 60 $( ]ראשון-חמישי[ - 4-8/8/19

$ 160 $ 399 359 $ )לאחר סבסוד 40 $( ]ראשון-חמישי[  - 1-5/9/19

המחיר כולל:
טיסה ישירה לבאטומי | העברות משדה התעופה וחזרה | לינה  במלון 

וולמונד בטומי | בסיס אירוח לינה וארוחת בוקר 

המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי/מטען | סבלות | התייקרות דלק מעת לעת כפי שיפורסם 

ע''י חברות תעופה | הוצאות אישיות.

באטומי ומערב גיאורגיה  
 JRW Welmond נופשון במלון

4*  |  ע”ב ארוחת בוקר
האוכל בבית המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
לא  שינויים  ו/או  הטיסות  בלו”ז  שינויים/שיבושים  של  במקרים 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

באטומי ומערב גאורגיה

 JRW Welmond נופש במלון
במרחק טיסה של כשעתיים וחצי בלבד מישראל, על שפת הים השחור בגאורגיה, נמצאת עיירת קייט יפהפייה ושמה בטומי. בטומי 
הינה בירת חבל אג'רה,הנחשב לחבל הארץ היפה ביותר בגאורגיה. בתי המלון היוקרתיים, בתי הקזינו המפוארים, חיי הלילה העשירים 
ליעד הנופש  ומזג האוויר הנוח הופכים את בטומי  הכוללים מגוון של מועדונים, האוכל הגיאורגי, המים החמימים של הים השחור 
הפופולרי ביותר בגאורגיה. מלבד חופים מקסימים ושמש חמימה, בטומי מציעה גם מגוון שירותי בריאות ומעיינות חמים וכן מספר 

לא קטן של אטרקציות, מה שהופך אותה לאטרקטיבית למי שמחפשים חופשת"בטן גב", חופשת טיולים וחופשת פינוקים ובילויים.

נינוחה. אורחי המלון מוזמנים ליהנות ממגוון מנות  ובקווים קלאסים, ליצירת אווירה  במלון 166 חדרים מרווחים המעוצבים בגוונים נעימים 
במסעדת המלון, ולהתרווח בספא שבו בריכה מקורה, סאונה ועוד.
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
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שלל  לפני  האחרון  הנוצרי  המעוז  הייתה  ומעולם  מאז  גיאורגיה 
מדינות מוסלמיות במזרח. בידודה במשך שנים רבות מכלל העולם 
והרי  אחד  מצד  הגבוה  הקווקז  הרי  שרשרת  של  הטבעי  האזור 
האג'ירה מצד שני נותנת תנאים גיאוגרפיים מרשימים ביותר שלל 
עם  טבילסי  הבירה  עיר  וכמובן  ציוריות  שדה  ערי  ואגמים  נהרות 

שלל המבנים היפים המרחצאות החמים ושלל האטרקציות.

המטבח הגיאורגי ישאיר אותנו פעורי פה מדברי מתיקה עד לבישולי 
קדירה מיני מאפה ויין גיאורגי במיטבו.  במהלך הטיול נבקר בשלל 
ליהודי  שייכים  שבחלקם  היסטוריים  גם  וכמובן  יפים  טבע  אתרי 
ליהודים הרריים המפורסמים מראשוני הציונים  המדינה שנחלקו 
רבות  שנים  שחיו  הרבות  הקהילות  לשלל  עד  ישראל  ארץ  ומבוני 
עד  הקווקז  בהרי  ג'יפים  טיולי  בתוכן  צופן  שלנו  הטיול  ומאושרת. 

לעיירת המרפא בורג'ומי ועוד שלל אתרים וערים והרים נישאים.

גיאורגיה
7 לילות/8 ימים  |  ע”ב חצי פנסיון 

האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
לא  ו/או שינויים  בלו”ז הטיסות  במקרים של שינויים/שיבושים 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

17-24/7/19  |  13-20/6/19
4-11/9/19  |  14-21/8/19

מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 88 $( 791 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 879 $

תוספת ליחיד בחדר 340 $

המחיר כולל:
| אכסון במלונות ברמה   טיסות שכר הלוך ושוב ת"א-טביליסי 
דרגה  ראשונה מלונות 4 כוכבים | כלכלה: חצי פנסיון | מופע 
לביצוע  וממוזג  נוח  תיירים  אוטובוס   | במסעדה  פולקלור  
התוכנית | ביקורים וסיורים כמפורט במסלול | מדריך ישראלי 
רישום  ודמי  ביטחון  היטל  נמל,  מס   | המעופף  השטיח  מצוות 
והמלווה  סבלות  )למעט  בחו''ל  שירותים  לנותני  טיפים   |

הישראלי(

המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי/ מטען | התייקרות דלק מעת לעת כפי שיפורסם 
ע''י חברות התעופה | הוצאות אישיות | תשר למדריך ישראלי 

כמקובל.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:  
 הלוך- LY5109 ת"א -טביליסי המראה: - 21:30 נחיתה: 01:05 למחרת

חזור- LY5110 טביליסי -ת"א המראה: - 02:15 נחיתה: 03:50  
שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

בתי מלון )או דומים ברמתם(
 Kutaisi/Tskaltubo – Bagrati Hotel  |  Prometheus Hotel  |  Bakuriani – Villa Palace Hotel, Prima Hotel

 Gudauri – Marco Polo Hotel   | Tbilisi– Cron Palace Hotel |   Astoria Tbilisi Hotel or Best Western Hotel

להרשמה ובירורים מול חברת השטיח המעופף
טלפון:  04-8611122 - ורה 

פקס: 03-5156627
verag@flying.co.il  :דוא"ל

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.
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מסלול הטיול לגיאורגיה
יום 1. תל אביב - טביליסי

ניפגש בנתב"ג ונטוס לטביליסי, בירת גאורגיה. לאחר הנחיתה העברה למלון.

יום 2 . גורי – אופליצחה - קוטאיסי
היום נצא אל עיר המבצר העתיקה, גורי. המבצר בנוי בראש גבעה. כאן נולד וחי יוסיף ויסריאונוביץ' ג'וגאשוילי הידוע בשמו המחתרתי, סטאלין.  
נבקר במוזיאון המנציח את תולדותיו של הרודן, נראה את בגדיו ואת קרון הרכבת שנשא אותו לועידת יאלטה המפורסמת.  משם נמשים אל עיר 
המערות, אופליסציחה – אתר פולחן קדום וחשוב בטרם נכנסה גיאורגיה לעולם הנצרות. למרות ההרס שזרעו צבאות וכובשים, שרדו עדיין חלק 

מהמבנים והמנזרים של העיר העתיקה שהחשובים שבהם הן מערות חצובות בסלע, מערות ניקוז ואתרי פולחן משם נמשיך ללינה בקוטאיסי.

יום 3. קוטאיסי – בורוגומי
הבוקר נצא לסיור בעיר קוטאיסי, העיר השנייה בגודלה בגרוזיה, שבסביבותיה מבנים מרשימים שהוכרזו על ידי ארגון אונסק"ו אתר מורשת עולם. 
נראה את הרובע היהודי, נבקר בבית הכנסת הדו קומתי המהווה דוגמה מעניינת לארכיטקטורה יהודית – דתית עתיקת יומין... כמו כן, נבקר במערת 
הנטיפים המדהימה כמעט 2 ק"מ אורכה "פרומוטאוס" נצעד בינות לזקיפים ולנטיפים ולסיום נצעד בגן נהדר של הטבע חוויה אדירה!!! לאחר 
ארוחת הבוקר נצא לעבר עיירת הספא והמינרלים בורג'ומי ונסייר בפארק הלאומי המהווה את אחת משמורות הטבע היפות בגיאורגיה. משם 

נמשיך ללינה בבקוריאני.

יום 4.  ורדזיה-חרטביצי
לאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר עיר המערות וארדזיה - אחד האתרים המרשימים בגאורגיה. אתר המערות הגדול במדינה, שנחצב במאה ה 12 . לא 
פחות מ 3000 מערות השתרעו באתר על פני 13 מפלסים. המכלול המרשים נבנה על ידי המלך גאורגי השלישי ובתו המלכה תמר. נראה את בורות 
המים, חדרי האוכל ומערות המגורים, מחסני היין, מאפיות ומערכות מסתור. בכנסיית מרים, נראה את הפרסקות המרהיבים שהם אוצר אומנותי 

חשוב להבנת התפתחותה של האומנות הפלסטית הנוצרית. משם נמשיך לביקור במבצר חרטביצי העתיק ובתום הסיור נחזור לבאקוריאני

יום 5: מצ'חטה - גודאורי
ג'בארי  בכנסיית  נבקר  עתיק.  פגאני  פולחני  מרכז  בעבר  שימשה  אשר  מצ'חטה,   – גאורגיה  של  העתיקה  בירתה  אל  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
מתקופת ימי הביניים – כנסייה אליה הביאה הקדושה נינה את הצלב המקורי, וממנה נשקפת תצפית מרהיבה אל עבר העיר מצחטה היושבת על 
מפגש הנהרות קורה וארגוי. נבקר בקתדרלת סווטיצחובלי -"העמוד החי" שנבנתה על שרידים עתיקים מהמאה ה-4.משם נמשיך לביקור במצודת 

אנאנורי אשר ממנה נשקף נוף יפה ומאגר מים. בתום הסיור נסע ללינה בגודאורי

יום 6. גודאורי - קזבגי – )רכבי שטח ג'יפים( הקוקז הגבוה
הבוקר נצא אל  ה"דרך הצבאית" -נתיב בו הונחה מסילת הברזל  מגיאורגיה למוסקבה בראשית המאה ה-20. חשיבותה ויופייה של הדרך, היא 
בעובדה שהיא מטפסת צפונה לאורך גוש הרי קזבק משם אל המישורים שחיברו את גיאורגיה לאירופה. נסיעה בנוף ההררי, עטור הקניונים, חרוץ 
בנהרות, מלווה ברכסים מושלגים של רכס הרי הקווקז הגדול. ומשם נמשיך בנסיעה לעיירה קזבגי. שם נעלה על ג'יפים וניסע מעלה דרך עמקים 
ירוקים ושטחי מרעה אשר יובילו אותנו לכנסיית השילוש הקדוש המשקיפה על נופים נפלאים מרום של 2,170 מ'. נתרשם מהכנסייה העתיקה 
אשר שרדה את תנאי מזג האוויר של המקום ונתפעל מהנוף המרהיב הנשקף ממנה הכולל את פסגת הר קזבגי, המתנשא לגובה 5,036 מ'. נמשיך 

לארוחת ערב וללינה בטביליסי

יום 7. טביליסי
עם בוקר נצא לסיור בעיר  טביליסי, בירת גאורגיה. העיר הוקמה במאה החמישית וממוקמת על פרשת דרכים מרכזית בדרך המשי. טביליסי היא 
המרכז הכלכלי והתרבותי של המדינה, אך היא מפורסמת גם בזכות האתרים ההיסטוריים והאדריכלות המרהיבה שבה. נבקר בעיר העתיקה,ונראה 
את מצודת נאריקלה מהמאה ה-4 שהוקמה ע"י הפרסים, את כנסיית מטחי מהמאה ה-13. קתדרלת סיוני, אחת הקתדרלות הקדושות ביותר של 
הכנסייה הגיאורגית האורתודוכסית,  נהלך בסמטאות בין בתי חומה ציוריים, נראה את מרחצאות המים החמים ונראה את בית הכנסת של הקהילה 
היהודית בעיר, את שדרות רוסטאוולי– ה"שאנז אליזה" של גיאורגיה בו מצויים מוזיאונים רבים, בית האופרה, התיאטרון ובתי קפה. בתום הסיור זמן 

חופשי בשוק המפורסם של העיר. בערב נצא למופע פולקלור וארוחת ערב.

יום 8. דרך היין - חבל קאחטי - סירנרי - תל אביב
היום נצא ליום טיול  של אהבה ויין. חבל קאחתי אזור עתיר כרמים ויקבים.  נבקר במנזר "בודבה" מקום קבורתה של נינו הקדושה, נצפה על עמק 
הלזאני. לאחר מכן נמשיך לסירנארי המכונה "עיר האהבה". עיר יפה מהמאה ה-18, מוקפת חומה ומגדלי שמירה. נסייר בעיר הקסומה . לא נחמיץ 
ביקור ביקב מקומי בו נצפה בתהליך הפקת היין ונהנה מטעימות במקום. נלמד כיצד נאפה הלחם הגיאורגי – הפורי, מהטעימים והמפורסמים 

בעולם. ונתארח לארוחת צהריים אצל משפחה מקומית. חוויה אדירה!!!! משם נמשיך לשדה התעופה של טביליסי לטיסתנו חזרה ארצה.

המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת לאור שיקולי 
מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.
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פורטוגל שוכנת בקצה יבשת אירופה. מסמלת יותר מכל את תהילת 
העבר של פורטוגל כמעצמה חובקת עולם. המטבח הפורטוגלי הוא 
המטיילים  נחשפים  הטיול  ובמהלך  בעולם  והמגוונים  הטובים  בין 
דגי  עד  מסרדינים  הנהדרים  הדגה  סוגי  הרבים  המאפה  לסוגי 
ורק  אך  מיוחדים  בחלקם  נהדרים  יין  הרחוק.סוגי  מהצפון  בקלה 
לפורטוגל כגון יין הפורט המפורסם.  במהלך הטיול נלמד ונחוש את 
נושא היהודים האנוסים שמטלטל עד עצם היום הזה את החברה 
טבע  אתרי  ציוריות  עיירות  בתוכה  אוצרת  המדינה  הפורטוגלית. 
חגיגה  ועוד.    עוד  של  הרגשה  בנוסעים  מותיר  והטיול  מדהימים 
לליסבון  טיסה  של  השילוב  וקולינרית.  ארכיטקטונית  היסטורית 
וחזרה מהעיר פורטו או הפוך מקצר משמעותית את זמני הנסיעה 

באוטובוס ונותן זמן למכביר ליהנות מהמדינה הקסומה.   

7 לילות/8 ימים  |  ע”ב חצי פנסיון 
האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

 
אין העברות/טיסות בשבת 

לא  ו/או שינויים  בלו”ז הטיסות  במקרים של שינויים/שיבושים 
צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

19-26/6/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 1,249 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,349 $
תוספת ליחיד בחדר 350 $

21-28/8/19  |  31/7-7/8/19 | 10-17/7/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 1,269 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,369 $
תוספת ליחיד בחדר 350 $

המחיר כולל:
במלונות  אכסון   | ת"א-ליסבון-פורטו  ושוב  הלוך  שכר  טיסות 
חצי  ע"ב  |כלכלה:  מקומי  תיירות  מס  כולל  ראשונה  מדרגה 
פנסיון )למעט הלילה הראשון( ארוחות בוקר + 6 ארוחות ערב  | 
אוטובוס תיירים נוח וממוזג | ביקורים וסיורים כמפורט במסלול 
| מדריך ישראלי מצוות השטיח המעופף | מס נמל, היטל ביטחון 

ודמי רישום | טיפים לנותני שירותים בחו''ל )למעט סבלות(

המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי/ מטען | התייקרות דלק מעת לעת כפי שיפורסם 
ע''י חברות התעופה  | הוצאות אישיות תשר למדריך ישראלי 

כמקובל. 

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:  
הלוך- NO9325 ת"א-ליסבון המראה 17:00 נחיתה 20:30

חזור- NO9324 פורטו-ת"א המראה 21:30 נחיתה 05:30 למחרת
שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

 בתי מלון )או דומים ברמתם(
Melia Braga Hotel   |  Lisboa Caprica Mar Hoterl   

להרשמה ובירורים מול חברת השטיח המעופףפורטוגל
טלפון:  04-8611122 - ורה 

פקס: 03-5156627
verag@flying.co.il  :דוא"ל

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.
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מסלול הטיול לפורטוגל
יום 1. תל אביב – פורטו 

ניפגש בנתב"ג לטיסה לפורטו, לאחר הנחיתה העברה למלון.

יום 2. פורטו
המוכרת  הפרנציסקנית,  ובכנסיה  ונצפה  בנטו"  "סאו  הייחודית  הרכבת  בתחנת  נבקר  פורטו,  המהממת  בעיר  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
ככנסיית יורדי הים. נצפה על גשר "דום לואיש"- סמלה של פורטו ואתר מורשת עולמי. נבקר ברובע ריברה הציורי, אשר בזכות רובע זה זכתה פורטו 
במעמדה הבינלאומי כעיר היסטורית תרבותית. בהמשך נערוך שייט מרהיב על נהר הדואורו החוצה את העיר, בגמר השייט נמשיך לביקור ביקב 
יין ה"פורט" המפורסם והטעים. נערוך סיור במרתפים של היקב כולל טעימות והסבר על ייצור היין האיכותי ששמעו יצא מרחוק. בסיום נותיר זמן 

חופשי למרכזה המיוחד של העיר עם שלל המוזיאונים וכמובן מדרחוב סאנט קטרין עם שלל חנויות האופנה היפות.     

יום 3. עמק הדוארו - גימראיש
לאחר ארוחת הבוקר נצא לחלק הצפוני של פורטוגל לעמק נהר הדוארו לפארק הלאומי הידוע, נצפה בטרסות הגפנים היורדות מפסגות ההרים 
עד לנהר האדיר וכמובן נערוך סיור רגלי במקום. נמשיך לעיר גימראיש הנחשבת כערש המדינה הפורטוגלית נצעד בעיר העתיקה שהוכרזה על ידי 
אונסקו כאתר מורשת עולמית נצפה בסגנון המנולי המפורסם ונותיר זמן למקום העתיק והציורי הגדוש במוזיאונים שווקים ציוריים. בתום הסיור 

נמשיך למלונו בעיר פורטו השוכנת לשפתו של האוקיאנוס האטלנטי. 

יום 4. אויירו – לוסו - שמורת בוסאקו
היום נצא ליום טיול המשלב בתוכו את ההיסטוריה המפוארת של המדינה והטבע הנהדר שקיים בה. את סיורנו נתחיל לאורכו של האוקיאנוס בעיר 
המכונה "ונציה" של פורטוגל "אויירו" העיר בנויה על לגונות מדהימות ותעלות רבות מראה מרהיב לכל עין. בתום הסיור נמשיך לעיירת המעיינות 
התרמיים לוסו ולשמורת יער בוסאקו נצפה בפונדק הצייד המלכותי שהפך להיות מלון מפואר. נמשיך ליער המפורסם לא נפסח על התצפיות 

המיוחדות בלב השמורה. 

יום 5. קוימברה - פאטימה - טומר - ליסבון 
היום יוצאים דרומה לבירת המדינה ליסבון. בדרכנו נבקר באחת הערים המיוחדות בפורטוגל "קוימברה" נבקר בחצר האוניברסיטה מהעתיקות 
באירופה. נחזה בחלק החדש שנבנה בתקופת הדיקטטור סלאזר ונמשיך לחלק העתיק בסגנון הפורטוגזי המיוחד "מנואלית" נחזה בנוף הנהדר 
של נהר המונדגו ונצעד למדרחוב הציורי של העיר עם "שער היהודים" זכר לקהילה הגדולה שהייתה במקום. משם נמשיך לביקור באחד מהאתרים 
הקדושים ביותר של העולם הנוצרי "פאטימה", נערוך סיור במקום מהיפים במדינה. לא נפסח על ביקור בקתדראלה המיוחדת ונספר את סיפור 
סוד הנבואה המצמררת. בגמר הסיור נמשיך לטומר עיירה קטנה ומיוחדת שבעברה רב האוכלוסייה הייתה יהודית נבקר בבית הכנסת העתיק זכר 
לקהילה המפוארת נערוך ביקור מרגש ונספר את סיפורה המרגש של הקהילה. ולא נשכח להזכיר את אברהם זכות שעל שמו נקרא בית הכנסת. 

בסיום נמשיך לבירת המדינה ליסבון.

יום 6. ליסבון
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר המופלאה. נתחיל מרובע אלפמה המיוחד ולאתר תערוכת האקספו שנערך בעיר. לא נחמיץ את פארק 
"אדוארד השביעי" נצפה  במנזר ג'ירונימוס פאר האדריכלות המנואלית ומקום קבורתם של מגלה הארצות וסקו דה גאמה ושל המשורר הלאומי 
קמיאיש. נמשיך לאנדרטה המרשימה של מגלי הארצות אחד מסמליה של העיר. לא נפסח על חציית גשר הכבלים המחבר את ליסבון עם אלמדה 
ובמיוחד במדרחוב  זמן חופשי במרכזה הסואן של העיר  נותיר  ונטפס לתצפית מיוחדת ממנה נשקפת ליסבון השוכנת על נהר הטאג'ו. לסיום 

"אגושטה" עם שלל חנויות האופנה והחניות העתיקות חוויה נהדרת.

יום 7. קאבו דה רוקה – סינטרה - קשקאיש
הבוקר נצא לאחד הימים היפים של הטיול. נתחיל מהמצוק המדהים "קאבו דה רוקה" שהיא הנקודה המערבית ביותר ביבשת אירופה. על המצוק 
בנוי מגדלור בגובה של 140 מטר. נסייר במקום הקסום כולל תצפיות נהדרות משביל הענקים הידוע. בגמר הסיור נמשיך לעיירה סינטרה שהוכרזה 
כבר בשנת 1995 כאתר מורשת עולמית. העיירה שופעת בארמונות רבים מתקופות שונות החל מהמורים ששלטו במקום ועד למלכי פורטוגל 
ואציליה. נערוך סיור במקום ולאחריו נמשיך לכפר הדייגים "קשקאיש" עם שלל הדייגים היושבים במרינה הציורית ומתקנים את הרשתות שלהם. 
19 והוילות  העיירה היא מקום מושב הקיץ של נשיא המדינה ולכן אחת מהסגנוניות במדינה. נמשיך כמובן לאסטוריל אתר נופש של המאה ה 

הנהדרות נושקות לים. 

יום 8. אובידוש – נזרה - תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר נצא צפונה, את טיולנו נתחיל מהעיירה אובידוש שהינה פנינה תיירותית נצעד בסמטאות עם החנויות לעבודות היד, עור, 
קרמיקה ועוד. נצעד מהשער העתיק עד לטירה העתיקה ונטפס לתצפיות מהממות. בתום הסיור נמשיך ל"נזרה" היא נצרת, עיירת דייג מקסימה 
עם שלל מסעדות הדגים המפורסמות. בגמר הסיור נמשיך למרכז הקניות הגדול "ואסקו דה גאמה" לזמן חופשי ולאחריו העברה לשדה התעופה 

לטיסה לתל אביב.

המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת 
לאור שיקולי מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.
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טיול מאורגן לקרואטיה וסלובניה חושף בפנינו את שכיות החמדה 
היפות ביותר של אזור הבלקן.

שתי המדינות השכנות, אשר בעבר השתייכו ליוגוסלביה וכיום הינן 
חלק מהאיחוד האירופאי, זוכות לתיירים רבים המגיעים להתפעל 
מהנופים המרשימים של מפלי פליטביצה, האגמים האלפינים של 
בלד ובוהין ומערת הנטיפים פוסטוינה. במהלך הטיול אנחנו לנים 
יוצאים לחקור את  בשני בתי מלון, אחד בכל מדינה, ומהם אנחנו 
מרתקת  היסטוריה  נדירים,  טבע  באתרי  התברכה  אשר  הסביבה 

ותרבות עשירה. 

המחיר כולל:
ברמה   במלונות  אכסון   | ת"א-זגראב  ושוב  הלוך  שכר  טיסות 
דרגה  ראשונה מלונות 4 כוכבים | כלכלה: חצי פנסיון | אוטובוס 
תיירים נוח וממוזג לביצוע התוכנית | ביקורים וסיורים כמפורט 
נמל,  מס   | המעופף  השטיח  מצוות  ישראלי  מדריך   | במסלול 
בחו''ל  שירותים  לנותני  טיפים   | רישום  ודמי  ביטחון  היטל 

)למעט סבלות והמלווה הישראלי(

המחיר אינו כולל:
מקומיים:  שירות  לנותני  טיפים   | אישיות  הוצאות   | ביטוחים 

סבלות | תשר למדריך הישראלי כמקובל.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:  
הלוך LY5181  ת"א-זאגרב המראה: 16:40 נחיתה: 19:10

חזור LY5182 זאגרב-ת"א המראה: 20:20 נחיתה: 00:35 למחרת
 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

בתי מלון )או דומים ברמתם(
 Catez Slovenia 4*  |  Well Croatia 4 *

קרואטיה סלובניה
7 לילות/8 ימים  |  ע”ב חצי פנסיון

האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

17-24/9/19  |  25/6-2/7/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 97 $( 872 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 969 $
תוספת ליחיד בחדר 290 $

27/8-3/9/19  |  16-23/7/19
מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 909 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,009 $
תוספת ליחיד בחדר 290 $

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

להרשמה ובירורים מול חברת השטיח המעופף
טלפון:  04-8611122 - ורה 

פקס: 03-5156627
verag@flying.co.il  :דוא"ל
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

מסלול הטיול לקרואטיה סלובניה
יום 1. תל אביב – זאגרב

ניפגש בנתב"ג ונטוס לזאגרב. לאחר הנחיתה העברה למלוננו

יום 2. זאגרב
הבוקר נצא לסיור בעיר זאגרב. נטייל ברחובות העיר העתיקה, נעבור דרך שער העיר, מחלקה הגבוה אל המרכז החדש יחסית. נראה את כנסיית 
מרכוס הקדוש, בה ציורים מימי הביניים, קמפוס האוניברסיטה ובניין האופרה. נערוך סיור מודרך במקום  נראה את בניני הממשל של קרואטיה. 
לאחר מכן נרד בדרך המיוחדת למרכז העיר השוקקת נבקר בשוק המפורסם של העיר ונצעד במדרחוב העיר שהינו כמוזיאון פתוח. חוויה אדירה 

!!! בגמר הסיור נמשיך לבית המלון.

יום 3. שמורת פליטביצה
הבוקר נצא ליום טיול בשמורת האגמים פליטביצה, הכוללת 16 אגמים מדהימים ביופיים, המחוברים ביניהם בעשרות מפלים. הביקור משלב הליכה 
בשבילים בין אשדים, אגמים וצמחייה עשירה. כמו כן נהנה משייט באגם הדרווה. השמורה נחשבת ובצדק כאחד המקומות היפים באירופה כמוה 

כגן עדן יצירה מדהימה של הטבע. שלל צבעים של הצמחייה ושפע המים משאירים חותם של חוויה של פעם בחיינו.. לעת ערב נחזור למלוננו.

יום 4. הריביירה הקרואטית
לאחר ארוחת הבוקר נצא לאחד מפלאי האזור, עיירות הנופש לאורכו של הים האדריאטי עם הנוף המדהים של המפרצים לאורכו של החוף. נסייר 
באופטיה עיירת הנופש המפורסמת נבקר בגני וילה אנג'לינה ונמשיך לטיילת החוף היפהפיה. נמשיך לרייקה עיר הנמל הראשית של קרואטיה 
ומרכז מסחרי חשוב מימים עברו. נערוך סיור מהנמל המיוחד נחצה את הנהר לרובע "דלתה" הציורי ולא נחמיץ תצפית וסיור ממצודת "טרסט", 

המכונה גם המצודה הפרנקופונית ושולטת על העיר. יום מלא וגדוש!

יום 5. קניון וינטגר – בלד
בשעת בוקר ניסע אל המפורסם באתריה של סלובניה, אגם בלד ועיירת הנופש שלגדותיו. את יומנו באזור נתחיל במסלול הליכה בשמורת וינטגר, 
לאורך נחל הזורם בתחתית קניון. משם נמשיך לתצפית ממצודת בלד המפורסמת, ממנה נשקף הנוף הפסטורלי של האגם והאי שבליבו. במצודה 
נבקר במוזיאון ובו שרידים ארכיאולוגים חשובים, ריהוט מקורי בן מאות שנים ותערוכת כלי נשק שונים. נמשיך מאגם בלד לאגם בוהין המדהים, 
שבעצם כלוא כאמבטיה צרה וארוכה בין רכס הרי הטריגלב ורכס הר הווגל, המשמש כאתר סקי מבוקש בחורף וכאזור טיולים מקסים בקיץ. בתום 

הסיור נמשיך למלוננו.

יום 6.אוסטריה
זה הוא מהיפים באירופה בזכות  היולינים לבירת החבל קלגנפורט, חבל ארץ  ליום טיול לחבל קרנטיה באוסטריה, חציית האלפים  נצא  הבוקר 
הטופוגרפיה המעניינת והמיוחדת שלו הרים נישאים ואגמים החורצים אותם. האזור מפורסם בצמחיה האלפינית המיוחדת של ארזים ואשוחים 

מזנים מיוחדים וכמובן בעלי החיים המאפיינים את שמורות הטבע של האזור.
 

יום 7. מערת הנטיפים פוסטוינה 
לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום לביקור באחת מפינות החמד של סלובניה והעולם, מערת הנטיפים הגדולה פוסטוינה, אשר בחבל הקארסט. הביקור 
וה''וילונות''  ועמודים מדהימים, אולם נטיפי ה''ספגטי''  גדולי מימדים, בהם נטיפים  וסיור רגלי באולמות  במערה משלב נסיעה ברכבת קרוניות 
במגוון צבעים. לאחר הביקור נמשיך לעיר העתיקה והמיוחדת "שקופיה לוקה" נערוך סיור משער העיר עד למצודה האימתנית ונספר את סיפורה 

המרתק של סלובניה. יום מלא וגדוש!!!!

יום 8.  לובליאנה – זאגרב - תל אביב
הבוקר נצא לסיור בבירת סלובניה - לובליאנה. העיר מיוחדת מאוד ויפיפייה. את סיורנו נתחיל מתצפית על הכנסייה הוורודה נמשיך לכיכר העירייה. 
נצפה במבנה המיוחד ובכיכר הפסלים ונספר את סיפורה העתיק. נמשיך לשוק האוכל והמזכרות המפורסם עם שלל ריחות טעמים ומתנות לכל 
דכפין. נמשיך לאורכה של הטיילת המקסימה הבנויה על שפתו של נהר הלובליאנצ'ה. לא נחמיץ את גשר העמודים סמלה הבלתי מוכתר של העיר. 

נותיר זמן למקום הציורי ובסיום העברה לשדה התעופה לטיסה לתל-אביב.

המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת 
לאור שיקולי מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

טיול מופלא אל הנופים היפים של הרי הקרפטים והיערות המכסים 
רומניה.  של  הדופן  יוצאת  וההיסטוריה  הציוריים  הכפרים  אותם, 
נבקר בארמון פלש, מכרות המלח, פויאנה ברשוב ופרג'מר, טירתו 

של דרקולה ועוד.... 

נהנה גם מעיר הבירה של רומניה, בוקרשט העיר הגדולה ביותר בה 
ומרכז המסחר, התעשייה והתרבות של המדינה. נבקר במרחצאות 

טרמא ספא ופארק הרסטראו.

המחיר כולל:
טיסות שכר הלוך ושוב ת"א-בוקרשט | אכסון במלונות ברמה  
| כלכלה: חצי פנסיון למעט  4 כוכבים  דרגה  ראשונה מלונות 
לביצוע  וממוזג  נוח  תיירים  אוטובוס   | בבוקרשט  הלילות 
התוכנית | ביקורים וסיורים כמפורט במסלול | מדריך ישראלי 
רישום  ודמי  ביטחון  היטל  נמל,  מס   | המעופף  השטיח  מצוות 
והמלווה  סבלות  )למעט  בחו''ל  שירותים  לנותני  טיפים   |

הישראלי(

המחיר אינו כולל:
מקומיים:  שירות  לנותני  טיפים   | אישיות  הוצאות   | ביטוחים 

סבלות | תשר למדריך הישראלי.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות למועדים:  16-23/6/19  |  1-8/9/19
הלוך IZ295  ת"א-בוקרשט המראה: 16:00 נחיתה: 18:40 |  חזור IZ296 בוקרשט-ת"א המראה: 19:40 נחיתה: 22:15

זמני טיסות למועדים:  23-30/7/19  |  13-20/8/19
הלוך IZ295  ת"א-בוקרשט המראה: 15:45 נחיתה: 18:25 |  חזור IZ296 בוקרשט-ת"א המראה: 19:25 נחיתה: 22:00

 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.
בתי מלון )או דומים ברמתם(

Piatra Mare Poiana Brasov Hotel  |  Ramada Bucharest Hotel

רומניה
7 לילות/8 ימים  |  ע”ב חצי פנסיון

האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

23-30/7/19  |  16-23/6/19
1-8/9/19  |  13-20/8/19

מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 75 $( 674 $

מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 749 $

תוספת ליחיד בחדר 200 $

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

להרשמה ובירורים מול חברת השטיח המעופף
טלפון:  04-8611122 - ורה 

פקס: 03-5156627
verag@flying.co.il  :דוא"ל
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

מסלול הטיול לרומניה
יום 1. תל אביב-בוקרשט-הרי הקרפטים

אלפינית  צמחיה  המרהיבים  בנופיו  ידוע  .האזור  הקרפטים   הרי  לכיוון  צפונה  נצא  ההגעה  .עם  בוקרשט  רומניה  לבירת  לטיסה  בנתב"ג  ניפגש 
במיטבה עם שלל מפלי מים מעינות ונופים מרהיבים, הגעה למלון בשעות הערב המאוחרות.

יום 2. ארמון פלש – סינייה
לאחר ארוחת הבוקר נצא  לעיירה סינייה לביקור בארמון פלש, אחד הארמונות היפים באירופה. ארמון זה נבנה בסגנון אדריכלות גרמנית על ידי 
המלך קארול הראשון. נבקר באולמות בקומה הראשונה, נראה את אולם המראות, את אוסף הנשק, את האולם הבנוי בסגנון הרנסנס הגרמני, 

נמשיך לסיור בגנים המרהיבים ובשוק המזכרות המפורסם. בגמר הסיור נמשיך לסיור בעיירה סינייה שהינה מקום מופלא ומיוחד.

יום 3. פויאנה בראשוב – בראשוב – פראג'מר 
ונצעד  נצפה בצמחייה האלפינית המרהיבה  נסייר בעיירה המיוחדת,  וסקי בלב הרי הקרפאטים.  נופש  עיירת   – לפויאנה בראשוב  ניסע  הבוקר 
ביערות האלפינים המקיפים את העיירה. נמשיך לבראשוב בעלת אופי וסגנון גרמני. נסייר בעיר העתיקה, נראה את הכיכר המרכזית ובית העירייה, 
נצפה על הכנסייה השחורה, הבנויה בסגנון הגותי המרהיב, נצעד במדרחוב הציורי ונצפה בבניינים המיוחדים. נמשיך לביקור בבית הכנסת המרכזי 
של קהילת בראשוב )במידת האפשר( ונשמע על עברם המפואר של יהודי טרנסילבניה. ממשיכים לפראג'מר כפר סקסוני, בו הזמן עצר מלכת – 

חוויה מיוחדת במינה! נערוך ביקור במצודת הכנסייה העתיקה, אליה נהגו תושבי המקום להימלט בעת מצור. חזרה למלון בשעות הערב.

יום 4. בראן 
היום נצא לטיול מדהים בקרפטים הדרומיים. נבקר בטירת בראן – מצודתו של הרוזן דרקולה האגדתי. ארמון מבצר טרנסילבאני עתיק ומיוחד. 
נצעד בחדרי המבצר העתיק שמשמש היום כמוזיאון, נתוודע אל קורות משפחתו של דרקולה, שהוא האציל הרוזן "ולאד טפש" המכונה המשפד 
נצעד בינות לחדרי המבצר במעברים מיוחדים ונסתרים ונותיר זמן חפשי לעיירה הסובבת את המבצר ולשוק המפורסם למרגלות המצודה. בתום 

הסיור נשוב למלוננו. 

יום 5.  סיגישוארה – פרדיאל
הבוקר נצא ליום טיול בהרי הקרפטים. נתחיל מהעיירה העתיקה סיגישוארה, בה נולד דראקולה האגדי. נראה שם את הבית בו נולד דראקולה 
– הנסיך וולאד. נסייר בעיירה העתיקה, נראה את מגדל השעון, נחזה בפעלולי השעון העתיק ונצעד במעבר הסודי של הרוזן דרקולה לתצפית 
מרהיבה על העיירה הציורית. בגמר הסיור נמשיך לעיר המיוחדת בלב ההרים בגובה של כמעט 1500 מטר מעל גובה פני הים.נערוך סיור בעיר 
רומניה בעבר הרחוק  העתיקה עם הבניה המיוחדת לא נחמיץ את התצפית המפורסמת שלשת הארזים.לא נחמיץ את הוילה של שליטה של 

ניקולאי צ'אוצ'סקו,יום מלא וגדוש !!

יום 6.  סלאניק פרחובה-בוקרשט
200 מטר נבקר  לאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר העיירה סלאניק לביקור במכרות המלח "סלאניק פרחובה". נרד למעמקי האדמה ובעומק של 
וניסע  לעבר בירת המדינה המכונה "פריס  באחד ממכרות המלח הגדולים באירופה. נראה את האולמות הענקיים, מוזיאון המלח ועוד. נמשיך 
הקטנה" עם ההגעה נסייר במרכזה של העיר נצפה בשער הניצחון על הגרמנים העתק של שער הניצחון בפריס. נמשיך בשדירות ויקטורי נצפה 

בכיכר המהפכה ונמשיך לבית המלון שלנו בבוקרשט.

יום 7. בוקרשט – מרחצאות "טרמה ספא" –פארק הרסטראו
היום נצא לאתר הספא הידוע "טרמה ספא רומניה" האתר הוא מהפורסמים באירופה ומכיל בתורו שלל בריכות שחייה בטמפרטורות שונות בריכות 
ג'קוזי רבות 4 סוגי סאונות ניתן בתשלום נפרד לקבל עיסוי.המקום משופע בבתי קפה בארים ומסעדה והכל באווירה איכותית ויפה ברמה הגבוהה 
ביותר האתר זכה בפרסים רבים על העיצוב ועל התפעול המעולה של המקום. לאחר מספר שעות ניפרד מהמקום הקסום וניסע לריאה הירוקה של  

בוקרשט הפארק המפורסם הרסטראו נערוך שייט באגם המלכותי הגדול ולא נחמיץ את שביל האוהבים ובסיום נמשיך לבית המלון.

יום 8. בוקרשט – תל- אביב
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר התוססת, נתחיל מתצפית על ארמון המלך, משרדי הממשלה, התיאטרון הלאומי, בניין התזמורת הפילהרמונית, 
האקדמיה הצבאית ועוד. נערוך סיור רגלי בעיר העתיקה ונחוש את עוצמתה ואת ייחודה. נבקר בבית הכנסת הגדול של יהודי רומניה ונערוך טכס 
לשדה  נמשיך  בסיום  הפנטגון.  לאחר  בעולם  בגודלו  השני  המשרדים  בניין  ציאושסקו,  לארמון  לתצפית  נמשיך   השואה.  קורבנות  לזכר  מיוחד 

התעופה לטיסה לתל-אביב.

המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת לאור שיקולי 
מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.  כמו כן בשני הלילות האחרונים בבוקרשט יהיה על בסיס ארוחת בוקר בלבד.

 



23 22

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

המחיר כולל:
טיסות הלוך ושוב תל אביב – סלוניקי | העברות מ/אל שדה התעופה | 
לינה במלון:  *CAPSIS 4  | כלכלה: חצי פנסיון | מס נמל, היטל ביטחון 

ודמי רישום

המחיר אינו כולל:
ע''י  שיפורסם  כפי  לעת  מעת  דלק  התייקרות   | רפואי/מטען  ביטוח 

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!חברות תעופה | הוצאות אישיות.

זמני טיסות:  
 הלוך CXI1001   ת"א- סלוניקי המראה 08:00 נחיתה 10:10   

חזור CXI1002   סלוניקי-ת"א המראה 11:30 נחיתה 13:30
 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

סלוניקי וצפון יוון 
נופשון במלון קפסיס

4*  |  ע”ב חצי פנסיון
האוכל בבית המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
לא  שינויים  ו/או  הטיסות  בלו”ז  שינויים/שיבושים  של  במקרים 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

להרשמה ובירורים מול חברת השטיח המעופף
טלפון:  04-8611122 - ורה 

פקס: 03-5156627
verag@flying.co.il  :דוא"ל

תוספת ליחיד 
בחדר

בן/ת זוג/אורח 
שאינם חברי 

איפ”א
חבר/ת איפ”א מועדים

$ 110 $ 439 395 $ )לאחר סבסוד 44 $( 27-30/6/19
סוף שבוע

]חמישי-ראשון[
3 לילות

$ 110 $ 469 422 $ )לאחר סבסוד 47 $( 18-21/7/19  |  11-14/7/19

$ 110 $ 469 422 $ )לאחר סבסוד 47 $( 8-11/8/19  |  1-4/8/19

$ 140 $ 439 395 $ )לאחר סבסוד 44 $( 16-20/6/19

אמצע שבוע
]ראשון-חמישי[

4 לילות
$ 160 $ 549 494 $ )לאחר סבסוד 55 $( 21-25/7/19  |  14-18/7/19

$ 160 $ 569 512 $ )לאחר סבסוד 57 $( 11-15/8/19  |  4-8/8/19
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

נופש בסלוניקי וצפון יוון
העיר סלוניקי היא בירת חבל מקדוניה. היא השנייה בערי יוון אחרי אתונה ומשמשת כמרכז האדמיניסטרטיבי של הצפון. סלוניקי שונה 
מאוד מאתונה - מודרנית, קוסמופוליטית, ועשירה יותר. סלוניקי שונה מאוד מאתונה - היא מודרנית, קוסמופוליטית ועשירה יותר. הנה 

מדריך קצר לעיר - על האטרקציות המרכזיות שבה, קניות, תחבורה, מסעדות וחיי לילה.

*Hotel Capsis 4
מלון קאפסיס הוטל ת'סלוניקי )Capsis Hotel Thessaloniki(, ששופץ לאחרונה, ממוקם בלב סלוניקי ונמצא במרחק של 900 מטרים 
מהכיכר המרכזית של העיר. המלון מציע חדרים עם אינטרנט אלחוטי בחינם, שימוש חופשי בחדר הכושר ומתקני פגישות.  המלון 
מספק מיגוון של חדרים, שכולם כוללים מיני בר וחדר רחצה צמוד עם מייבש שיער. שירות חדרים זמין 24 שעות ביממה.  משקאות 
מוגשים בבר All Day Bar, הממוקם בבניין המרכזי, ובבר הבריכה הממוקם בגינת הגג. המלון מגיש מדי יום גם ארוחת בוקר יוונית עם 
מוצרים מקומיים ומזנון ארוחת בוקר אמריקאי.  המלון נמצא במרחק הליכה מחוף הים של העיר, בו ממוקמים בתי קפה ומסעדות. 
10 דקות נסיעה משם, ושדה התעופה נמצא  )International Exhibition Centre( נמצא במרחק של  מרכז התערוכות הבינלאומי 

במרחק של 25 דקות נסיעה משם.
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הוא  כך מכונה באקו השוכנת לחופי הים הכספי  "ארץ האש הנצחית"  
האגם בגדול בעולם.  בירתה המפתיעה של אזרבייג'ן הממוקמת בדרום 
הקווקז וגובלת עם רוסיה בצפון, איראן בדרום וארמניה במערב.  חווית 
טיול מסעירה המשלבת קיצוניות מוטרפת, מצד אחד עושר רב בסגנון 
גורדי  מודרניים,  אולטרא  קוסמופוליטיים  מראות  המפרץ,  נסיכויות 
וארמונות  מבנים  שחקים  גורדי  ומצוחצחות,  רחבות  שדרות  שחקים, 
מותגי  מיטב  עם  לרוב  פאר  וחנויות  עצומים  קניות  מרכזי  מפוארים, 
היוקרה, מלונות בינלאומיים, פארקים ומזרקות סטייל פריס, מכוניות פאר 
תוססים  לילה  וחיי  משובח  מזרחי  קווקזי  מטבח  אלגנטיים,  רגל  והולכי 
היתה  עשורים  מספר  לפני  שעד  בעולם  העשירות  הערים  לאחת  כיאה 

עיר מדברית שכוחת אל עם מספר מבני טיט האצורים בחומה.

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

המחיר כולל:
טיסות שכר ישירות עם חברת ישראייר בקו ת"א-באקו-ת"א | 
מיסי נמל ודלק | מלון מדרגת *4 על בסיס חצי פנסיון | סיורים 
לנותני  טיפים   | הטיול  במסלול  כמופיע  לאתרים  וכניסות 

השירותים בחו"ל | מדריך מקומי מצוות "כרמל תיירות". 

המחיר אינו כולל:
כניסה  אשרת   | ומטען  רפואי  ביטוח   | בחדר  ליחיד  תוספת 
הוצאות   | סבלות  דמי   | לשינוי(  )נתון   $  26 בסך  לאזרבייג'ן 

אישיות | תשר למדריך הישראלי.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:    
הלוך 6H881 ת"א-באקו המראה 10:00 נחיתה 15:05 

חזור 6H882 באקו-ת"א המראה 15:05 נחיתה 17:30 - יום שישי
הטיסות הינן טיסות שכר -  הנחיתה בישראל קרובה למועד כניסת השבת - האחריות הינה על הנוסעים בלבד!

שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.
  Sky Hotel Baku - )בית מלון )או דומה ברמתו

באקו אזרבייג'ן
לחופי הים הכספי

4 לילות/5 ימים  |  ע"ב חצי פנסיון
האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

    15-19/7/19  | 1-5/7/19  |  17-21/6/19
     2-6/9/19  |  26-30/8/19 | 29/7-2/8/19

23-27/9/19

מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 80 $( 716 $
מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 795 $

תוספת ליחיד בחדר 200 $

בנמל  תונפק  אשר  לאזרבייג'ן,  כניסה  אשרת  דרושה 
המקומיות  הרשויות  ע"י  וניתנת  בבאקו  התעופה 
באזרבייג'ן.  עלות אשרת הכניסה 26 $ - מחיר סופי 

כפי שנדרש בכניסה למדינה )עדכני ל- 01.12.2018 (

להרשמה ובירורים מול חברת כרמל תיירות
טלפון:  03-6453316   |  פקס: 153-542-42-68-72

inna.sardal@carmel-tourism.com אינה סרדל: ה 
Marina.falkin@carmel-tourism.com :מרינה פלקין
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

מסלול הטיול לבאקו אזרבייג'ן
לחופי הים הכספי

)Baku( יום 1: ת"א – באקו
מנתב"ג נצא בטיסה ישירה אל באקו בירתה של אזרבייג'ן, לאחר התארגנות וקבלת אשרות הכניסה נצא לסיור פאנורמי בבאקו המכונה "דובאי 
של הקווקז", נתרשם מהעיר המעניקה חוויה קוסמופוליטית מערבית עם ניחוחות המזרח. נעבור בשדרות הזיכרון )Shehidler Khiyabany( ונעצור 

לתצפית פנורמית מרהיבה על העיר. 

יום 2: באקו – סיור עיר 
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר המפתיעה, תחילה נסייר ברובע ההיסטורי של באקו ונטייל בעיר העתיקה הבנויה בצורה אליפטית ומזמנת 
חוויה מרגשת הנראית כלקוחה מדפי הספר "אלף לילה ולילה". נטייל בין הסמטאות הציוריות המוקפות חומה מתקופת ימי הבינים, העיר העתיקה 
של באקו הוכרזה בשנת 2000 כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו בעיקר בשל שלושת האתרים אותם נפגוש בסיורינו. נראה את ארמון שושלת 
שירוואנשה)Shirvanshas Palace(  שריד לממלכה האזארית מימי הבניינים טרם הפכה אזרבייג'ן לכלי משחק בין המעצמות רוסיה ופרס. נראה 
את המסגד, את מבנה החאן קראוואנסאריי העתיק )Caravansarai ( הנותר מהימים בהם עברו שיירות הגמלים עמוסות בדרך המשי ונצפה באחד 
מסמלי העיר, מגדל העלמה העגול )Maiden Tower(, החאן ומשם אל כיכר השוק הגדושה בדוכני מזכרות ומלאכות יד אופייניות. נמשיך אל באקו 
החדשה ונתרשם מהמבנים החדשים שהוקמו במאה הקודמת. נמשיך לביקור במוזאון השטיחים הגדול בעולם )כ 40,000 שטיחים!( נצפה באוסף 
המרהיב ובנשים הדגימות עבודת אריגה אותנטית. נעבור ליד מרכז היידר אלייאב )Heyder Aliyev Culture Center( על שמו של הנשיא המנוח 
אשר נחנך בשנת 2012 על ידי בנו אילהאם אלייב שירש את הסמכות הכוח והתואר מאביו. מרכז התרבות המודרני מתנשא לגובה 80 מ' ומשתרע 
על פני 5700 מ"ר, אשר תוכנן ועוצב על ידי האדריכלית זאהה חדיד והוא הוכתר "כמבנה המעוות ביותר בעולם". במידה והזמן יאפשר נבקר במסגד 

המרשים Bibi Heybat שהוקם בשנת 1989 על חורבות המסגד העתיק מהמאה ה 13 שנהרס על ידי הסובייטים ומכיכר הדגל הלאומי.

)Absheron Peninsula( "חצי האי אבשרון"הר האש)Gobustan(  "יום 3: גובוסטאן-שמורת"ארץ הוואדיות
לאחר ארוחת הבוקר נצא את באקו ונשים פעמינו אל צפון מערב אל פנים אזרבייג'ן האוטנטית ואזור הקווקז הגבוה. נבקר בשמורת גובוסטאן 
ובתרגום מאזרית "ארץ הוודאיות" השמורה נמצאת דרומית מערבית לבאקו ושוכנת באזור סלעי בעל אקלים חצי מדברי ומראהו כנוף צחיח וירחי. 
שנת 2007 הכריז ארגון אונסק"ו על שטח של 5,370 דונם בשמורה כאתר מורשת עולמית. בשעות אחר הצהרים ניסע אל חצי האי אבשרון השוכן 
יוצא דופן – אש תמידית  לחופו המערבי של הים הכספי ונבקר בהר האש )Yaner Dag(, גבעה הממוקמת במרכז חצי האי ושם נצפה במחזה 
הבוערת כתוצאה משריפת גז טבעי הפורץ מלב האדמה, ההר הבוער תמידית הוא האתר היחיד שנותר פעיל באזור ובין הבודדים בעולם. אזרבייג'ן 
 Ateshgan of "הידועה בין היתר כ "ארץ האש הקדושה" היתה למרכז הזרם בדת הפרסית העתיקה הקרוי זרטוסטרא, נבקר באתר "מקדש האש
Baku(( אשר שימש כמקום פולחנם של הזרטוסטרים שסגדו לאש ולצלה ההפוך הנפוץ בין סמלי המזרח הרחוק. מנהגי דת עתיקה זו שהאש 

נמצאת במרכזה הפכו לחלק מהתרבות האזארית ומידי חודש מרס נחגג ברחבי המדינה חג האש בשל כך. 
לינה בבאקו.  

יום 4: באקו – יום חופשי
יום חופשי לסיורים עצמאיים בבאקו.

יום 5: באקו – תל אביב
בשעות הבוקר ובהתאם לשעת הטיסה נעצור באחד משווקי העיר להזדמנות אחרונה לקניית מזכרות, שווקיה של העיר ידועים בעולם ככאלו 
שניתן למצוא בהם הכל מהכל, פירות מיוחדים, תבלינים מדרך המשי, ריבות, חמוצים, פירות מיובשים שונים ומשונים, זעפרן במחיר מצחיק והרבה 

קוויאר שחור משובח! נמשיך לשדה התעופה משם נצא בטיסה ישירה וננחת בתל אביב.

המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת לאור שיקולי 
מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.   
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הרפובליקה של הודו שוכנת בדרום אסיה השולטת על רוב תת היבשת 
והשנייה  בשטחה  בעולם  בגודלה  השביעית  המדינה  היא  הודו  ההודית. 
בעולם בגודל אוכלוסייתה המונה יותר ממיליארד נפש הדוברים למעלה 
ממאה שפות שונות.  טיול אל תת היבשת הודו משלב ביקורים באתריה 
הקלאסיים, המאפשר הצצה למדינה היכולה למלא היכלות של ספרים 
והצבעוניות המאפיינת אותה.  נמשיך  גוניות  אין קץ בשל הרב  ותיאורי 
אינו  להודו  טיול  ששום  ביופיו  המדהים  הארמון  מאהל-  בטאג'  לביקור 
שלם בלעדיו, מצבת האהבה אשר בנה הקיסר שאה ג'האן לזכר אשתו 
מומתאז מהאל אשר הוכרז כאחד משבעת פלאי עולם, מבקרים מדי שנה 
העיר  בג'איפור  נבקר  הטיול  של  השני  בחלק  אדם.  בני  מיליון  מ-3  יותר 
הורודה, נרכב על פילים, נבקר בארמון הרוחות ובמצודת אמבר הקסומה. 
על  נרכב  ובה  שליו  אגם  גדות  על  והרוגעת  השלווה  לפושקאר  נמשיך 
ועוד בטיול ממצה  זאת  ונשוטט בשווקים הריחניים של העיירה,  גמלים 

למדינה הצבעונית ביותר בעולם.

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

המחיר כולל:
 | מומבאי   – אביב  תל  ושוב  הלוך  על   אל  סדירות  טיסות 
אוטובוס   | הטיול  בתוכנית  כמפורט  והעברות  פנים  טיסות 
תיירות  מדרגת  מלון  בבתי  לינה   | וממוזג  נוח  תיירים 
 | תיירות"  "כרמל  מצוות  ישראלי  טיולים  מדריך   | ו-*5    4*
במסלול  שמצוין  כפי  לאתרים  כניסות   | פנסיון  חצי  כלכלה: 
מקומי    ומדריך  נהג  מקומיים:  שירותים  לנותני  טיפים   |

המחיר אינו כולל:
ויזה בסך 105 $ )ישולם לחברה(  | ביטוחים | הוצאות אישיות | 

סבלות | תשר למדריך הישראלי.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

זמני טיסות:  
הלוך LY71U ת"א-מומבאי המראה: 20:15 נחיתה: 07:30 למחרת
חזור LY74U מומבאי-ת"א המראה: 12:00 נחיתה: 16:30 למחרת

 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

בתי מלון )או דומים ברמתם(
 *VIVANTA BY TAJ SURAJKUND Delhi 5*  |  DERA MASUDA PUSHKAR 4

*Hotel Park Ocean JAIPUR 4*  |  The Gateway Hotel AGRA 5 |

הודו - מסע אל דרך  
המהרג'ות במשולש הזהב

7 לילות/9 ימים  |  ע”ב חצי פנסיון
האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

10-18/12/19  |  19-27/11/19
4-12/2/20  |  7-15/1/20

מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 1,185 $
מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,285 $

תוספת ליחיד בחדר 350 $

המחיר אינו כולל 105 $ לאדם
 שישולם לחברה עבור הוצאת ויזה להודו 

להרשמה ובירורים מול חברת כרמל תיירות
טלפון:  03-6453316   |  פקס: 153-542-42-68-72

inna.sardal@carmel-tourism.com אינה סרדל: ה 
Marina.falkin@carmel-tourism.com :מרינה פלקין
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

מסלול הטיול להודו - מסע אל דרך המהרג'ות במשולש הזהב
)Tel Aviv – Mumbai-Jaipur ( תל אביב  –  מומביי –ג'איפור : )ימים 1+2 )יום שלישי+ יום רביעי

ניפגש בשדה התעופה ונצא בטיסת אל על ישירה למומביי ) בומביי לשעבר( בירתה של מהארשטרה , העיר שמציעה תערובת של צבעים, טעמים, 
זו!  לאחר הנחיתה וסידורי הקרקע, נצא ליום מלא של חוויות בעיר הענקית. למבקרים לראשונה ואפילו  ריחות וחוויות שניתן לספוג רק בעיר 
לשנייה נדמית העיר כחיה בערבוביה של צבעים וקולות שאינם נדמים לרגע.  ממומביי נבנתה על מספר איים  וכיום היא עיר הקוסמופוליטית 
בעלת הנמל הפעיל ביותר בתת היבשת הודו.   נערוך סיור פנורמי , ביו היתר נראה את בניין האוניברסיטה ומגדל הביג בן" במתכונתו ההודית.  
נעצור לחוויה הודית מהממת חושים  והזויה  ונבקר  ב"מכבסה הגדולה "  ) ) Dhobi Ghat, מתחם ענקי המורכב מתאי בטון ביניהם זורמות תעלות 
מים, שם אלפי אנשים המכבסים את בגדיהם, חובטים בהם שוב ושוב, מייבשים ואף מנהלים את חייהם החברתיים במקום.  במידה ויתאפשר 
ובהתאם לשעת הטיסה הפנימית ,  נבקר באחד ממרכזי ההפצה של הלאנץ' בוקס ) lunch box  (, מערכת ידועה של משלוחי אוכל מבית העובד 
למקום עבודתו. עם תום הסיורים, העברה לשדה התעופה לטיסת הפנים לג'יפור . לאחר הנחיתה נסיים את יומנו בחווית צפייה בסרט הודי בקולנוע 

מקומי.  ארוחת ערב במלון, לינה בג'איפור.

יום 3 ) יום חמישי ( : ג'איפור -פושקאר ) Pushkar ( – טיול ג'יפים
לאחר  ארוחת הבוקר נצא בנסיעה לעבר העיר הקדושה והמרכז הרוחני – פושקאר , עירו של האל האדיר בראמה. עיירה קטנה היושבת סביב אגם 
יפיפה המוקף מדרגות רחצה ומקדשים. לקהל ההינדים, פושקר היא מוקד עליה לרגל, לאור נוכחותו של אחד מהמקדשים הבודדים המוקדשים 
לאל ברהמה Brahma.  להינדים פושקאר היא מרכז חשוב של עליה לרגל. נסייר ברחובות העיירה הצבעוניים המלאים חנויות של תכשיטי כסף 
ובגדים ונותיר זמן לטיולים עצמאיים בשווקים של העיר. בשעות אחר הצהריים נצא לסיור ג'יפים בגבעות העוטפות את פושקאר, נרד משבילי 

האוטובוסים לראות מעט את פניה של הודו החקלאית כפי שנותרה גם לאחר מאות בשנים.  ארוחת ערב ולינה בפושקאר. 

יום 4 ) יום שישי (:  סדנת יוגה בזריחה – ספארי גמלאים - ג'איפור 
, נעלה על עגלות  השכם בבוקר נקום לחוויה רוחנית במקומה המתאים – ונערוך סדנת יוגה מול זריחה עם מדריך מקומי.  לאחר ארוחת בוקר 
רתומות לגמלים ונפליג לתוככי מדבר טהר, שם נפגוש משפחת צוענים ונהנה מהפולקלור הייחודי להם.  בשעות הצהרים ניסע אל ג'איפור ומיד 

עם הגעתנו נסייר בג'איפור, "העיר הורודה" המכונה כך בשל הצבע העז הוורוד של רבים מבנייניה, בירת רג'סטאן. 
בשעות הערב נגיע למלוננו בג'איפור.  

יום 5 ) יום שבת ( : ג'איפור Jaipur - מבצר אמבר - רכיבה על פילים.  
לאחר ארוחת הבוקר , נטפס כשאנו רכובים על גבי פילים, אל מבצר אמבר האדיר Amber fortress, בו ישבו המהרג'ות לפני שעברו לעיר  , בנייתו 
של המבצר החלה ב- 1592 והוא יושב על מדרון גבעה, מעל אגם.  נבקר בארמון המהרג'ה של ג'איפור ונצפה אל   סמלה של העיר, "ארמון הרוחות" 
)הוואה מאהל(, מבנה אשר שימש כהרמון של נשות שליטי העיר הרג'פוטים. נתוודע מעט לאוכלוסייה המקומית ונותיר זמן למעוניינים לגעת קצת 

ברוחה של העיר.  ארוחת ערב ולינה בג'איפור.

)Fatehpur Sikri- Agra(  ג'איפור – מקדש הקופים - פטיפור סיקרי  אגרה  :) יום 6 ) יום ראשון
לאחר ארוחת הבוקר נצא דרומה לעבר אגרה,  בדרכנו לפטיפור סיקרי נכנס לביקור במקדש הקופים אשר מצאו מקלט במקום לאחר כריתת עצי 
היערות שמסביב . נמשיך בנסיעה לעיר הרפאים, בירת האימפריה המוגולית שנבנתה ע"י השליט המוגולי אכבר ) Akbar (, ושימשה כבירה 14 
שנה בלבד. העיר ננטשה בשל מחסור במים ושלל מבניה נשתמרו באופן מפליא עד ימים אלו. פטיפור סיקרי היא דוגמא מובהקת לעיר מבוצרת 
מוגולית בעלת הגדרות ברורות לעיר פרטית וציבורית. נכנס דרך שער העיר ונצפה אל  ה"ג'אמי מאסג'יד" . נבקר במבניה המרשימים של העיר 
ולמד את סיפורה המרתק. לעת ערב נמשיך בנסיעה לאגרה המשמשת כמרכז מוביל בתחום האומנות והמסחר עוד מתקופת המוגולים מהמאה 

ה-16 לארוחת ערב ולינה באגרה. 

New Delhi מבצר אגרה -  ניו דלהי –Taj Mahal יום 7 ) יום שני ( :  הטאג' מאהל
הבוקר נצא לסיור מעמיק בטאג' מאהאל, שנבנה כיצירת אהבה, ע"י הקיסר המוגולי 'שאח ג'אהאן', לזכר אשתו האהובה- 'מומטאז מאהל'. מן 
המבנים המפורסמים והמצולמים בעולם שאין משנה אם מגיעים אליו בזריחה או בשקיעה, כדי להישאר פעורי פה למולו. נמשיך את יומנו בביקור 
במבצר אגרה שניצב לגדות נהר יאמונה ממנו השקיף שאה גאהן על בניית הטאג' מהאל לאחר שנכלא ע"י בנו שתפס השלטון בהפיכה. לאחר 
הביקור נצא צפונה בדרכנו לניו דלהי.  עם הגעתנו לבירת הודו, נצא לבילוי בבית משפחה מקומית לחגוג את סיומו של הטיול כיד המלך, ניפגש עם 

בני הבית, נוכל ללבוש את הלבוש המקומי, נשים וגברים, נצטלם ונחגוג ונסיים בארוחת ערב. לינה בניו דלהי.

 New Delhi-Mumbai ( ניו דלהי –  העיר העתיקה –סיור ריקשות : ) יום 8 ) יום שלישי
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור מלא חוויות בעיר הענקית – שילוב נדיר של ישן וחדש. למבקרים לראשונה ואפילו לשנייה נדמית העיר כחיה 
בערבוביית צבעים וקולות שאינם נודמים לרגע. נבקר בעיר העתיקה, העיר המוגהולית מהמאה ה- 16. נרכב בריקשות בסמטאות העיר העתיקה, 
בלב שוק ססגוני של תכשיטים ובדים לכלות וחתונות, נצפה במסגד הגדול של דלהי – הג'אמה מסג'יד ) Jama Masjid ( נעבור בסמטאות רחוב 
השוק עד למצודה האדומה – סמל הריבונות ההודית, נמשיך לביקור בראג' גהאט – אתר שריפת גופתו של מהאטמה גנדי המהווה מוקד עליה לרגל 
לתושבי הודו. נראה את אזור הממשל ובו בנייני הפרלמנט,  משרדי הממשלה ובית הנשיא. נבקר בשער הודו המרשים, נמשיך אל הקוטאב מינאר, 
 Gurudwara Bangla( שהיה מרכז החאליפות המוסלמי ששלט בצפון הודו, מגדל האבן הגבוה בהודו.  נמשיך לביקור במקדש הסיקים – גורודוארה

Sahib(. העברה לשדה התעופה, נטוס למומביי שם נאכל ארוחת ערב ונלון. 

)New Delhi-Mumbai-Tel Aviv ( מומביי – תל אביב : ) יום 9 ) יום רביעי
לאחר ארוחת הבוקר העברה לשדה התעופה במומביי, משם נצא בטיסת אל על חזרה אל תל אביב.

המסלול מתאר את האתרים בהם נבקר אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה. ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת לאור שיקולי 
מזג אוויר ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.   
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

ערי המלוכה, הרי האטלס, האוקיאנוס האטלנטי ומדבר סהרה.
ומציעה למבקריה מגוון עצום  יבשת אפריקה  מרוקו שוכנת בפינה הצפון מערבית של 
של צבעים עזים, ניחוחות, נופים מדהימים ותרבויות עשירות ומגוונות. במהלך טיולנו בין 
הים התיכון לאוקיינוס האטלנטי והרי האטלס, בין המורשת הצרפתית לשבטים הברברים 
יתגלו לפנינו נופים דרמטיים ,היסטוריה מרתקת ותושבים מסבירי פנים. נכיר את פינות 
הקסם של הממלכה המאגרבית, מהאוקיאנוס האטלנטי ועד לרכסי האטלס . נחשף אל 
המרשימים  המבנים  המצוירות,  המדרסות  מול  האימפריאליות,  בערים  האסלם  תרבות 
הניחוח  נבקר בערי הנמל בעלות  וכן  הביניים, סמטאות הערים העתיקות  ימי  מתקופת 
הפורטוגזי. נרכב על גבי ג'יפים אל האטלס הגבוה ונסייר בכיכר אלף לילה ולילה של ג'מע 

אל פנע שבמרקש.

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

המחיר כולל:
טיסות סדירות לקזבלנקה דרך מלטה וחזרה | כולל מיסי נמל | בתי 
מלון מדרגה ראשונה | כלכלה: חצי פנסיון | אוטובוס תיירים מרווח 
וממוזג | תכנית עשירה ומגוונת בסיורים וכניסות לאתרים כמפורט 
| שני ערבי בילוי: הופעת פולקלור אוטנטית בפס כולל ארוחת ערב 
בדיונות  ג'יפים  טיול   | ראשון  משקה  כולל  במרקש  בפנטזיה  ובילוי 
מקצועי  |מדריך  הצורך  לפי  מקומיים  מדריכים   | במרזוגה  הסהרה 
לנותני  טיפים   | תיירות  כרמל  מדריכי  מצוות  למרוקו  ומומחה 
 | סבלות  דמי   | למרוקו  כניסה  אשרות  הסדרי   | בחו"ל  השירותים 

אבטחה מטעם השלטונות

המחיר אינו כולל:
ארוחות נוספות ושתייה בארוחות | ביטוחים למיניהם | תשר למדריך 

הישראלי | ביטוח נסיעות.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

להלן פרטי הטיסות עם עצירות ביניים )נתון לשינוי( 

שעת נחיתה שעת המראה מס' טיסה יעד הנחיתה יעד המראה אייר מלטה

08:40 05:30 KM0829 מלטה תל אביב
הלוך

11:55 09:30 KM0726 קזבלנקה מלטה

23:55 19:55 KM0727 מלטה קזבלנקה
חזור

05:25 00:45 KM0828 תל אביב מלטה
 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

בתי מלון )או דומים ברמתם(
 Casablanca Onomo hotel  |  Fez Royal Mirage hotel  |  Erfoud Chergui hotel  |  Ouarazazate Karam Palace hotel

Agadir Kenzi Europa hotel  |  Marrakech Grand Mogador Menara hotel    

מרוקו 
ממלכת המגרב הקסומה

ע"ב חצי פנסיון
האוכל בבתי המלון הינו עפ”י תפריט המלון ואינו כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

11 לילות/13 ימים
 12-23/9/19  |  20/6-1/7/19

מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 1,385 $
מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,485 $

תוספת ליחיד בחדר 350 $

10 לילות/12 ימים
1-11/11/19

מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 1,335 $
מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,435 $

תוספת ליחיד בחדר 300 $

להרשמה ובירורים מול חברת כרמל תיירות
טלפון:  03-6453316   |  פקס: 153-542-42-68-72

inna.sardal@carmel-tourism.com אינה סרדל: ה 
Marina.falkin@carmel-tourism.com :מרינה פלקין
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

מסלול הטיול למרוקו - ממלכת המגרב הקסומה
המסלול מתייחס ל-11 לילות/13 ימים!    -  במסלול של 10 לילות/11 ימים יום מס' 7 באגדיר לא יתקיים וסדר הימים ישתנה.

Casablanca( ( קזבלנקה –)Malta( יום 1: תל אביב – מלטה
מפגש בנתב"ג וטיסה דרך מלטה אל קזבלנקה. עם הנחיתה ולאחר קבלת אשרות הכניסה נצא לסיור היכרות בקזבלנקה בירתה  הכלכלית והתעשייתית של מרוקו, העיר הגדולה 
ביותר בממלכת המגרב בה מתגוררים כשישה מיליון תושבים. במהלך סיורנו נוכל להתרשם מהשפעת שלטון הפרוטקטורט הצרפתי על אופי האדריכלות, השדרות הרחבות 
והמבנים המרשימים שעוצבו בסגנון הארט-דקו. נראה את הכיכר המרכזית הקרויה על שם מוחמד החמישי, בה שוכנים בניני ממשל שונים ביניהם בנין הדואר, בנין העיריה, בנין 

בית המשפט, המזרקה ועוד.  ארוחת ערב ולינה בקזבלנקה/ רבאט. 
)Fes( פם -Meknes( ( מקנס –)Rabat( יום 2: רבאט

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסייר ברבאט, אחת מארבעת ערי המלוכה. נבקר באתרים המרכזיים של העיר, נבקר ברחבת ארמון המלך המשופעת בגנים, תותחים עתיקים ומשרדי 
 )kasbat udayas(, ממשלה. נסייר במוזוליאום מוחמד החמישי, מקום קבורה מפואר, בו נטמנו המלכים מוחמד החמישי ובנו חסן השני. נבקר בקסבה של רבאט - קסבת "איודייה
"נצפה בשער הקסבה המעוטר שנבנה לפני 800 שנים ונסייר בסמטאות העיר העתיקה הצבועות כולם תכלת. נעזוב את הבירה וניסע לכיוון העיר מקנס, אחת מארבעת ערי 
 )Molay Ismail( המלוכה של מרוקו שנקראת "ורסאי של מרוקו" ובפי היהודים "ירושלים של מרוקו". העיר מקנס נוסדה לפני כאלף שנים, נסייר בעירו של הסולטן מולאי איסמעיל
ששלט במרוקו בין השנים 1672-1727, נראה את הבריכה הגדולה "בריכת אגדל", נסייר ברובע היהודי העתיק ונצפה אל השער הגדול והמרשים ביופיו שער "באב אל מנסור". עם 

תום הסיורים ניסע אל העיר פס, שם נאכל ארוחת ערב ונלון.
יום 3: סיור מקיף בפס )Fes(- חפלה וארוחת ערב במסעדה אותנטית

היום יוקדש כולו לסיורים בעיר הססגונית פס. טיולים וביקורים באחת הערים העתיקות, התרבותיות, המרתקות והיפות של מרוקו. פס היא העיר המלכותית הראשונה מבין ארבעת 
ערי המלוכה של מרוקו , נוסדה לפני כ-1200 שנים על ידי מולאי אידריס השני .)Mulay Idriss( נתחיל את הסיור ברחבת ארמון המלך, נעלה למגדל הצפוני לתצפית כוללת על כל 
חלקי העיר, ניכנס לעיר העתיקה דרך השער המפורסם "באב בו ג'ולוד")Bou Joulod( . במסגרת סיורנו בשווקיה התוססים של פס נראה את בעלי המלאכה השונים, בורות עיבוד 
העורות בשוק הבורסקאים, מפעל לייצור בגדי אריגה אוטנטיים מרוקאיים ומדרסות מעוטרות. עוד בפס נסייר ב"מלאח היהודי" ונבקר מתחם קבורה מיוחד שנבנה לכבודה של 

"לאלא סוליקה" שם נתוודע אל סיפורה הטרגי. נחזור למלון להתרעננות ונצא לארוחת ערב ומופע פולקלור אוטנטי )חאפלה פסית(.  לינה בפס.
 )Erfoud( ארפוד – )Al Rachedia( ארשידיה - )Ifran( יום 4: פס – איפראן

בבוקר נצא את פס וניסע דרומה לכוון העיר איפראן, המכונה "שוויצריה הקטנה" של מרוקו. עיר נופש וקייט השוכנת בלב שמורת טבע של ארזים אטלנטיים ויערות אלונים. משם 
נמשיך בחציית רכסי הרי האטלס התיכון ושולי רכס האטלס הגבוה ביתם של השבטים הברבריים המשמרים את מסורת אורחות אבותיהם. נחצה את העמק הגדול- עמק הזיז 
 )Tefilalet(."תוך כדי צפייה בשולי הנוף המדברי המתחלף. נעבור דרך עיר המחוז ארשידייה ולפנות ערב נגיע לעיירה ארפוד הממוקמת בלב נווה מדבר "תפילאלת )Ziz Valley(

ארוחת ערב ולינה באזור ארפוד.
יום 5: ארפוד )Erfoud( – מרזוגה )Marzouga( – הטודרה – הדאדס )Dadas( – ורזאזאת -)Ouarzazat( טיול ג'יפים

בשעת בוקר מוקדמת נצא רכובים על גבי ג'יפים למדבר הסהרה, נפגוש את בני שבט "הטוארג" )Touareg(  בדיונות החול הגבוהות במרזוגה )Marzouga( נצפה במראה הקסום 
של זריחת השמש המדברית ונחזור למלוננו לארוחת בוקר כאשר לפנינו יום טיולים נוסף גדוש בחוויות ומראות. נבקר במערכות הפוגארות )בארות שרשרת( שם נלמד על הולכת 
המים התת קרקעיים באזור הסהרה. נבקר בעמק התמרים המכיל כחצי מיליון עצי דקל ונמשיך לשמורת הטבע והבוסתנים של עמק הטודרא )Todra(. נערוך טיול רגלי קצר 
לאורך הנחל בקניון הטודרא שעומקו כ 300 מטרים. נחצה את עמק הדאדס ובהמשך הדרך נחלוף ב"דרך אלף הקסבות". לקראת ערב נגיע לעיר הסרטים וורזאזאת. ארוחת ערב 

ולינה באזור.
)Agadir( אגדיר-)Taroudant( טרודנט-)Taliouine( תאלווין– )Taznakht( תנזח'ת -)Kasbat Eit Ben Haddou( "יום 6: וורזאזאת- קסבת "איית בן חדו

ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית. באזור הקסבה הוסרטו  יום נפלא לפנינו, נערוך ביקור מיוחד באחת הקסבות השמורות ביותר במרוקו, "קסבת איית בן חדו" שהוכרזה על 
סרטים רבים ביניהם קליאופטרה, לורנס איש ערב, גלדיאטור ורבים אחרים. נחצה את העיירה תנזח'ת הידועה באריגת השטיחים הברברים ונבקר בתאלווין המתמחה בגידול תבלין 
הזעפרן. כן נעבור את תרודנט השוכנת בעמק הסוס הפורה ומסביבה עצי ארגאן לרוב. לקראת ערב נתקרב אל חופי האוקיאנוס האטלנטי, נתמקם במלוננו אשר בעיר הנופש 

הידועה אגדיר, שם נאכל ארוחת ערב ונלון.
 )Agadir( יום 7: אגדיר על האוקיאנוס האטלנטי

היום נערוך סיור מקיף בעיר החוף המפורסמת אגדיר. העיר העתיקה של אגדיר נהרסה ברעידת אדמה בשנת 1960 והיא נבנתה מחדש כעיר קייט על שפת האוקיינוס האטלנטי. 
ביותר במערב אפריקה  ונטייל בנמל הדייגים של אגדיר הוא הגדול  ובבית הכנסת העתיק. נמשיך  ונעלה לבקר בקסבה העתיקה באזור ה"מלאח" היהודי  נסייר בעיר החדשה 
ובאם יזדמן לנו נוכל לצפות ב"הצגת" המכירה הפומבית של בורסת הדגים המוכרת את שפע הדגה אשר יש לאוקיאנוס האטלנטי להציע. לאחר ארוחת הערב נצא לבילוי באחד 

המועדונים / פאבים מקומיים בעיר הנופש התוססת. ארוחת ערב ולינה באגדיר.
  )Marrakech(מרקש – )Essouira( סווירה)יום 8: אגדיר – )א

ונלמד על דרך הפקת השמן המופק מהפרי המיוחד.  וניסע לאורך חוף האוקיאנוס האטלנטי אל העיר )א(סווירה, בדרך נראה את עצי "הארגאן"  ניפרד מאגדיר, נצפין  הבוקר 
נבקר בכפר ברברי ונראה נשים ברבריות עצמאיות המייצרות משמן הארגאן שמנים שונים לטיפוח ולבישול במעין קומונה שיתופית. לאחר הביקור המעניין נגיע לעיר )א(סווירה 
ויל" )מבצר  ובנמל הדייגים הציורי. נערוך תצפית אל המצודה "סקאלה דה לה  .נבקר בנמל הפורטוגזי  שנקראה בעבר מוגדור, העיר הממוקמת על חוף האוקיאנוס האטלנטי 
התותחים(. נסייר בשוק הססגוני בין הסמטאות שם נראה אמנים המייצרים פרטי אומנות מעץ הערער. נרד אל המישורים האטלנטיים ובשעות אחר הצהרים נגיע לפנינת הדרום 

מרקש "העיר האדומה". נערוך סיור היכרות ראשוני בעיר לפני העברה למלוננו. ארוחת ערב ולינה במרקש.
 )Marrakech( יום 9: מרקש העיר האדומה

היום יוקדש כולו לסיורים, ביקורים, בילויים וקניות בעיר מרקש הפנינה של המגרב. העיר נוסדה בשנת 1062 לספירה עברה תהפוכות רבות ואף הייתה לאחת מערי הבירה של 
מרוקו בעבר. כיום אוכלוסייתה מונה כמיליון ושבע מאות אלף איש. נבקר בגני המנרה, גני הקוטובייה )Koutoubia. נראה את מסגד "הקוטובייה" הנחשב למסגד הגבוה והמרשים 
בעיר אשר נבנה לפני כ 800 שנים. העיר מרקש הפכה למקלטם של מגורשי ספרד והייתה לביתם של אחת מן הקהילות היהודיות הגדולות במרוקו, אנו נשוטט בין סמטאות 

"המלאח היהודי". נערוך קניות בשוק הגדול של העיר וכמובן נפקוד את חנות התבלינים וצמחי המרפא המפורסמת של חסן פיללי. לינה וארוחת ערב במרקש.
יום 10: מרקש -  עמק האוריקה )Ourika Valley( האטלס הגבוה- בילוי ערב בפנטזיה מרוקאית

יום שכולו טבע מרנין ונוף, ניסע אל עמק האוריקה המוריק. נסייר בין הכפרים הברבריים שבהרי האטלס הגבוה בדרך נוף מרהיבה העוברת בגדה המערבית של נחל, שעל אפיקו 
תלויים כפרים קטנים שבתיהם עשויים טיט. כאן מגדלים החקלאים תפוחים, דובדבנים ואגוזי מלך, הכל טובל בירוק ובאופק נישאת הפסגה המושלגת של ההר הגבוה ביותר בצפון 
אפריקה "הר הטובקאל"  )Toubkal(שגובהו 4160 מטרים. עמק האוריקה היה לביתם של אלפי יהודים והוא משובץ באתרי מורשת יהודים. במסגרת הסיור בעמק נטייל רגלית 
לאורך הנחל המרכזי בשמורת הטבע "עמק האוריקה". לאחר ארוחת הערב  נצא לבילוי "פנטזיה מרוקאית" במהלכה נצפה בהופעות פולקלור שונות, שירה ריקודים ופעלולי סוסים. 

לינה במרקש. 
יום 11: מפלי אוזוד – מרקש 

לאחר ארוחת הבוקר, ניסע אל מפלי אוזוד אחד ממפלי המים הגבוהים במרוקו. נסייר רגלית בשמורה ובין הכרמים וטחנות הקמח המונעות בכוח המים. נרד רגלית לתחתית הנהר 
ונתרשם מהשמורה היפה, נוכל לראות גם קופים החיים בתוך השמורה. כמו כן דוכנים והמסעדות מוסיפים נופך לאורך המורדות של הנהר. נרד אל המישורים האטלנטיים ונגיע 

לקראת ערב, חזרה ללינה במרקש. 
יום 12: מרקש - קזבלנקה )Casablanca(– מלטה

לאחר ארוחת הבוקר, ניסע בכביש המהיר אל קזבלנקה ונשלים את סיורנו בעיר הגדולה, בין היתר נבקר בבית הכנסת הגדול, נסייר בכיכר מוחמד החמישי, המרכז האדמיניסטרטיבי 
של קזבלנקה, נמשיך לאורך החוף והטיילת המרשימה ובין השכונות היוקרתיות עין דיאב וברובע הידוע אנפה אשר חודש במאה ה-18. נבקר ברחבת מסגד חסן השני הממוקם על 
חוף הים האטלנטי, המסגד מרהיב ביופיו ומשלב אלמנטים ועיטורים אסלאמיים מסורתיים לצד שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ובשל כך נחשב לאחד מהגדולים והמפוארים בעולם 
הערבי כולו. לסיום נטייל ונערוך קניות בשוק "חבוס" הססגוני ככל שיותיר הזמן. בהתאם לשעת הטיסה העברה לשדה התעופה בקזבלנקה משם נצא לטיסה דרך מלטה לתל אביב.

יום 13: נחיתה בנתב"ג לפנות בוקר. 

אוויר  מזג  שיקולי  לאור  המוצעת  בתוכנית  שינויים  ייתכנו  הנסיעה.  כיוון  את  או  הביקורים  סדר  את  בהכרח  לא  אך  נבקר  בהם  האתרים  את  מתאר  המסלול 
ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.   שימו לב!  במחזור של 11 ימים יום מס' 7 באגדיר לא יתקיים וסדר המסלול משתנה.
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

מרוקו השוכנת בפינה הצפון מערבית של יבשת אפריקה מציעה למבקריה מגוון עצום 
של צבעים עזים, ניחוחות, נופים מדהימים ותרבויות עשירות ומגוונות. במהלך טיולנו בין 
הים התיכון לאוקיינוס האטלנטי והרי האטלס, בין המורשת הצרפתית לשבטים הברברים 
יתגלו לפנינו נופים דרמטיים, היסטוריה מרתקת ותושבים מסבירי פנים. נכיר את פינות 
הקסם של הממלכה המוגרבית, מהאוקיאנוס האטלנטי ועד לרכסי האטלס.  נחשף אל 
המרשימים  המבנים  המצוירות,  המדרסות  מול  האימפריאליות,  בערים  האסלם  תרבות 
הניחוח  נבקר בערי הנמל בעלות  וכן  הביניים, סמטאות הערים העתיקות  ימי  מתקופת 
הפורטוגזי.  נרכב על גבי ג'יפים אל האטלס הגבוה ונסייר בכיכר אלף לילה ולילה של ג'מע 

אל פנע שבמרקש.

דמי ביטול:  מיום הרישום ועד 30 יום לפני היציאה מהארץ דמי הביטול הם 350 דולר לאדם | מ 30 ימים לפני היציאה מהארץ 
80% דמי ביטול מסך   – 8 ימים  20 ימים לפני היציאה ועד  50% דמי ביטול מסך העסקה לאדם | מ-  20 יום לפני היציאה-  ועד 
העסקה לאדם | מ- 7 ימים ועד היציאה 100% דמי ביטול לאדם | מנין הימים אינו כולל שישי, שבת או חגים. אלא ימי עסקים 

בלבד | כרטוס יבוצע 10 ימים עד שבוע לפני מועד היציאה  | שינוי השם בכרטיס יהיה ע"פ נהלי החברה בתשלום סמלי.

המחיר כולל:
| בתי מלון  | כולל מיסי נמל  וחזרה  טיסות סדירות לקזבלנקה דרך מלטה 
הכוללות  בוקר  ארוחות   – כשר  פנסיון  חצי  כלכלה:   | ראשונה  מדרגה 
תוספות מהארץ ואפשרות להכין כריכים, לארוחת צהרים + 8 ארוחות ערב 
בשריות כשרות בקהילה היהודית )קזבלנקה , פס, מרקש( + 2 ארוחות ערב 
המבוססות על דגים וירקות בנייר כסף בכלים חד פעמיים +ארוחה כשרה 
ארוזה ביום האחרון | אוטובוס תיירים מרווח וממוזג | תכנית עשירה ומגוונת 
פולקלור  הופעת  בילוי:  ערבי  שני   | כמפורט  לאתרים  וכניסות  בסיורים 
אוטנטית בפס כולל ארוחת ערב ובילוי בפנטזיה במרקש כולל משקה ראשון 
| טיול ג'יפים בדיונות הסהרה במרזוגה  | סיור כרכרות במרקש | מדריכים 
מקומיים לפי הצורך |מדריך מקצועי ומומחה למרוקו מצוות מדריכי כרמל 
 | הסדרי אשרות כניסה למרוקו   | תיירות | טיפים לנותני השירותים בחו"ל 

דמי סבלות | אבטחה מטעם השלטונות
המחיר אינו כולל:

למדריך  תשר   | למיניהם  ביטוחים   | בארוחות  ושתייה  נוספות  ארוחות 
הישראלי | ביטוח נסיעות.

מינימום 30 איש למחזור, כל הקודם זוכה!

להלן פרטי הטיסות עם עצירות ביניים )נתון לשינוי( 
 שעות הטיסה יכולות להשתנות בהתאם להנחיית רשות שדות התעופה.

שעת נחיתה שעת המראה מס' טיסה יעד הנחיתה יעד המראה אייר מלטה

08:40 05:30 KM0829 מלטה תל אביב
הלוך

11:55 09:30 KM0726 קזבלנקה מלטה

23:55 19:55 KM0727 מלטה קזבלנקה
חזור

05:25 00:45 KM0828 תל אביב מלטה
בתי מלון )או דומים ברמתם(

 Casablanca Onomo hotel  |  Fez Royal Mirage hotel  |  Erfoud Chergui hotel  |  Ouarazazate Karam Palace hotel
Agadir Kenzi Europa hotel  |  Marrakech Grand Mogador Menara hotel    

מרוקו-ממלכת המגרב 
הקסומה - לשומרי מסורת

ע"ב חצי פנסיון  |  אוכל כשר!

אין העברות/טיסות בשבת 
ו/או שינויים לא  במקרים של שינויים/שיבושים בלו”ז הטיסות 

צפויים אחרים, איפ”א אינו מתחייב לנושא העברות בשבת.

11 לילות/13 ימים
29/8-9/9/19

מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 1,595 $
מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,695 $

תוספת ליחיד בחדר 350 $

10 לילות/12 ימים
15-25/11/19

מחיר לחבר איפ”א )לאחר סבסוד 100 $( 1,545 $
מחיר לבן/ת זוג/אורח שאינם חברי איפ”א 1,645 $

תוספת ליחיד בחדר 300 $

להרשמה ובירורים מול חברת כרמל תיירות
טלפון:  03-6453316   |  פקס: 153-542-42-68-72

inna.sardal@carmel-tourism.com אינה סרדל: ה 
Marina.falkin@carmel-tourism.com :מרינה פלקין
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

מסלול הטיול למרוקו - ממלכת המגרב הקסומה לשומרי מסורת
המסלול מתייחס ל-11 לילות/13 ימים!   -  במסלול של 10 לילות/11 ימים יום מס' 8 באגדיר לא יתקיים וסדר הימים ישתנה.

ולאחר קבלת אשרות  וטיסה דרך מלטה אל קזבלנקה. עם הנחיתה  מפגש בנתב"ג    :Casablanca( ( יום חמישי :תל אביב – מלטה )Malta(– קזבלנקה  יום 1: 
הכניסה נצא לסיור היכרות בקזבלנקה בירתה  הכלכלית והתעשייתית של מרוקו, העיר הגדולה ביותר בממלכת המגרב בה מתגוררים כשישה מיליון תושבים. 
במהלך סיורנו נוכל להתרשם מהשפעת שלטון הפרוטקטורט הצרפתי על אופי האדריכלות, השדרות הרחבות והמבנים המרשימים שעוצבו בסגנון הארט-דקו. 
נראה את הכיכר המרכזית הקרויה על שם מוחמד החמישי, בה שוכנים בניני ממשל שונים ביניהם בנין הדואר, בנין העיריה, בנין בית המשפט, המזרקה ועוד. נבקר 
בבית הכנסת, נמשיך לאורך החוף והטיילת המרשימה ובין השכונות היוקרתיות עין דיאב וברובע הידוע אנפה אשר חודש במאה ה-18. נבקר ברחבת מסגד חסן 
השני הממוקם על חוף הים האטלנטי, המסגד מרהיב ביופיו ומשלב אלמנטים ועיטורים אסלאמיים מסורתיים לצד שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ובשל כך נחשב 

לאחד מהגדולים והמפוארים בעולם הערבי כולו. לסיום נטייל ונערוך קניות בשוק "חבוס" הססגוני ככל שיותיר הזמן.  ארוחת ערב ולינה בקזבלנקה. 
יום 2: יום שישי : קזבלנקה – )Casablanca  ) -רבאט )Rabat(– מקנס ) )Meknes- פס )Fes(  לאחר ארוחת הבוקר נצא לסייר ברבאט, אחת מארבעת ערי המלוכה. 
נבקר באתרים המרכזיים של העיר, נבקר ברחבת ארמון המלך המשופעת בגנים, תותחים עתיקים ומשרדי ממשלה. נסייר במוזוליאום מוחמד החמישי, מקום 
קבורה מפואר, בו נטמנו המלכים מוחמד החמישי ובנו חסן השני. נבקר בקסבה של רבאט - קסבת "איודייה ,)kasbat udayas( "נצפה בשער הקסבה המעוטר 
שנבנה לפני 800 שנים ונסייר בסמטאות העיר העתיקה הצבועות כולם תכלת. נעזוב את הבירה וניסע לכיוון העיר מקנס, אחת מארבעת ערי המלוכה של מרוקו 
 )Molay Ismail( שנקראת "ורסאי של מרוקו" ובפי היהודים "ירושלים של מרוקו". העיר מקנס נוסדה לפני כאלף שנים, נסייר בעירו של הסולטן מולאי איסמעיל
ששלט במרוקו בין השנים 1672-1727, נראה את הבריכה הגדולה "בריכת אגדל", נסייר ברובע היהודי העתיק ונצפה אל השער הגדול והמרשים ביופיו שער "באב 
אל מנסור".  )הסיורים והביקורים יתבצעו ביום זה בהתאם לשעת כניסת השבת(. עם תום הסיורים ניסע אל העיר פס, נתארגן לכבוד השבת , קידוש וארוחת ליל 

שבת מסורתית בקהילה היהודית. 
יום 3: יום שבת : סיורים רגליים בפס  )Fes(- חפלה וארוחת ערב במסעדה אותנטית לאחר ארוחת הבוקר נערוך טיולים רגליים בסביבת המלון. ארוחת צהרים 

מסורתית בקהילה היהודית. לאחר יציאת השבת , נצא למופע פולקלור אוטנטי )חאפלה פסית(.  לינה בפס.
יום 4: יום ראשון :  סיור  מקיף בפס: היום יוקדש כולו לסיורים בעיר הססגונית פס. טיולים וביקורים באחת הערים העתיקות, התרבותיות, המרתקות והיפות של 
מרוקו. פס היא העיר המלכותית הראשונה מבין ארבעת ערי המלוכה של מרוקו , נוסדה לפני כ-1200 שנים על ידי מולאי אידריס השני .)Mulay Idriss( נתחיל 
 )Bou Joulod("את הסיור ברחבת ארמון המלך, נעלה למגדל הצפוני לתצפית כוללת על כל חלקי העיר, ניכנס לעיר העתיקה דרך השער המפורסם "באב בו ג'ולוד
. במסגרת סיורנו בשווקיה התוססים של פס נראה את בעלי המלאכה השונים, בורות עיבוד העורות בשוק הבורסקאים, מפעל לייצור בגדי אריגה אוטנטיים 
מרוקאיים ומדרסות מעוטרות. עוד בפס נסייר ב"מלאח היהודי" ונבקר מתחם קבורה מיוחד שנבנה לכבודה של "לאלא סוליקה" שם נתוודע אל סיפורה הטרגי. 

ארוחת ערב ולינה בפס.
: בוקר נצא את פס וניסע דרומה לכוון העיר איפראן, המכונה "שוויצריה   )Erfoud( ארפוד – )Al Rachedia( ארשידיה - )Ifran( יום 5: יום שני : פס – איפראן
הקטנה" של מרוקו. עיר נופש וקייט השוכנת בלב שמורת טבע של ארזים אטלנטיים ויערות אלונים. משם נמשיך בחציית רכסי הרי האטלס התיכון ושולי רכס 
האטלס הגבוה ביתם של השבטים הברבריים המשמרים את מסורת אורחות אבותיהם. נחצה את העמק הגדול- עמק הזיז )Ziz Valley( תוך כדי צפייה בשולי 
הנוף המדברי המתחלף. נעבור דרך עיר המחוז ארשידייה ולפנות ערב נגיע לעיירה ארפוד הממוקמת בלב נווה מדבר "תפילאלת".)Tefilalet( ארוחת ערב ולינה 

באזור ארפוד.
יום 6: יום שלישי : ארפוד )Erfoud( – מרזוגה )Marzouga( – הטודרה – הדאדס )Dadas( – ורזאזאת -)Ouarzazat( טיול ג'יפים: בשעת בוקר מוקדמת נצא רכובים 
על גבי ג'יפים למדבר הסהרה, נפגוש את בני שבט "הטוארג" )Touareg(  בדיונות החול הגבוהות במרזוגה )Marzouga( נצפה במראה הקסום של זריחת השמש 
המדברית ונחזור למלוננו לארוחת בוקר כאשר לפנינו יום טיולים נוסף גדוש בחוויות ומראות. נבקר במערכות הפוגארות )בארות שרשרת( שם נלמד על הולכת 
המים התת קרקעיים באזור הסהרה. נבקר בעמק התמרים המכיל כחצי מיליון עצי דקל ונמשיך לשמורת הטבע והבוסתנים של עמק הטודרא )Todra(. נערוך 
טיול רגלי קצר לאורך הנחל בקניון הטודרא שעומקו כ 300 מטרים. נחצה את עמק הדאדס ובהמשך הדרך נחלוף ב"דרך אלף הקסבות". לקראת ערב נגיע לעיר 

הסרטים וורזאזאת. ארוחת ערב ולינה באזור.
)Taroudant(-אגדיר  )Taliouine(-טרודנט  –תאלווין   )Taznakht( תנזח'ת   -)Kasbat Eit Ben Haddou( חדו"  בן  "איית  קסבת  וורזאזאת-   : רביעי  יום   :7 יום 
)Agadir(: יום נפלא לפנינו, נערוך ביקור מיוחד באחת הקסבות השמורות ביותר במרוקו, "קסבת איית בן חדו" שהוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית. 
באזור הקסבה הוסרטו סרטים רבים ביניהם קליאופטרה, לורנס איש ערב, גלדיאטור ורבים אחרים. נחצה את העיירה תנזח'ת הידועה באריגת השטיחים הברברים 
ונבקר בתאלווין המתמחה בגידול תבלין הזעפרן. כן נעבור את תרודנט השוכנת בעמק הסוס הפורה ומסביבה עצי ארגאן לרוב. לקראת ערב נתקרב אל חופי 

האוקיאנוס האטלנטי, נתמקם במלוננו אשר בעיר הנופש הידועה אגדיר, שם נאכל ארוחת ערב ונלון.
יום 8: יום חמישי : יום מלא באגדיר על האוקיאנוס האטלנטי ) Agadir (: היום נערוך סיור מקיף בעיר החוף המפורסמת אגדיר. העיר העתיקה של אגדיר נהרסה 
ברעידת אדמה בשנת 1960 והיא נבנתה מחדש כעיר קייט על שפת האוקיינוס האטלנטי. נסייר בעיר החדשה ונעלה לבקר בקסבה העתיקה באזור ה"מלאח" 
היהודי ובבית הכנסת העתיק. נמשיך ונטייל בנמל הדייגים של אגדיר הוא הגדול ביותר במערב אפריקה ובאם יזדמן לנו נוכל לצפות ב"הצגת" המכירה הפומבית 
של בורסת הדגים המוכרת את שפע הדגה אשר יש לאוקיאנוס האטלנטי להציע. לאחר ארוחת הערב נצא לסיור רגלי בעיר הנופש התוססת. ארוחת ערב ולינה 

באגדיר.
יום 9: יום שישי : )א(סווירה )Essouira( – מרקש)Marrakech( : הבוקר ניפרד מאגדיר, נצפין וניסע לאורך חוף האוקיאנוס האטלנטי אל העיר )א(סווירה, בדרך 
נשים ברבריות עצמאיות המייצרות משמן הארגאן  ונראה  נבקר בכפר ברברי  דרך הפקת השמן המופק מהפרי המיוחד.  ונלמד על  "הארגאן"  נראה את עצי 
שמנים שונים לטיפוח ולבישול במעין קומונה שיתופית. לאחר הביקור המעניין נגיע לעיר )א(סווירה שנקראה בעבר מוגדור, העיר הממוקמת על חוף האוקיאנוס 
האטלנטי .נבקר בנמל הפורטוגזי ובנמל הדייגים הציורי. נערוך תצפית אל המצודה "סקאלה דה לה ויל" )מבצר התותחים(. נטייל באזור המלאח היהודי ונעלה 
לקברו של הרב חיים פינטו זצ"ל. נסייר בשוק הססגוני בין הסמטאות שם נראה אמנים המייצרים פרטי אומנות מעץ הערער. נרד אל המישורים האטלנטיים 
ובשעות אחר הצהרים נגיע לפנינת הדרום מרקש "העיר האדומה".  )הסיורים והביקורים יתבצעו ביום זה בהתאם לשעת כניסת השבת(. קידוש וארוחת ליל שבת 

מסורתית בקהילה היהודית.
יום 10: יום שבת : סיורים רגליים במרקש – בערב בילוי בפנטזיה מרוקאית. לאחר ארוחת בוקר , נצא לסיורים רגליים באזור המלון. נאכל ארוחת צהרים מסרותית 

בקהילה היהודית.
לאחר מוצאי שבת  נצא לבילוי "פנטזיה מרוקאית" במהלכה נצפה בהופעות פולקלור שונות, שירה ריקודים ופעלולי סוסים. לינה במרקש. 

יום 11: יום ראשון : מרקש -  עמק האוריקה )Ourika Valley( האטלס הגבוה: יום שכולו טבע מרנין ונוף, ניסע אל עמק האוריקה המוריק. נסייר בין הכפרים 
הברבריים שבהרי האטלס הגבוה בדרך נוף מרהיבה העוברת בגדה המערבית של נחל, שעל אפיקו תלויים כפרים קטנים שבתיהם עשויים טיט. כאן מגדלים 
)Toubkal(  "החקלאים תפוחים, דובדבנים ואגוזי מלך, הכל טובל בירוק ובאופק נישאת הפסגה המושלגת של ההר הגבוה ביותר בצפון אפריקה "הר הטובקאל
שגובהו 4160 מטרים. עמק האוריקה היה לביתם של אלפי יהודים והוא משובץ באתרי מורשת יהודים. במסגרת הסיור בעמק נטייל רגלית לאורך הנחל המרכזי 

בשמורת הטבע "עמק האוריקה".  עם חזרתו למרקש נשלים את סיורינו בעיר האדומה. ארוחת ערב ולינה במרקש.
יום 12 : יום שני : מרקש העיר האדומה  -)Marrakech( קזבלנקה –מלטה –תל אביב: הבוקר יוקדש כולו לסיורים, ביקורים, בילויים וקניות בעיר מרקש הפנינה של 
המגרב. העיר נוסדה בשנת 1062 לספירה עברה תהפוכות רבות ואף הייתה לאחת מערי הבירה של מרוקו בעבר. כיום אוכלוסייתה מונה כמיליון ושבע מאות אלף 
איש. נבקר בגני המנרה, גני הקוטובייה ) )Koutoubia. נראה את מסגד "הקוטובייה" הנחשב למסגד הגבוה והמרשים בעיר אשר נבנה לפני כ 800 שנים. העיר 
מרקש הפכה למקלטם של מגורשי ספרד והייתה לביתם של אחת מן הקהילות היהודיות הגדולות במרוקו, אנו נשוטט בין סמטאות "המלאח היהודי". נערוך קניות 
בשוק הגדול של העיר וכמובן נפקוד את חנות התבלינים וצמחי המרפא המפורסמת של חסן פיללי. עם תום הסיורים נעזוב את מרקש וניסע בדרך המהירה אל 

קזבלנקה משם נצא בטיסה אל מלטה ובטיסת המשך לתל אביב.
נחיתה ביום שלישי לפנות בוקר, היום ה 13 של הטיול

אוויר  מזג  שיקולי  לאור  המוצעת  בתוכנית  שינויים  ייתכנו  הנסיעה.  כיוון  את  או  הביקורים  סדר  את  בהכרח  לא  אך  נבקר  בהם  האתרים  את  מתאר  המסלול 
ולשיקול דעתו של מלווה הקבוצה.    
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הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ”א בלבד ע”ב כל הקודם זוכה.  ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה!
לא תתאפשר הרשמת אורחים מטעם חברי איפ”א, אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני היציאה לטיול!

המלצות והנחיות
מה עלי לקחת לטיול:

ויזה  נדרשת  מסוימים  ליעדים  שונה(.   תוקף  יעד  )לכל  היציאה  מיום  שנה/שנה  לחצי  בתוקף  ישראלי  דרכון   -
האפשרי. בהקדם  הנסיעות  לחברת   הנדרשים  המסמכים   בצירוף  המקורי  הדרכון  את  להעביר  יש  כן   ועל    

-  פוליסת ביטוח רפואי מורחב לכיסוי מלא של ימי הטיול החל ביציאה מהבית ועד לחזרה הביתה.
- תעודת חבר איפ"א

- כרטיס טיסה.
לבוש:  

בהתאם לעונות השנה ומזג האוויר הצפוי ביעד. בכל מקרה מומלץ על ביגוד קל ונוח, חשיבות רבה לנעליים נוחות 
להליכה, בכל מקרה יש להצטייד במעיל מעבר, מטרייה מתקפלת, כובע, משקפי שמש, קרם הגנה מפני השמש, 

אל-תוש, שפתון.
תרופות קבועות:  

מומלץ  משקפיים  למרכיבי  בלועזית,  מתאים  רפואי  במרשם  הטיול,  ימי  למספר  רזרבה  במנות  להצטייד  יש 
להצטייד בזוג נוסף.

מזון:  
לרוב המזון המוגש בבתי המלון בחו"ל אינו כשר. על כן למקפידים יש להצטייד במזון מהארץ.

שבת:  
יום השבת מוקדש לפעילות רגילה אנו עושים מאמצים שלא יהיו העברות ממלון למלון בשבת אך לא בכל יעד 

זה אפשרי.
מטבע:  

מומלץ להצטייד במזומנים המתאימים למדינת היעד בערכים קטנים.
כבטחון  איתכם  לקחת  מומלץ  מקרה  בכל  בתדריכים.  למשתתפים  נמסרים  קיום  לצורכי  הנדרש  הכסף  סכום 

כרטיס אשראי בינלאומי.
מזוודות:  

יד  20 ק"ג. בנוסף לכך ניתן לקחת תיק  בטיסות בינלאומיות ניתן לקחת מזוודה אחת לכל נוסע שמשקלה עד 
שמשקלו עד 8 ק"ג ברוחב עד 80 ס"מ. 

חשמל:  
לרוב המתח החשמלי הוא 220 וולט )כמו בארץ( , כדאי להביא מתאם )אדפטור( בינלאומי לשקעים כפולים.

מי שתייה:  
מומלץ להשתמש בבקבוקי מים מינרלים סגורים.

טלפון ואינטרנט:  
לרוב ניתן לבצע שיחות אינטרנט חינם באמצעות WI-FI במקומות ציבוריים גדולים ובלובי בתי המלון- נדרש 

בירור פרטני בהתאם ליעד הנסיעה.
ביטחון אישי:  

מומלץ ערנות לאורך המסלול, זהירות מכייסים, חלפני כספים ועוד.
תשר למדריך הישראלי:  

מקובל לתת תשר למדריך הישראלי כ-4 דולר/יורו ליום. 
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מנגנון איפ"א ממשיך לצעוד עם הקידמה באיסוף בנק מיילים של מרבית חברי

הארגון וזאת על מנת להביא לחיסכון בהוצאות דיוור ושעות עבודה ולהעברת

מידע שוטף בזמן אמת לכל חברי הארגון.

אנו מבקשים מכל חברי איפ" א שטרם עדכנו מייל במערכת, לשתף פעולה

ולהעביר לנו את כתובת הדואר האלקטרוני שברשותם לצורך העברת מידע

שוטף , מגזינים ועוד..

כמו כן, עדכון מספר טלפון נייד לצורך שליחת הודעות SMS הכוללים עדכונים על

פעילויות איפ"א ומבצעים.

ניתן להעביר את הפרטים הנ"ל בדרכים הבאות :

אתר איפ"א בכתובת  www.ipa-israel.org.il   ----< "צור קשר"

באמצעות מייל info@ipa-israel.org.il בציון כל הפרטים.

כתובתנו :
 שארית ישראל 37 ,יפו 6816522

ת.ד 8446 תל-אביב 6108302

טל' רב קווי: 03-6833174  

פקס:  03-6833442  



חופשה נעימה !
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