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דבר הנשיא
יעקב טרנר

2013 היא בסימן של שינוי תפיסה בכל הנוגע לחילופי משלחות שסניף איפ"א ישראל הוביל במשך  שנת 
עשרות שנים. לאור הביקורת והאכזבה שפעילות זו יצרה ציפיות שלא ניתן היה לקיימן. זה היה מצב בו הוגשו 

מעל 2000 בקשות ליציאה למשלחות, כשמספר המקומות בפועל היה מוגבל ל 90-100 מקומות בלבד.

הגענו למסקנה שהדרך היחידה היתה ההחלטה לבצע שינוי תפיסה מהפכני. על פי שיטה זאת יצאו לחו"ל 
ייעשה  הסבסוד  תקציב  אך  איפ"א  ע"י  מאורגנים  עצמם  כשהטיולים  הגרלה,  ללא  זוגם  ובני  חברים  מאות 

בצורה שקולה יותר ורגישה.

יעדי הטיול נבחרו ע"י נשיאות איפ"א בקפידה בהתאם לבקשות, לרצונות, לעניין החברים, ובהתייעצות עם 
הנהלות הסניפים ויושבי הראש.

דיווחים  אני שמח לדווח לכם ששלב א' של הוצאת הטיולים המאורגנים כחלופה למשלחות בשלבי סיום. 
ראשונים מלמדים שיותר מ 650 חברי איפ"א ובני משפחותיהם חזרו ובפיהם שבחים על השיטה והארגון. גם 

המחירים והעלויות אטרקטיביים. אנחנו בדרך הנכונה. 

שלב ב' מתארגן בימים אלו ואני צופה לו הצלחה בדומה לשלב א'.

עקב מגבלות תקציב ורצון להגיע למקסימום חברים ללא הגרלה, קבענו שהסבסוד יעמוד על 10% ממחיר הטיול לחבר.

נמשיך לשמור על קשר חם עם סניפי איפ"א בעולם ונזמנם לביקורים של קבוצות קטנות של 3-4 אנשים 
מרכזיים בסניף.

איפ"א  לחברי  הפנאי  ותרבות  הרווחה  סל  את  הרחבנו  מגוונות  תוכניות  עבורכם  הכנו  התרבות  בתחום 
ומשפחותיהם. התוכניות נעשו בתיאום עם הפעילים/ הרכזים.

אנו ממשיכים בכל הנושאים השוטפים בפרט בהרחבת הקשר וההנחות עם רשתות מזון נוספות.

כדי  ארוכות  שעמלו  הנשיאות  וחברי  הסניפים  יו"ר  איפ"א,  חברי  כל  את  ולברך  לאחל  ברצוני  זו  בהזדמנות 
להשביח את מגוון הפעילויות המופיעות בחוברת זו.

מאחל לכם בילוי נעים ותודות לכל העוסקים במלאכה למען חברי איפ"א.

בברכת שירות תוך ידידות,
יעקב טרנר
נשיא איפ"א
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שוטר, סוהר, גמלאי משטרה/שב"ס, מתנדבי ביח′ המיוחדות, משמר הכנסת, אזרח עובד משטרה/ שב"ס.
איך מצטרפים לאיפ"א?

   www.ipa-israel.org.il :על ידי מילוי טופס הצטרפות לארגון, ניתן למצוא באתר איפ"א •
• באמצעות יו"ר סניפי איפ"א.

• באמצעות מזכירות איפ"א בפקס 03-6833442 או בדואר, לכתובת: שארית ישראל 37 יפו 6816522.

• כל מצטרף חדש מקבל אגרת מהנשיא על הצטרפותו, מידעון זכויות החבר וסיכת איפ"א.  

כל חבר עם גיוסו לארגון, מונפקת לו תעודת חבר בתנאי שצירף 
תמונה לטופס הצטרפות.  

להזמנת התעודה יש להיכנס לאתר של איפ"א בכתובת: 
   www.ipa-israel.org.il

לשלוח  יכולים  האתר  דרך  הזמנה  לבצע  באפשרותם  שאין  חברים 
באמצעות דואר ישראל תמונת פספורט ופרטים אישיים כדלקמן: מס′ 
שמופיע  כפי  ובאנגלית  בעברית  ופרטי  משפחה  שם  הזהות,  תעודת 

בדרכון, דואר אלקטרוני, טלפונים וכתובת מלאה.

מידע כללי

עדכון מאגר נתונים
במסגרת התייעלות בשיטת ההתקשרות, העברת האינפורמציה ושיפור איכות השירות לכלל החברים בזמן קצר 

וחסכון בהוצאות, אנו מבקשים מכלל חברי איפ”א לעדכן פרטים אישיים במידה וישנם, בעיקר בגלל השינויים במספרי הטלפון 
הניידים של הסדירים.  אי העברת עדכונים עלולה לגרום לפגיעה בזכויות, מאחר וכל הפעילויות של איפ”א מתפרסמות 

באמצעות ביטאון איפ”א המגיע לבית החברים בדיוור ישיר.

סיכום מה אני מקבל? מה אני משלם?

החבר מקבל 460 ₪ נטו.
דמי החבר בסך 576 ₪ - 460 ₪ = 116 ₪ לשנה. 

בסכום זה איפ"א מקיים את כל פעילויות הארגון 
כמפורט, דהיינו יוצא 9.6 ₪ לחודש  וזאת ובנוסף 

לכול פעילויות ותקציב מהרכזים.

 � שי שנתי 385 ₪ 
 � תקציב סניפי 65 ₪ 

 � דמי חבר לבינלאומי 10 ₪

דמי חבר חודשי: 48 ₪ 

דמי חבר שנתי:  576 ₪

מי יכול להיות חבר באיפ"א?

תעודת חבר איפ"א בינלאומית

איך מקבלים תעודת חבר איפ"א ?

החברות באיפ"א מקנה תעודה בינלאומית, המסייעת בחו"ל, כולל אירוח בדירות איפ"א בחו"ל, סיוע משטרתי והחשוב 
מכל - שותפות בינלאומית על בסיס חברי.  כל חבר איפ"א בעולם מחויב לסייע לחבריו ואכן כך קורה במקרי אסון, 

תאונות, הצורך בשירותי משטרה וגם באירועים משמחים.

אפשרויות לעדכון פרטים:  
בדואר אלקטרוני : info@ipa-israel.org.il או באמצעות פקס  03-6833442

www.ipa-israel.org.il :אתר איפ"א
השינויים הנדרשים לעדכון הם כדקלמן:

 שינוי כתובת, שינוי מספר טלפון בית / נייד, כתובת דוא"ל, 
שינוי סטטוס מסדיר לגמלאי, מעבר מיחידה ליחידה
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הכרטיס יכול להכיל בכל עת סכום מקסימאלי של עד 1,000 ₪. חברים שיש לרשותם מעל 1000 ₪ היתרה תישמר במערכת 
איפ"א עד לפריקת הסכום הצבור בכרטיס. לאחר ניצול הסכום בכרטיס, באחריות החבר ליצור קשר עם מזכירות איפ"א לצורך 
נשלחו לחברים הנ"ל.  SMS לידיעתכם, מכתבים/ הודעות   .6 ביצוע טעינת היתרה הממתינה בטלפון: 03-6833174 שלוחה 

ארגון השוטרים

הבינלאומי

123456

cvv123

בתוקף 02/2015

ישראל ישראלי

6584 8888 6701 4580
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מצטרפים חדשים
כל מצטרף חדש שיצטרף לארגון עד ליום 31.8.2013 זכאי לשי שנתי 2013, וזאת בכפוף להתחייבותו לחברות בארגון לשנתיים.

חברים ותיקים 
הזכאות לשי השנתי ניתנת לחבר איפ"א אשר ישלים שנת חברות מלאה בארגון, דהיינו: עד תום דצמבר של אותה שנה, וזאת 
מאחר ותקציב איפ"א הינו שנתי.   קבלת השי ע"י חבר איפ"א כמוה כהתחייבות מצדו להישאר בארגון עד תום השנה.  במידה 

והחבר יפרוש קודם לכן לא יוחזר לו כספו. 

הפעלת הכרטיס:   המוקד הטלפוני: 03-6066229 או באמצעות אתר איפ"א.
בירור יתרה בכרטיס:   03-6177808 או באמצעות אתר איפ"א. 

אבד לי הכרטיס/ אין לי כרטיס... מה עלי לעשות?
חברים שאין ברשותם כרטיס איפ"א קארד יפנו למזכירות איפ"א במייל: info@ipa-israel.org.il  או באמצעות פקס

03-6833442 ויציינו את הפרטים הבאים:  מס' תעודת זהות, שם ומשפחה, טל' נייד/בית, כתובת מלאה+מיקוד.
הנפקת כרטיס חלופי עד 30 יום ממועד קבלת ההודעה במזכירות איפ"א.

עלות הנפקת כרטיס חדש לאחר אובדן/גניבה/השחתה 15 ₪ מתקציב הסניף.
חבר המבצע חסימת כרטיס דרך המוקד של "לאומי קארד" בשל אובדן/גניבה/השחתה, מחוייב לדווח במיידי לאיפ"א.

www.ipa-israel.org.il  לפרטים נוספים בנוגע להפעלת הכרטיס, בירור יתרה ותקנון שי שנתי ניתן לראות באתר איפ"א

שי שנתי 2013 
כרטיס איפ”א קארד

יוטען באופן אוטומטי 
בסך 385 ₪ 

בתאריך 18.8.13



להלן נתונים אישיים ופרטי כרטיס אשראי לצורך טעינת כרטיס השי בכסף.

מ.א. ___________ שם ומשפחה _____________________  
ת.ז. של בעל כרטיס השי  ________________ 

רחוב _________________________ מס′ בית _______ עיר_____________   
מיקוד______________   טלפון בית _____________ טלפון נייד _____________

דואר אלקטרוני _______________ @______________

ויזה             ישראכרט              אמריקן אקספרס    

סכום של 425 ₪           ]בשני תשלומים[       סכום של 850 ₪        ]בשלושה תשלומים[  
 

מס’ הכרטיס:

תוקף הכרטיס:    

מס′ זהות של בעל הכרטיס: ________________ חתימת בעל הכרטיס: ___________
יודגש כי:  מזכירות איפ"א נוקטת בכל אמצעי הזהירות והאבטחה למען שמירת סודיות.

הכרטיס הינו לשימוש רב פעמי וניתן לטעינה חוזרת.  אנא שימרו עליו.  הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 תוקפו של הכרטיס והיתרה שבו - עד 28/2/2015  

מהפך........ מהפך.......
קניית כסף בכסף  “אונליין”

ארגון השוטרים
הבינלאומי
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ישראל ישראלי
6584 8888 6701 4580

www.ipa-israel.org.il

באיפ”א הכסף שלך שווה יותר 
הטבה בשיעור של 15% בטעינה נוספת

כנס לאתר איפ”א www.ipa-israel.org.il והזמן!
שלם 425 ₪ - קבל 500   ₪ )הטבה של 75   ₪(
שלם 850 ₪ - קבל 1000 ₪ )הטבה של 150 ₪(

מימוש רכישות באמצעות הכרטיס הינו אונליין ממועד טעינת הכרטיס באמצעות אתר איפ"א 
www.ipa-israel.org.il

במידה ואין באפשרותך לבצע טעינה דרך האתר יש למלא את הטופס 
ולשלוח למזכירות איפ"א בפקס: 03-6833442,  ההזמנה תתבצע בתוך 7 ימי עסקים.
היתרה המירבית המותרת בכרטיס בכל רגע נתון היא 1000 ש"ח, כולל הזכאות בשי.

ניתן למצוא את הטופס הנ”ל באתר איפ”א - טפסים להורדה.

טופס דוגמא



תיירות פנים
מלון  בתי  במגוון  משפחתיים  נופשונים  יומיים,  חד  טיולים 

מהטובים בארץ.

מיועדים  זו  בחוברת  המפורסמים  יומיים  החד  הטיולים 
לקבוצות בלבד – הרשמה באמצעות יו"ר הסניפים. 

נופשונים בארץ בבתי מלון המפורסמים בחוברת זו,  ניתן 
להירשם כבודדים.  

הוצאת נופשונים לקבוצות מאורגנות באמצעות יו"ר הסניפים 
עם תנאים שונים. לפרטים על הרשמה כקבוצה ניתן לפנות 

ליו"ר הסניפים.

מופיעים  שאינם  נוספים   למלונות  להירשם  ניתן  הערה: 
בחוברת זו באמצעות מוקד ההזמנות של השטיח המעופף 
ותינתן הנחה מיוחדת לחבר איפ"א בשיעור של 7% ממחיר 

המחירון במעמד ההרשמה.
ביצוע הטיולים בפועל באחריות הבלעדית של חברות התיירות: 

"אשת טורס", "השטיח המעופף", "כספי תעופה", 
"מגה תיירות ונופש, שיווק און ליין".

השנתי  השי  את  להמיר  יוכלו  בכך,  המעוניינים  חברים 
כחלק מהתשלום, בשווי 300 ₪ לטיולים המאורגנים לחו"ל 

ולנופשונים בארץ.

חברים חדשים אשר יצטרפו לארגון עד לתאריך 31.8.2013, 
יהיו זכאים אף הם להמרת השי כאמור להדגיש, כי תחום 
על  ולכן  עונתיים,  שינויים  בו  וחלים  דינמי  הינו  התיירות 
מנת שתזכו ברכישות הטובות ביותר, מומלץ לעקוב אחר 
הפרסומים השוטפים באתר האינטרנט ובחוברת הנסיעות.

כדי  מעצמם  חסכו  ולא  שעמלו  אלה  לכל  נתונה  תודתי 
להוציא את התוכניות מהכוח אל הפועל. 

הפעילויות,  כלל  של  חכם  ניצול  לכולנו  מאחל  לסיום 
וחופשת קיץ מהנה לכם ולבני ביתכם! 

תיירות חו"ל ופנים
אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות

תיירות חו"ל
גם  נחשבת  כידוע,  אשר,  הקיץ,  עונת  של  בפתחה  אנו 

לשיאה של עונת התיירות בעולם.

לכם  בישרנו  עליו  באיפ"א,  "המהפך"  לתהליך  כהמשך 
ולאחר  שנה,  כחצי  לפני  פורסמה  אשר  מידע  בחוברת 
פתיחת שנת הפעילות ב-2013, באופן נמרץ, בנושא ניצול 
תרבות הפנאי, בדגש על תיירות פנים הארץ וחו"ל, בוטלו 
"עממיים"  טיולים  הנהגנו  ובמקומם  המשלחות  חילופי 

המאפשרים שיתוף כלל חברי איפ"א ובני משפחותיהם.

אלו,  שורות  לכתיבת  נכון  כי  רב,  בסיפוק  לציין  יכול  אני 
כ-700 חברי/ות איפ"א ובני משפחותיהם ניצלו את זכאותם 
להשתתף בטיולים קבוצתיים מאורגנים לחו"ל, תוך סבסוד 

משמעותי של העלויות.

הוכיחה עצמה מעל למצופה, בכך  לעניות דעתי, השיטה 
וקרוביהם  איפ"א  גדול של חברי  שהצלחנו לשתף מספר 
בנסיעות למבחר יעדים אטרקטיביים ובמחירים נוחים, תוך 
מחו"ל,  משטרה  ואנשי  איפ"א  חברי  עם  מפגשים  שילוב 
ביעדים בהם טיילו, וכל זאת ללא צורך בהגרלות, ובעיקר 

השתדלנו לא להשאיר חברים מאוכזבים בשטח.

לאחר עבודת מטה מפרכת, ניהול מו"מ עם חברות התיירות 
של  הקנייה  כוח  ניצול  תוך  הישראלי,  במשק  הגדולות 
הארגון, עלה בידנו לגבש תוכנית מעניינת לעונת קיץ 2013, 
המסתיימת  המוצלחת  האביב  לעונת  ישיר  כהמשך  זאת, 

בימים אלו.

מנת  על  משפחות,  טיולי  על  גם  דגש  שמנו  זו,  בעונה 
מסורת,  שומרי  לחברים  טיולים  ילדים,  צירוף  גם  לאפשר 

נופשונים ועוד.

קיץ  בעונת  גם  תימשך  לחו"ל,  לטיולים  הסבסוד  מגמת 
ל-10%  עד  הזכאים  את  תסבסד  איפ"א  כאשר   ,2013

מעלות החבילה.

למען הסר ספק, הסבסוד יינתן לזכאים, אחת לשנה, ורק 
לחבילות תיור המאורגנות ומפורסמות על ידי איפ"א.

יוכל  זכאותו לסבסוד במהלך השנה,  ניצל את  חבר אשר 
להירשם לטיולים נוספים במחיר מלא, על בסיס מקום פנוי.

במזכירות  תתבצע,  לחו"ל  המאורגנים  לטיולים  ההרשמה 
איפ"א או גיבוש קבוצה ע"י יו"ר הסניפים.  
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מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל
טיולים מאורגנים לחו"ל

תנאים והנחיות להצטרפות 

הנחיות להרשמה:
לחוברת זו צורפו טפסי הרשמה לכל יעד בנפרד.

יש למלא את טופס ההרשמה ליעד המבוקש ולשלוח למזכירות איפ”א 
באמצעות פקס: 03-6833442 

info@ipa-israel.org.il : או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו
חובה לצרף צילום דרכון עדכני – בתוקף שישה חודשים מיום היציאה.

תנאי הצטרפות
חבר איפ”א חדש יוכל להצטרף לטיולים בתנאי שיחתום על התחייבות של שנתיים לחברות בארגון.

 הסבסוד הינו חד שנתי ורק לדילים המפורסמים בחוברת זו ע”י רכז הנסיעות.
חבר שיהיה מעוניין להצטרף לטיול נוסף בשנת 2013 לא יהיה זכאי לסבסוד וההרשמה תהיה ע”ב מקום פנוי.

תנאי תשלום ודמי ביטול
ניתן למצוא בטפסי ההרשמה המצורפים לחוברת זו

� לאחר גיבוש כל קבוצה יתקיימו מפגשים כולל חלוקת שי אישי, תדריך והכרת המדריך וחברי הקבוצה.

חשוב!
� במידה ותחול עליית מחירי דלק ו/או שינוי בגובה מסי הנמל, תחול עליית מחירים בהתאם.

� המסלולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים, ייתכנו שינויים     
  בסדרי הביקורים והלינות. 

� היציאה לטיולים מותנית במינימום נרשמים.
� חבילות הנופש הינן באחריותן הבלעדית של החברות המפרסמות, בעמידה בהתחייבות כפי שפורסמו 

בחוברת זו.

נשיאות איפ”א מאחלת ניצול חכם של האפשרויות שעומדות לרשות החברים.



מסלול הטיול
יום 1. תל-אביב – אגם גארדה – ורונה

נמריא מנתב"ג לצפון איטליה. עם הנחיתה נצא לדרך אל האגם )לאגו( די גרדה, 
אחד הגדולים והיפים באיטליה. נערוך סיור בסביבתו, מלא ביופי ובמראות הטבע 
מפוארות  וילות  קטנות,  מעיירות  נתרשם  האגם,  חוף  לאורך  ניסע  המרהיבים. 
נחמיץ את ההזדמנות לשוטט  ולא  נגיע לעיירה סירמיונה  נשימה.  ונופים עוצרי 
בסמטאות הציוריות של העיר העתיקה מוקפת חומה. בהמשך היום נגיע לורונה, 
שייקספיר.  מעט  ויוליה,  רומיאו  בין  האהבה  סיפור  התפתח  בו  כמקום  שנודעה 
ובו המרפסת  יוליה,  , נצטלם בחצר ביתה של  נראה את האמפיתיאטרון הרומי 

המפורסמת ממנה הקשיבה לשירי רומיאו, ופסל רומנטי. לינה באזור.

CANEVAWORLD, AQUAPARK PARADISE .2 יום
באנו לצפון איטליה כדי לבלות יחד עם הילדים, אז בואו נקדיש להם את הביקור 
לפגוש  נוכל   .DLROWAVENAC  - וסרטים  הרפתקאות  של  מופלא  לפארק 
שחקנים  של  כפילים  נראה  ועוד.  בלוז  האחים  רמבו,  הקולנוע:  מעולם  דמויות 
את  קרופט.  ללארה  לעזור  נהסס  ולא  הטרמינטור  עם  יחד  נלחם  מפורסמים, 
כל מה שהילדים  כאן  יהיה   .ESIDARAP מים נמשיך בפארק  הזה  החוויתי  יום 
אוהבים: מגלשות, בריכות מים שונות, מגוון מתקנים  ועוד. שפע של אטרקציות 

לכל הגילאים ולכל המשפחה!

יום 3. ונציה – עיר התעלות 
ב"גטו"  ונבקר  לונציה  נגיע  ונציה היפה שבערי איטליה.  כולו לעיר  יום שיוקדש 
היהודי בו שרדו בתי כנסת עתיקים, נתרשם מגשר ריאלטו הידוע בגשרי העיר 
. נלמד על שלל  "פיאצה סאן מרקו" הציורית  היונים המפורסמת  ונקנח בכיכר 
נחזור  בערב  לשמצה.  הידוע  האנחות  בגשר  ונצפה  אותה  המקיפים  הארמונות 

למלוננו.

6 לילות 7 ימים
בסיס אירוח – לינה וארוחת בוקר 

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א בחדר זוגי: 999 $  
תוספת ליחיד בחדר: 290 $

 מחיר לילד עד גיל 16 כשלישי/ רביעי בחדר- 949 $
תוספת ליחיד בחדר- 290 $

מחיר הטיול כולל:  כרטיס טיסה בטיסות שכר  6 לילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים 
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג  ביקורים וסיורים כמפורט במסלול  מדריך קבוצה מקצועי מצוות טיולי גדות.  מס נמל, היטל 

ביטחון ודמי רישום  טיפים לנותני שירותים בחו"ל )לא כולל מדריך ישראלי(
המחיר אינו כולל:  דמי סבלות  ביטוח רפואי/מטען  התייקרות דלק ע"י חברות התעופה מעת לעת  הוצאות אישיות.

GARDALAND יום 4. פארק שעשועים
השעשועים  בפארק  נבלה  אותו  המשפחה,  לכל  וחוויות  אדרנלין  של  יום  עוד 
הגדול והמפורסם באיטליה, גארדה-לנד. רכבות הרים, אבובים, מתקני שעשועים 
מדהים  בילוי  נוספות.  ואטרקציות  בשפע  מגלשות  ושיוטים,  מופעים  מגוונים, 

לילדים ומבוגרים.  

 SEA LIFE יום 5. אקווריום
התצוגות  אחת   ,EFIL  AES באקווריום  נבקר  איטליה!  בצפון  כיף  של  יום  עוד 
יפים  דגים  את  נראה  המים,  עולם  את  נכיר  למים.  מתחת  חיים  של  המעניינות 
ומוזרים, צבי ים ועוד שפע של בעלי חיים ימיים. לקראת ערב נגיע למלוננו באזור 

מילאנו.

יום 6. מילאנו, אגם מג'יורה, אגם אורטה               
נסייר במרכז מילאנו, בירתה של אופנה עולמית. נטייל בכיכר דואומו, נצפה על 
בית האופרה "לה סקאלה" המפורסם, נבקר בגלרית וויטוריו עמנואלה האלגנטית 
הממוקמת בלב העיר. נמשיך לאגם מג'יורה. נבקר בעיירת הקיט סטרזה, נשוטט 
בטיילית האלגנטית ממנה ניתן לראות את האי היפה "איזולה בלה". הלאה לאגם 
אורטה הסמוך ובעל אופי שונה ומיוחד. נבקר בעיירה אורטה סן ג`וליו, שהכניסה 
והצרות  למרכזה הציורי מותרת להולכי רגל בלבד. נשוטט בסמטאות הקטנות 

ונצפה על הבתים השמורים והמטופחים. בשעות הערב נחזור למלון.

יום 7. אגם קומו, חזרה לתל-אביב
סוגרים  שהרים  פיורד  מזכיר  קומו  קומו.  האגם  לכיוון  פעמינו  נשים  הבוקר  על 
עליו משני צדדיו. באזור הזה רכש ג'ורג' קלוני וילה מפוארת בכפר ואף צילם בה 
קטעים מהסרט "אושן 21". נראה את העיירה קומו, ובתום הביקור ניסע לנמל 

התעופה ממנו נמריא בחזרה לתל-אביב.

צפון איטליה למשפחות 
כולל פארקים

מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סבסוד 100 $[  

$ 899

15-21/8/13  31/7/13 - 6/8/13

40 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת כספי תעופה ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. דמי ביטול- ראו בטופס ההרשמה 

מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.

בשני מועדים



צפון איטליה ושוויץ
טיול לשומרי מסורת

מסלול הטיול
יום 1. תל-אביב – אגם גארדה – ורונה

גרדה,  די  )לאגו(  האגם  אל  לדרך  נצא  הנחיתה  עם  איטליה.  לצפון  מנתב"ג  נמריא 
הטבע  ובמראות  ביופי  מלא  בסביבתו,  סיור  נערוך  באיטליה.  והיפים  הגדולים  אחד 
ונופים  וילות מפוארות  המרהיבים. ניסע לאורך חוף האגם, נתרשם מעיירות קטנות, 
נחמיץ את ההזדמנות לשוטט בסמטאות  ולא  סירמיונה  לעיירה  נגיע  נשימה.  עוצרי 
הציוריות של העיר העתיקה מוקפת חומה. בהמשך היום נגיע לורונה, שנודעה כמקום 
בו התפתח סיפור האהבה בין רומיאו ויוליה, מעט שייקספיר. נראה את האמפיתיאטרון 
הרומי , נצטלם בחצר ביתה של יוליה, ובו המרפסת המפורסמת ממנה הקשיבה לשירי 

רומיאו, ופסל רומנטי. 4 לילות באזור חבל ונטו.
יום 2. ונציה – עיר התעלות 

יום שיוקדש כולו לעיר ונציה היפה שבערי איטליה. נגיע לונציה ונבקר ב"גטו" היהודי 
בו שרדו בתי כנסת עתיקים, נתרשם מגשר ריאלטו הידוע בגשרי העיר ונקנח בכיכר 
היונים המפורסמת "פיאצה סאן מרקו" הציורית . נלמד על שלל הארמונות המקיפים 

אותה ונצפה בגשר האנחות הידוע לשמצה. בערב נחזור למלוננו.
יום 3.  הרי הדולומיטים  

לאחר ארוחת הבוקר נעלה להרי הדולומיטים ונטייל בנוף אחד היפים באירופה. ניסע 
בדרכים פתלתלות ונגיע לאגם הלטיפה -"אגם קרצה" הציורי. נחלוף על פני מעברי 
הרים , פסגות ועמקים מדהימים לכיוון עיירת הסקי והנופש "קנזיי". בשעות אחה"צ 
נצא למעבר ההרים - "סלה". תצפית בלתי נשכחת מגג העולם וגלישה לעמק גרדנה. 
לאחר ביקור בעיירה הציורית אורטיזיי, נחזור למלוננו לקראת שבת. הכנות לשבת. 

ארוחת שבת כשרה וחמה.  

6 לילות 7 ימים
בסיס אירוח - לינה וארוחת בוקר + 3 ארוחות חמות כשרות

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א בחדר זוגי: 1249 $
תוספת ליחיד בחדר: 290 $

שלישי בחדר- הנחה של 15 $ מהמחיר הנקוב

מחיר הטיול כולל:  כרטיס טיסה בטיסות שכר  6 לילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים 
 ארוחות בוקר מהמוצרים המותרים לאכילה בחו"ל + 3 ארוחות כשרות וחמות, תחת השגחה מקומית )הרב רמי בנין(.   אוטובוס 

תיירים נוח וממוזג  ביקורים וסיורים כמפורט במסלול  מדריך קבוצה מקצועי מצוות טיולי גדות.  מס נמל, היטל ביטחון ודמי 
רישום  טיפים לנותני שירותים בחו"ל )לא כולל מדריך ישראלי( 

יום 4. שבת יום מנוחה
שבת יום מנוחה לסיורים רגליים. במהלך היום יוגשו 2 ארוחות כשרות וחמות.

יום 5. אגם קומו, לוגאנו, לב שוויץ 
נפרד מחבל ונטו ונצא, דרך נופים הרריים, לכיוון אגם קומו. נחווה את אחד האגמים 
היפים באזור ארץ המגף; כאן רכש ג’ורג’ קלוני וילה מפוארת ואף צילם בה קטעים 
ונגיע לקנטון  12”. נחצה את הגבול הלא מורגש בין איטליה לשווייץ  מהסרט “אושן 
בנסיעה  נמשיך  פסטוראלית.  נופש  ועיירת  המחוז  בירת  בלוגאנו  סיור  נערוך  טיצ’נו. 

למלוננו הממוקם בלה שוויץ. 2 לילות בלב שוויץ.
יום 6. ציריך, מפלי הריין  

נצא לביקור בציריך, העיר הגדולה של שוויץ, מרכזה הכלכלי והפיננסי. נטייל ברחוב 
נשוטט  ציריך,  אגם  של  המרהיב  הנוף  על  נצפה  ציריך.  של  ראווה”  “חלון  הראשי, 
בין חנויות ובתי כולבו רבים. נמשיך למפלי הריין שבגבול הצפוני של במדינה. נטייל 
בפארק יפה ונערוך תצפית על מפלים האדירים. כמו כן, נבקר בעיירה שטיין אם ריין 

מימי הביניים.
יום 7. לוצרן, חזרה לתל אביב

נתחיל את הבוקר בביקור בלוצרן, היפה בערי שוויץ. נערוך סיור רגלי בעיר השוכנת 
המזוגזג  לגשר  נגיע  הקנטונים”.  “ארבעת  ואגם  הרויס  נהר  של  מפגשם  בנקודת 
בין  העתיקה  העיר  בסמטאות  נטייל  הגוסס,  האריה  פסל  את  נראה  ה-14,  מהמאה 
בנסיעה  נמשיך  משם  העיר.  על  המרחפת  השוויצרית  מהשלווה  ונהנה  המזרקות, 

לשדה התעופה, ממנו נמריא בטיסה חזרה לתל אביב. 

17-23/7/13

מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סבסוד 124 $[  

$ 1124

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת כספי תעופה ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. דמי ביטול- ראו בטופס ההרשמה

35 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

המחיר אינו כולל:  דמי סבלות   ביטוח רפואי/מטען  התייקרות דלק ע"י חברות התעופה מעת לעת  הוצאות אישיות.
 

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.



מסלול הטיול
יום 1: תל אביב - צפון איטליה

ניפגש בנתב"ג ונטוס לצפון איטליה. לאחר הנחיתה ניסע לביקור בעירם של האוהבים 
האימפריה  מתקופת  הארנה  את  נראה  העתיקה,  בעיר  סיור  נערוך  ויוליה.  רומיאו 
הרומית, המשמש כיום במה לאופרות רבות משתתפים. נמשיך במדרחוב הציורי לכיוון 
ביתה של יוליה. נצפה על המרפסת שעליה עמדה יוליה, כאשר רומיאו גילה לה את 

אהבתו. בגמר הסיור העברה לבית המלון.

יום 2: ונציה
לאחר ארוחת בוקר נצא ליום טיול לונציה, מלכת הים האדריאטי, עיר התעלות, הבנויה 
על 117 איים המחוברים ביניהם בגשרים, מהיפות והמעניינות בערי העולם. נערוך סיור 
רגלי בגטו היהודי הראשון בהיסטוריה של אירופה. נבקר בגשר הריאלטו המפורסם, 
ארמון  את  נראה  בכיכרות.  הגדולה  מרקו,  סן  ובכיכר  הגדולה,  מעל התעלה  העובר 
הדוג'ים, את הבסיליקה בסגנון הביזנטי, את גשר האנחות ואתרים נוספים מפורסמים 

בעיר. בתום הביקור נשוב למלוננו.

יום 3: הרי הדולומיטים
הנקראים  הדולומיטים,  הרי  בעולם,  מהיפים  הרים  רכס  אל  בטבע,  ליום  יוצאים  היום 
על שמו של הגיאולוג הצרפתי גראטה דה דולומיו. תופעת טבע מיוחדת במינה. נבקר 
באגמים קסומים בגבהים אדירים,  נערוך סיור רגלי מיוחד בטבע המדהים, נצפה בצמחיה 

האלפינית המיוחדת ולא נפסח על מעברי ההרים המיוחדים. יום טיול בלתי נשכח!

יום 4: אגם גארדה
את היום נקדיש לגדול באגמי צפון איטליה. נתחיל את סיורנו בעיירה  "סירמיונה", 
יבשה צרה בתוך האגם.  נסייר בעיירה שהיא לשון  עוד מזמן הרומאים.  קייט  עיירת 
נמשיך ל"פיסקיירה", במקור עיירת דייגים והיום אחת העיירות היותר ציוריות לאורכו 
ונעצור  של האגם. נמשיך לאורכו המזרחי של האגם, נחלוף על פני עיירות ציוריות 
לתצפיות מיוחדות. נמשיך לעיירה גארדה ונותיר זמן חופשי ליהנות מהעיירה הציורית. 

חזרה למלון בשעות הערב.

6 לילות 7 ימים
בסיס אירוח לינה וארוחת בוקר

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א בחדר זוגי: 959 $
תוספת ליחיד בחדר: 250 $

מחיר הטיול כולל: כרטיס טיסה בטיסות שכר )ת"א-ורונה/או מילאנו-ת"א(  אכסון במלונות בדרגת תיירות טובה  אוטובוס 
תיירים נוח וממוזג  ביקורים וסיורים כמפורט במסלול  מלווה קבוצה ישראלי מצוות השטיח המעופף  מס נמל, היטל ביטחון 

ודמי רישום  טיפים לנותני שירותים בחו''ל )לא כולל סבלות והמלווה הישראלי(
מחיר הטיול אינו כולל:  ביטוח רפואי/מטען  התייקרות דלק ע"י חברות התעופה מעת לעת  הוצאות אישיות.

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת השטיח המעופף ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. דמי ביטול- ראו בטופס ההרשמה

36 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

יום 5: פארמה-פיזה
ביצרני  היא העיר פארמה המפורסמת  רומנה,בירתו  נצא דרומה למחוז אמיליה  היום 
המזון הגדולים באיטליה המצויים בה.אם זה גבינת הפרמזן והנקניק הפרשוטו המיוחד.
נערוך סיור בויאה פריני ונצפה בשלל חנויות המזון המיוחדות,לא נחמיץ את מרכז העיר 
העתיקה עם שלל מבני הציבור העתיקים המסמלים את אופיה המיוחד של העיר. בגמר 
הסיור נמשיך דרומה נחצה את הרי האפינינים לאזור טוסקנה  ולעיר המפורסמת פיזה 
צידו  על  הנוטה  הפעמונים של הקתדרלה  מגדל  מצוי  בו  ב"במגרש הקסמים"  נבקר 
מאות בשנים.נערוך סיור במקום ונבקר)במידת האפשר בבית הקברות העתיק של יהודי 

פיזה(. בגמר הסיור נמשיך לבית המלון באזור ללינה.

יום 6: פירנצה
גדול  אחד  כמוזיאון  היא  פירנצה.העיר  טוסקנה  לבירת  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
בהיסטוריה שלה היא מאחדת את כל ההתפתחות התרבות באירופה מבשרת הרנסנס.
את סיורנו נתחיל מתצפית מכיכר "מיכאלאנג'לו" נוכל לראות את נהר הארנו החולף לו 
במרכז העיר.וכמובן שלל הבניינים המפורסמים משלל התקופות ישקיפו אלינו. נמשיך 
נסביר על הפרויקט  נובלה לכיכר הקתדרלה  בסיור מודרך בעיר מכיכר סנטה מריה 
ההנדסי של הרפובליקה שהותירה לנו יצירה מדהימה. במהלך הסיור נבקר ב"פיאצה 
לה סיניוריה", פונטה וקיו, ופיאצה לה רפובליקה,הסיור יסתיים בשוק הענק והציורי של 

העיר "סאן לורנצ".

יום 7: בורגטו סול מינצ'ו-תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר נצא צפונה נחלוף בחבל אמיליה רומנה. נעצור לתצפיות בהרי 
האפינינים החוצצים בין חבל טוסקנה ולצפונה של היבשת,נבקר בכפר הציורי "בורגטו 
תצפית  כולל  במקום  סיור  נערוך  המינצ'ו  נהר  על  בנוי  הוא  כן  שכשמו  מינצ'ו"  סול 
מהגשר העתיק. נמשיך לביקור במרכז קניות ממיטב התוצרת האיטלקית ונסיים בשדה 

התעופה לטיסה לתל אביב.

צפון איטליה וטוסקנה
טיול מאורגן

מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סיבסוד 100 $[  

$ 859

בשלושה מועדים
22-28/8/13 8-14/8/13 25-31/7/13 

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.



מסלול הטיול
יום 1: תל אביב – זגרב - לובליאנה

 - סלובניה  בבירת  לביקור  ניסע  הנחיתה  לאחר  לזגרב.  ונטוס  בנתב"ג  ניפגש 
לובליאנה. סיור מודרך בעיר, במהלכו נראה את גשר המשולש השוכן על נהר נהר 
היהודים  סימטת  בסגנון הברוק,  הבנוי  העירייה העתיק,  בית  ככר  הליובליאניצה, 

ועוד. בעיר. בתום הסיור נגיע למלוננו.

יום 2. קניון וינטגר – בלד
בשעת בוקר ניסע אל המפורסם באתריה של סלובניה, אגם בלד ועיירת הנופש 
נחל  לאורך  וינטגר,  בשמורת  הליכה  במסלול  נתחיל  באזור  יומנו  את  שלגדותיו. 
ממנה  המפורסמת,  בלד  ממצודת  לתצפית  נמשיך  משם  קניון.  בתחתית  הזורם 
והאי שבליבו. נמשיך מאגם בלד לאגם בוהין  נשקף הנוף הפסטורלי של האגם 
המדהים, שבעצם כלוא כאמבטיה צרה וארוכה בין רכס הרי הטריגלב ורכס הר 
בתום  בקיץ.  מקסים  טיולים  וכאזור  בחורף  מבוקש  סקי  כאתר  המשמש  הווגל, 

הסיור נמשיך למלוננו. 

יום 3: אוסטריה
החבל  לבירת  היולינים  האלפים  חציית  באוסטריה,  קרנטיה  לחבל  טיול  יום 
המעניינת  הטופוגרפיה  בזכות  באירופה  מהיפים  הוא  זה  ארץ  חבל  קלנגפורט, 
האזור מפורסם בצמחיה  אותם.  החורצים  ואגמים  נישאים  הרים  והמיוחדת שלו 
החיים  בעלי  וכמובן  מיוחדים  מזנים  ואשוחים  ארזים  של  המיוחדת  האלפינית 

המאפיינים את שמורות הטבע של האזור.

יום 4: מערת הנטיפים פוסטוינה 
לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום לביקור באחת מפינות החמד של סלובניה והעולם, 
מערת הנטיפים הגדולה פוסטוינה, אשר בחבל הקארסט. הביקור במערה משלב 

6 לילות 7 ימים
בסיס אירוח חצי פנסיון

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א בחדר זוגי: 1050 $ 
תוספת יחיד בחדר: 350 $ 

המחיר כולל:  כרטיס טיסה בטיסות שכר )ת"א-זגרב/זגרב-ת"א(  אכסון במלונות בדרגת תיירות טובה  אוטובוס תיירים נוח 
וממוזג  ביקורים וסיורים כמפורט במסלול  מלווה קבוצה ישראלי מצוות השטיח המעופף     מס נמל, היטל ביטחון ודמי רישום 

 טיפים לנותני שירותים בחו''ל )לא כולל סבלות והמלווה הישראלי(

המחיר אינו כולל:  ביטוח רפואי/מטען  התייקרות דלק ע"י חברות התעופה מעת לעת  הוצאות אישיות.

ועמודים  נטיפים  גדולי מימדים, בהם  רגלי באולמות  וסיור  נסיעה ברכבת קרוניות 
הסיור  סיום  לקראת  צבעים.  במגוון  וה''וילונות''  ה''ספגטי''  נטיפי  אולם  מדהימים, 

נכיר את ה"דג האנושי" הייחודי לאזור.

יום 5: הריביירה הקרואטית
הים  של  לאורכו  הנופש  עיירות  האזור,  מפלאי  לאחד  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
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 
תצפית  נחמיץ  ולא  הציורי  "דלתה"  לרובע  הנהר  את  נחצה  המיוחד  מהנמל  סיור 
וסיור ממצודת "טרסט", המכונה גם המצודה הפרנקופונית ושולטת על העיר. יום 

מלא וגדוש!

יום 6: שמורת פליטביצה
הבוקר נצא ליום טיול בשמורת האגמים פליטביצה, הכוללת 61 אגמים מדהימים 
בין  בשבילים  הליכה  משלב  הביקור  מפלים.  בעשרות  ביניהם  המחוברים  ביופיים, 
אשדים, אגמים וצמחייה עשירה. כמו כן נהנה משייט באגם הדרווה. ביקור שכל כולו 
ונוף. בדרך אל השמורה נבקר בכפר הציורי - סלוני. עשרות נחלים  טבע מדהים 
ומפלי מים שזורמים בין בתי העיירה המיוחדת – וייצרו בריכות. במקום פועלת תחנת 

קמח עתיקה. לעת ערב נחזור למלוננו. 

יום 7: זאגרב – תל אביב
שער  דרך  נעבור  העתיקה,  העיר  ברחובות  נטייל  זגרב.  בעיר  לסיור  נצא  הבוקר 
העיר, מחלקה הגבוה אל המרכז החדש יחסית. נראה את כנסיית מרכוס הקדוש, 
בה ציורים מימי הביניים, קמפוס האוניברסיטה ובניין האופרה. בתום יום זה נמשיך 

לשדה התעופה של זאגרב לטיסנו חזרה לישראל. 

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת השטיח המעופף ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. דמי ביטול- ראו בטופס ההרשמה

36 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

קרואטיה סלובניה 
טיול מאורגן
בשני מועדים

22-28/8/1329/8-4/9/13
מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סיבסוד 105 $[ 

$ 945

מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.



מסלול הטיול
יום 1  מת"א אל  באסאנו דל גראפה, ויצנזה

ורונה שבצפון איטליה. לאחר הנחיתה נצא  ונצא לטיסה אל  נפגש בנתב"ג 
בנסיעה אל  העיירה הצבעונית באסאנו דל גראפה.  נסייר בעיר העתיקה, 
נחצה את נהר הברנטה על גשר העץ הציורי של הגאון פאלאדיו ונלמד את 
סודה של הגראפה המקומית הידועה.  נמשיך אל ויצ'נזה  עירו של האדריכל 
הגאון פאלאדיו. נסייר במרכז העיר ובכיכר דיי סניורי המהווה מקום מפגש 
הפעמונים  ומגדל  המרשימה  מהבזיליקה  נתרשם  העיר.  לתושבי  חברתי 
שלצידה. זמן פנוי לטיולים נינוחים בעיר לראות את תיאטרו אולימפיקו העשוי 

מעץ, פאר יצירתו של פאלאדיו או ליהנות מקפוצ'ינו איטלקי אמיתי.  

יום 2  ונציה ושייט בתעלה הגדולה
נבלה את היום  בונציה עיר התעלות, הגונדולות והרומנטיקה. נסייר בסמטאות 
גשר  על   נעלה  העתיק,  ובגטו  המים  ותעלות  לגשרים  מעל  העקלקלות, 
לכיכר  נגיע  והמזכרות.   ההמונים  העזים,  הצבעים  על  להשקיף  הריאלטו, 
סאן-מרקו הרומנטית, עם להקות היונים והבזיליקה הציורית, עדות לעושרה 
של אימפרית העבר. נראה את הבזיליקה של סן מרקו וננוח בבתי הקפה בין  

הנופשים הרגועים... הסיור כולל שייט בתעלה הגדולה. חזרה למלון.

יום 3  הדולומיטים, אגם מיזורינה,  קניון נהר סוטוגודה
נצא בנסיעה אל הרי הדולומיטים.   אל אגם מיזורינה הקסום. נהלך רגלית 
סביב האגם על רקע הרכסים האדירים.  נמשיך בנסיעה במעברי ההר, עם 
סלעיים  רכסים  הירוק,  צבעי  בכל  עמקים   – הנשקפים  הנהדרים  הנופים 
בין מפלי  נינוח  רגלי   נהר סוטוגודה, לטיול  קניון  נגיע אל  ומפלים.   ענקיים 

המים.  נחזור דרומה בעמקים ומעברי הר מופלאים. חזרה למלון.

יום 4 הדולומיטים  - עמק "גן העדן"
ייצר את המגוון והקסם  של עולם הדולומיטים,  הטבע שפעל בקצב משלו 
את הניגוד בין צוקים המשוננים והאחו  הירוק, את צריחי אבן גיר והמישורים, 
האגמים הקטנים ואוירה של חלום כבמרכזו של עולם אגדות. חגיגה לאוהבי 
הטבע והצילום. נצא צפונה  אל בולזאנו ממנה נעלה לאגם קארצה הציורי 
ונחלים  יערות עמקים  , נמשיך בין גושי סלע עצומים  דרך מעבר סלה בין 
ולשוטט  אופיינית,  שטרודל   עוגת  לאכול  נוכל  בה   אורטיסיי  לעיירה  נגיע 

6 לילות 7 ימים
בסיס אירוח – לינה וארוחת בוקר 

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א בחדר זוגי: 995 $  
תוספת ליחיד בחדר: 200 $

שלישי בחדר- הנחה של 45 $ מהמחיר הנקוב

מחיר הטיול כולל:  טיסות שכר - ת"א – ורונה –ת"א 06:30-09:50  /  ורונה – ת"א  23:30+04:40  לינה בבתי מלון בדרגה 
ראשונה, בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים  ארוחת בוקר בסגנון מזנון חפשי מדי יום  העברות והסעות באוטובוס תיירים נוח 

וממוזג  כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול  מלווה קבוצה ישראלי  מסי נמל ודלק  טיפים לנותני שירותים בחו"ל

המחיר אינו כולל:  ביטוחים  הוצאות אישיות  טיפ למדריך הישראלי  סבלות בבתי מלון 

בסימטאות הציוריות.  נחצה את וואל גארדנה )עמק גן העדן( עם הצמחיה 
הייחודית אל הרכסים ומעברי ההר ונחזור למלון.

יום 5  המראות של לאגו די גארדה 
נבלה את היום בחופי לאגו די גארדה הגדול שבאגמי איטליה והנעים שבהם, 
העיירה  והמקסימות.  העתיקות  סמטאותיה  על  גארדה  דל  בריבה  נסייר 
שוכנת בקצה הצפוני של האגם עם מגדלים מימי הביניים, כנסיות וארמונות 
לארקו  ונמשיך  והנעימה  העתיקה  בעיר  נטייל  צרים.   ורחובות  מהרנסאנס 
הזעירה והציורית הממוקמת תחת מצוק ענק.  נצא מחיק הדולומיטים והמקום 

המדהים ונחזור למלון.  בערב נבקר במופע אבירים כולל ארוחת ערב.

יום 6 ורונה-אגם גרדה- סרמיונה
נחזור אל אגם גארדה, אל סירמיונה הצבעונית לנסייר בסמטאותיה העתיקות 
נכאן תמצאו חנויות  יבשה החודרת אל אגם גארדה.  והמקסימות, על לשון 
אפשר  שאי  האיטלקיות  הגלידות  אלו  ג'לטריות,  של  עצום  ומבחר  מזכרות 
לעמוד בפניהן.   נמשיך לורונה עירם היפה של רומאו ויוליה לתצפית על העיר 
מעל ולסיור במדרחוב המרכזי, החל מהארנה ועד המרפסת  המפורסמת - 
עליה ניצבה יוליה בהאזינה לשיריו של רומיאו שלה בסמוך לכיכר ארבה עם  

בתי הקפה, והדוכנים המרובים. חזרה למלון. 

יום 7  עמק נהר הברנטה  ופדובה, הביתה
נצא בנסיעה בעמק נהר הברנטה ובו  וילות מרשימות של כל המי ומי, מזה 
האוניברסיטה  בעיר  ונסייר   נמשיך  הונציאנית.  האצולה  את  ובעיקר  דורות 
פדובה,  בה שימש גלילאו כמרצה מן המניין ובה התחנכו  פטררקה ודנטה 
ובה הפקולטה לרפואה העתיקה בעולם.  קל מאוד להתמצא בעיר - הכיכרות 
מחוברות ביניהן בסמטאות מקורות.  נגיע אל פיאצה די סיניורי לפיאצה דלה 
לבבות  קישואים,  למכור  ו  הברנטה  מנהר  האיכרים  מגיעים  אליה  ארבה, 
פרמג'נו   ¬ בגבינות  להצטייד  נוכל  כאן  ואפרסקים.  דובדבנים  ארטישוק, 
ופרושוטו שמכינים בכפרים עם קופסת גרגירי  ונקניקים  רג'יאנו של פרמה 
משובחים.  עור  ומוצרי  נעליים  בגדים,  חנויות  נמצא  גריבלדי  בפיאצה  יער. 
נסייר בכיכר המרכזית הנהדרת ובה גן פסלים, בפיאצה דל סנטו עם הפסל 
גם  כאן  יש  - הראשון המסמל את תחילת הרנסנס האיטלקי.   דונטלו  של 
פיאצה על שמו של יצחק רבין - פיאצת השלום!. לאחר קפוצ'ינו אחרון נצא 

לשדה התעופה לטיסה חוזרת הביתה לת"א.

צפון איטליה 
מחוז ונטו, אגם גארדה והדולומיטים

מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סבסוד 100 $[  

$ 895

1-7/8/13  24-30/7/13

40 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת מגה תיירות בע"מ ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. דמי ביטול- ראו בטופס ההרשמה

בשני מועדים

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.



מסלול הטיול
יום 1: ת”א – וינה 

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לוינה. לאחר הנחיתה וסידורים פורמאליים 
נצא לסיור בעיר. נבקר בעיר העתיקה שמהווה מוקד משיכה לתיירים רבים 
בזכות סמטאותיה הציוריות והארכיטקטורה הייחודית שלה. לאחר הנחיתה 
נצא לסיור פנורמי בעיר היפה, נראה את קתדרלת סנט סטפן, נצפה על בניין 
העירייה ובניין הפרלמנט ולאחר מכן נמשיך לגן העיר. בתום הסיור ניסע לבית 

המלון בעיר.
יום 2: בודפשט 

ונצפה  היהודי  ברובע  נתחיל  הסיור  את  לבודפשט.  נקדיש  אותו  קסום  יום 
הגיבורים”  “כיכר  הבוכייה”,  ה”ערבה  את  באירופה,  הגדול  הכנסת  בית  על 
ואנדרטת המילניום. נעצור לצילום מול בנין הפרלמנט המפואר. נעבור מעל 
הדנובה לעבר גבעת המצודה שבבודה, שם נראה את כנסיית מטיאש ומצפה 
“אנדרטת  למרגלות  והגשרים  העיר  על  מרהיבה  תצפית  נערוך  הדייגים. 

השחרור”. בתום הסיור נחזור למלוננו בבודפשט.
יום 3: בודפשט ברך הדנובה

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור  לאורך נהר הדנובה, נבקר בכפרים הציוריים 
לאורך “ברך הדנובה”. נבקר בעיירת האומנים הציורית “סנט אנדרה” הבנויה 
בסגנון הבארוק שבה חנויות ודוכני מזכרות, מפות רקומות, משחות קוסמטיות 

לפנים ולעיניים ועוד. נערוך תצפיות על  נהר הדנובה הזורם באזורים אלו.. 
בתום הסיור נחזור למלוננו.

יום 4: בודפשט – ברטיסלבה 
לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מבודפשט וניסע לברטיסלאבה, שהיוותה מוקד 

פראג בודפשט וינה 
הערים הקסומות

סבלות  הישראלי   למדריך  טיפ  אישיות   הוצאות  ביטוחים   כולל:   אינו  המחיר 

במלונות  לינה  ושוב   הלוך  איירליינס  אוסטריאן  של  סדירות  טיסות  כולל:   המחיר 
מסים  וממוזג   נוח  תיירים  אוטובוס  טורס”   “אשת  מצוות  ישראלי  מלווה  בוקר   ארוחת  ע”ב  טובה  תיירות  מדרגת 
סבלות(. )למעט  מקומיים  שירותים  לנותני  טיפים  במסלול   שמצוין  כפי  לאתרים  כניסות  ובחו”ל   בארץ  והיטלים 

יהודי חשוב באירופה לאורך שנים. עם הגיענו נצא לתצפית מרהיבה על העיר 
מיכאל  נעבור בשער  העתיקה.  בעיר  נבקר  המצודה.  מגבעת  הדנובה  ונהר 
ונראה את הבית הצר ביותר בברטיסלבה. נגיע לכיכר העיר העתיקה שבה 
מוזיאון העיר הממוקם בבית העירייה העתיק. קבר החת”ם סופר, נסיים את 

סיורנו בתצפית על בית האופרה והבלט.
 יום 5: פראג 

נהר  של  גדותיו  על  הבנויה  צ’כיה,  של  בירתה   - לפראג  נקדיש  היום  את 
ברובע  סיורנו  את  נתחיל  באירופה.  היפות  מהערים  אחת  היא  הוולטאווה, 
היהודי של פראג שם נצפה על  בית הכנסת וביתו של הגולם מפראג. לאחר 
נעלה  רבים.  פסלים  המעוטר  קארל  גשר  לאורך  ונלך  בסיור  נמשיך  מכן 

לתצפית מרהיבה על העיר. בתום הסיור נחזור למלוננו.
יום 6: פראג – קרלו וארי 

בעולם  המפורסמת  המרפא  עיירת  אל  מערבה  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
- “קרלובי וארי” )קרלסבאד(, שבמערב בוהמייה. העיר נקראת ע’’ש קארל 
הרביעי שגילה את המעיינות במאה ה- 14. קיסרים, מלכים ואנשי החברה 
נשוטט  מאירופה.  אמידים  יהודים  גם  ביניהם  בעיירה,  מבלים  היו  הגבוהה 
לאורך המדרחוב המרכזי, בקולונדות המלכותיות בסגנונות הקלאסי והבארוק.

יום 7: פראג – וינה - תא 
לעבר  וניסע  ניפרד מפראג  במלון  הבוקר  ארוחת  לאחר  טיולנו הקסום  תם 
וינה, עם ההגעה לעיר נצא לסיור מקיף באתריה היפים ובין היתר נבקר בעיר 
העתיקה נצפה על  ארמון הופבורג נמשיך לכיכר מריה ונצפה על קתדרלת 
סנט. סטפן. נראה את בית העירייה, בניין הפרלמנט, כיכר האופרה , האנדרטה 

לזכר השואה.

6 לילות 7 ימים
בסיס אירוח - לינה וארוחת בוקר

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 859 $ 
תוספת יחיד בחדר: 180 $

שלישי בחדר- הנחה של 10 $ מהמחיר הנקוב

בשני מועדים

מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סיבסוד 86 $[ 

$ 773

23/7/13 29/7/13-  26/8/1320/8/13 -

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת אשת טורס ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. דמי ביטול- ראו בטופס ההרשמה

40 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

מהפך
השנה כל חברי 

4 לילות 5 ימים בסיס אירוח לינה וארוחת בוקראיפ”א נוסעים לחו”ל

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.



מסלול הטיול
יום 1: וולטה – סיור פנורמי

נקדיש את הסיור להכרות מעמיקה עם וולטה היפהפייה, בירת מלטה. נתחיל בביקור 
של  מרהיב  נוף  נשקף  מהם  העיר(,  )ביצורי  העליונים  ברקה  גני   – הקסרקטין  בגני 
הנמל הגדול וסביבותיו, נצפה אל  קתדראלת סט. ג'ון - הכנסייה המרשימה בסגנון 
הרנסאנס, הקרויה על שמו של יוחנן המטביל, שהייתה המרכז הדתי של אבירי מלטה. 
נעבור דרך  כיכר הניצחון, נצפה אל ארמון "האחים הגדולים", מושלי האי, שכיום שייך 
לבית הנבחרים של מלטה ונראה את בניין האופרה הממלכתי. בתום הסיור, נותיר זמן 

לארוחת צהרים ושוטטות בין החנויות הרבות ברחוב הראשי. 
 יום 2: מוסטה , כפר אומנים , מדינה ורבאט 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור ביומנו האחרון באי מלטה , נתחיל את הביקור בדום 
של מוסטה, הכיפה נתמכת בגובה של 67 מטר , השלישית בגודלה באירופה, נשמע 

את סיפור המלחמה המיוחד של המקום. 
לאחר מכן נצא לכיוון כפר האומנים ta` Qali, מרכז לעבודות יד מסורתיות, כמו רקמה 
וניפוח זכוכית, שם נוכל לחזות באומנים בעבודתם וגם נותיר זמן לקניות למעוניינים 
בעבודות יד ובמזכרות.  נמשיך לביקור בבירה הקודמת של מלטה ואחת הערים היפות 
מוזיאון, עם מבוך של  עיר  נטייל ברחובות ה"עיר השקטה",  באי, מדינה.  והחשובות 
סמטאות ומבנים שמורים, נצפה בקתדראלה בסגנון הבארוק המלטזי ונצפה מחומות 
העיר השוכנת בנקודה הגבוהה באי. נמשיך אל רבאט, העיר שמחוץ לחומות מדינה 

ומהווה יחד עם מדינה יחידה ארכיטקטונית מרשימה. 

המחיר כולל:  טיסות שכר  ת"א – מלטה  - ת"א   4  לילות  במלון 4 כוכבים   העברות מ/ אל שדה התעופה 
 מסי נמל והיטלי בטחון  מדריך ישראלי מצוות אשת טורס  4 טיולים   

המחיר אינו כולל:  ביטוח רפואי ומטען לחו"ל  כל הוצאה שאינה מצוינת בסעיף "המחיר כולל"   לא כולל טיפים 
למדריכים ונהגים מקומים או למדריך הישראלי  

 יום 3: מרסהשלוק, זוריק, ומערה כחולה 
נצא בנסיעה דרומה אל עבר הכפרים שנשתמרו בצורה מרשימה בדרום האי.

נטייל בין כיכרות ורחובות עתיקים , בהם הזמן כאילו עצר מלכת.
נבקר בכפר הדייגים הצבעוני שהיה לעיירה, מרסהשלוק, הממוקם על שפת המפרץ 
ניסו  דרכם  הנמלים  אחד  הוא  הכפר  נמל  האי.  בדרום-מזרח  במלטה,  ביותר  הגדול 
הצבאות התורכיים והצרפתיים לכבוש את האי בעבר. נהנה מזמן לסיור וקניות בשווקים 

הנערכים מדי יום לאורך קו המים. 
נמשיך בנסיעה אל הכפר זוריק לתצרפית מרהיבה מראש הצוק אל המערה הכחולה. 
נחתום את היום בשייט מענג ויפיפה,)אם מזג האויר יאפשר זאת ובתוספת מחיר 7 יורו 
לאדם( בסירות מנוע קטנות, אל המערות הכחולות, שבתוך מצוקי הים הלובי. לאחר 

מכן חזרה למלון.  
יום 4: יום חופשי 

יום 5:האי גוזו
וביקורים באתרים המרכזיים של האי  ליום שלם של טיול  נצא  לאחר ארוחת הבוקר 
היפהפה, גוזו, אחד משלושת האיים המרכיבים את הארכיפלג של מלטה. נצא בשיט 
מעבורת אל האי המלטזי הקטן, שתושביו עוסקים בעבודות אדמה ובדיג. עם ההגעה 
לאי תוכלו לשים לב כי הוא בעל אופי ייחודי, הוא בנוי על שלוש גבעות ירוקות והוא ציורי 
יותר מאחיו הגדול-האי מלטה. ניסע אל אתר הטבע המיוחד במערב האי, מפרץ דווירה, 
לו  יוחסו  ונצפה אל צוק פונגוס שבעבר  לחזות ב"חלון הכחול" המרהיב, בים הפנימי 
סגולות מרפא. נמשיך לביקור בעיירת הדיג והנופש שלנדי,  במרכז לעבודות יד של גוזו 
ובבירת האי וויקטוריה. בחלקו השני של הסיור נגיע לביקור במערת קליפסו הצופה אל 
מפרץ רמלה,  מקום בו שהה, לפי סיפורי המיתולוגיה, הגיבור היווני אודיסאוס, במשך 7 

שנים. בתום הביקורים נשוב בשיט לאי מלטה.

מלטה
טיול מאורגן

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 555 €
€  10 של  הנחה  בחדר  | שלישי   €  80 בחדר  ליחיד  תוספת 

מלון גולדן טוליפ ויולדי
23-27/7/13

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 579 €
תוספת ליחיד בחדר 80 € | שלישי בחדר הנחה של 10 €

מלון גולדן טוליפ ויולדי
25-29/8/13

מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סיבסוד 55 €[  

€ 500

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת אשת טורס ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. דמי ביטול- ראו בטופס ההרשמה

40 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

מהפך
השנה כל חברי 

4 לילות 5 ימים בסיס אירוח לינה וארוחת בוקראיפ”א נוסעים לחו”ל

מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סיבסוד 58 €[  

€ 521

מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סיבסוד 49 €[  

€ 450
13-17/10/13 | 6-10/10/13

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 499 €
תוספת ליחיד בחדר 80 € | שלישי בחדר הנחה של 10 €

מלון דולמן

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.



מסלול הטיול
יום 1: ת”א – עמק פראחובה - תצפית 3 הארזים - סינייה

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לבוקרשט בירת רומניה. לאחר הנחיתה וסידורים 
פורמאליים ניסע לכיוון העיירה סינייה שבהרי הקרפטים. בדרכנו לשם נעבור דרך 
עמק פראחובה המרשים, נעצור לתצפית שלושת הארזים ממה נצפה על רכסי 
הקרפטים והרי בוצ’ץ. לאחר מכן נמשיך בנסיעה לסינייה פנינת הקרפטים. עם 
ההגעה לעיירה נצא לסיור בגן הפסלים היפה שנבנה ע”י המלך קרול ונצפה על 
בניין הקזינו העתיק ונשמע את סיפורו. נמשיך את סיורנו בעיירה היפה ולאחר מכן 

ניסע למלוננו שבאזור.
יום 2 : ברן - בראשוב- פויאנה בראשוב

דראקולה  הרוזן  של  בטירתו  ונבקר  בברן  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
המשמשת כמוזיאון, נשמע סיפורי הערפדים. לאחר הביקור בטירה יינתן מעט זמן 

חופשי לקניות בשוק המקומי המציע מזכרות שונות. 
עד  מדהימות  טבע  ופנינות  יערות  החוצה  בכביש  בראשוב  לפויאנה  ניסע  משם 
ברומניה  היפה  התיירות  אתר  היא  בראשוב  פויאנה  בראשוב.  לפויאנה  הגעתנו 
הממוקם בגובה של 1000 מטר מעל פני הים. נטייל סביב האגם המלאכותי ובין 
הכנסייה העשויה  על  ונצפה  לעיירה,  היחודיים  העץ  בתי  עם  הציוריים  הרחובות 
ונצפה על הכנסייה  עץ. משם נמשיך לעיר בראשוב בה נצפה על בית הכנסת, 

השחורה, ונטייל בכיכר המרכזית. 
בתום הסיור נחזור למלון לארוחת ערב לאחריה נהנה מערב קברט במלון. 

יום 3 : סיגישווארה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לסיגישוארה - עיר מימיי הביניים, שהשתמרה בצורה 
מופלאה.  העיר הבנויה רחובות צפופים וסמטאות צרות המוקפים בחומת אבן. 
נבקר במגדל השעון עם הדמויות המסתובבות. נמשיך לבית שבו נולד דראקולה 
ושכיום משמש כמסעדה מקומית. נסייר בכיכר המרכזית של העיר בה יינתן זמן 

חופשי. בתום הסיור נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה.

6 לילות 7 ימים
בסיס אירוח חצי פנסיון

)למעט לילה אחרון בבוקרשט לינה וארוחת בוקר(
מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 730 

תוספת יחיד בחדר: 100 
שלישי בחדר- הנחה של 10 $ מהמחיר הנקוב

המחיר כולל:  טיסות הלוך ושוב.   לינה במלון רינה סינייה או דומה ברמתו   מלווה ישראלי מצוות “אשת טורס”  אוטובוס 
תיירים נוח וממוזג  מסים והיטלים בארץ ובחו”ל  כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול  טיפים לנותני שירותים מקומיים )למעט 

סבלות(  ערב פולקלור  ערב קברט
המחיר אינו כולל:  ביטוחים, הוצאות אישיות.  טיפ למדריך הישראלי   סבלות 

יום 4 : טושנד - אגם אנה 
לאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר טושנד. נגיע לטושנד– עיירת ספא, החבויה בהרי 
הגבוה  והריכוז  המינרלים  המים  מעיינות  בזכות  מפורסמת  זאת  עיירה  הקרפטים. 
ביותר של יונים. נסייר בעיירה הציורית, נטעם ממי המעיינות המיוחדים ובסיום הסיור 
נעבור דרך בלווניוש וניסע לעבר אגם ספנטה )“אנה הקדושה”( הנמצא בתוך לוע 

הר געש כבוי. בתום הסיור ניסע למלוננו.
יום 5: סינייה פנינת הקרפטים

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בארמון “פלש” שנבנה ע”י הנסיך קארול. הארמון 
נחשב לאחד הארמונות היפים באירופה גם בגלל מיקומו למרגלות הרי הקרפטים. 

בארמון גני נוי מדהימים שבהם מפוזרים פסלים רבים של בני משפחת המלוכה. 
בחלקו השני של היום נוכל לצאת בתשלום לסיור בקניון דמבווויצאורה. מעבר הרים 
לכפר  נמשיך  ומשם  בשמורה  רגלית  .נסייר  טבע  כשמורת  המשמש  יפיפה  וקניון 
מואצו שם ניסע בעגלות רתומות לסוסים למסעדה רומנית ונקנח בארוחה רומנית 

טיפוסית.
יום 6 :  מכרות המלח- מנזר זמפירה

נצא לעיירה סלאניק שבמחוז פראחובה, שם נבקר במכרות המלח הייחודיים של 
רומניה “. הנחשבים למכרות המלח הגדולים באירופה. נרד 220 מטר מתחת לפני 
בחלקו  הייחודי.  ומתוכנו  העצום  מגודלו  המכרה.ונתרשם  בחדרי  ונסייר  האדמה 
השני של היום נבקר במנזר זמפירה שם נראה ציורי הקיר המעטרים את קירות 

המנזר. לינה בבוקרשט. )ארוחת ערב להתארגנות עצמאית, לא כלול( 
יום 7 : בוקרשט – ת”א

לאחר ארוחת הבוקר, נצא להתרשם מהעיר. נראה את שער הניצחון שהוא העתק 
של שער הניצחון הנמצא בפריז. משם נמשיך אל כיכר  המהפכה הנמצאת אל מול 
הארמון המלכותי,נטייל באתר ונמשיך לסיור רגלי בפארק קארול. נותיר זמן לקניות 

באחד ממרכזי הקניות הגדולים של בוקרשט ולאחר מכן ניסע לשדה התעופה.

רומניה 
הקרפטים, כפרים ורוזנים טיול מאורגן

בשני מועדים
 26/8/1320/8/13 -23/7/13 29/7/13-

מחיר לחבר איפ”א 

]לאחר סיבסוד 73 $[ 

$ 657 $
$

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת אשת טורס ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. דמי ביטול- ראו בטופס ההרשמה

40 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.



online שיווק
"שיווק תיירות ונופש" טיולים חד יומיים בארץ 

ירושלים צפת 
וקברי צדיקים

חיפה

מחיר: 145 ₪ לאדם
הטיול מתומחר לפי יציאה מאזור ת"א

07:30 – יציאה.
עצירה לארוחת בוקר והתרעננות בדרך, ביקור ביד ושם המחודש, משם 
נסיעה לכנסת או בית משפט עליון - מותנה בתאום ע"פ התאריך, ארוחת 
דוד.  מגדל  למוזיאון  נסיעה  המזלג,  במסעדת  וכשרה  איכותית  צהריים 
יישאר  זמן חופשי לקבוצה, משם אם   – ביקור במוזיאון, הליכה לכותל 
זמן נבקר בממילא הישנה וממילא החדשה וכן זמן חופשי בקניון ממילא.

שינויים במחיר לאדם לאזורים השונים: 
חדרה והשרון  - תוספת של 7 ₪.
חיפה קריות - תוספת של  15 ₪ .

עכו נהריה – תוספת של 20 ₪
כרמיאל צפת – תוספת של 27 ₪ .

הגולן – תוספת של 30 ₪.
באר שבע – תוספת של 10 ₪.

ערד והדרום – תוספת של 18 ₪ )לא כולל אילת(.

מחיר: 130 ₪ לאדם
הטיול מתומחר לפי יציאה מחיפה והקריות

08:00 – יציאה. 
עצמאית,  בוקר  וארוחת  בדרך  להתרעננות  עצירה 
נסיעה לקברי צדיקים  באזור מירון,  קבר רבי שמעון 
בית  בעמוקה,  עוזיאל  בן  יונתן  רבי  קבר  יוחאי,  בר 
צדיקים  קברי  נמצאים  בו  בצפת  העתיק  הקברות 
רבים, בהמשך ניתן לעשות סיור בעיר העתיקה וברובע 
דרך  לחזור  ניתן  בעמיעד,  צהריים  ארוחת  האומנים,  
אזור הכנרת, ביקור ברבי מאיר בעל הנס, אם יישאר 

זמן קצת זמן חופשי בטבריה ונסיעה הביתה .
ניתן להוריד הדרכה )15 ₪ פחות(. 

שינויים במחיר לאדם לאזורים השונים: 
חדרה וזכרון –תוספת 5 ₪ . 

השרון – תוספת של 8 ₪ 
תל אביב – תוספת של 10 ₪ .

רחובות יהוד והשפלה - תוספת של  16 ₪ .
ירושלים  - תוספת של 22 ₪.

באר שבע – תוספת של 28 ₪.
ערד והדרום – תוספת של 30 ₪ 

)לא כולל אילת(.

מחיר: 130 ₪ לאדם
הטיול מתומחר לפי יציאה מאזור ת"א

08:00 – יציאה. 
עצירה להתרעננות בדרך לארוחת בוקר עצמאית, ביקור במערת 
אליהו הנביא בכניסה לחיפה, נסיעה לכיוון העיר התחתית ולכיוון 
המושבה הגרמנית, סיור קצר באזור והסברים אודות הטמפלרים, 
תצפית מלמטה לכיפת הזהב והגנים התלויים של הבאהיים, ביקור 
הסברים  האוניברסיטה,  לכיוון  לכרמל  נסיעה  הבאהיים,  בגנים 
דליה  הדרוזים  כפרי  לכיוון  נמשיך  משם  מהאזור   יפה   ותצפית 
ועוספיא, נספר על הדת הנסתרת והשתלבותה בחברה הישראלית, 

זמן חופשי בדלית אל כרמל.  ארוחת צהריים 
אורן  לבית  נסיעה  למוחרקה,  נסיעה  כשרה, 
ולכל אזור השריפה הגדולה, אם יישאר זמן 
המייצר  יקב   – מורד  ביקב  לבקר  יהיה  ניתן 

ליקרים מפירות וירקות. 

שינויים במחיר לאדם לאזורים השונים: 
ירושלים - תוספת של 13 ₪.

חדרה והשרון - הוזלה של 5 ₪.
הגולן – תוספת של 10 ₪.

השפלה - תוספת של 10 ₪.
כרמיאל צפת – תוספת של 6 ₪.

באר שבע – תוספת של 22 ₪.
ערד והדרום – תוספת של 30 ₪ 

)לא כולל אילת(. 

ת"א יפו
מחיר: 149 ₪ לאדם

הטיול מתומחר לפי יציאה מאזור חיפה והקריות
08:00 – יציאה. 

בנווה  סיור  עצמאית,  בוקר  וארוחת  בדרך   להתרעננות  עצירה 
ביפו  סיור  דלל,  סוזן  מרכז  הותיקה,  השכונה  סיפורי  צדק– 
העתיקה, השעון, הנמל וכל סמלי העיר העתיקה, ארוחת צהריים 
התהוות  וכן  הישן  הנמל  של  סיפורו  ת"א,  לנמל  נסיעה  כשרה, 

הנמל החדש כמרכז קניות.
תחול תוספת על צפוניים ודרומיים רחוקים יותר.

ניתן יהיה לאכול ארוחה קלה יותר ולהוזיל המחיר.

שינויים במחיר לאדם לאזורים השונים: 
חדרה והשרון - הוזלה של 5 ₪.
עכו נהריה – תוספת של 15 ₪ 

כרמיאל צפת– תוספת של 18 ₪ .
הגולן– תוספת של 23 ₪.

באר שבע – תוספת של 14 ₪.
יציאה מאזור ערד והדרום – תוספת של 22 ₪ )לא כולל אילת(.

לקבוצות בלבד באמצעות יו"ר הסניפים
הפעילות אינה מיועדת לחברי איפ"א ברמה הבודדת. הטיולים מתומחרים ל- 45 משתתפים מינימום

חברת "שיווק און ליין" נבחרה כחברת הנסיעות עבור טיולים חד יומיים. החברה נתנה את ההצעות המוזלות ואטרקטיביות. 

המחיר כולל: אוטובוס, מדריך, ארוחה, מסלול כמפורט ומע"מ

17 | גיליון 2 | יוני 2013 ניתן להרכיב טיולים חד יומיים על פי דרישת יו"ר הסניף בתיאום עם מזכירות איפ"א



סופ"שאמצ"שמועדיםמלון
אדם 
בחדר 

זוגי

אדם 
בחדר 
יחיד

ילד 
בחדר 
הורים

2 ילדים 
בחדר 
הורים

מבוגר 
שלישי 
בחדר

הערות

קראון 
פלאזה-
אילת

 ילד מגיל 13632013682136310912-13 07-11/07/134
כולל: ארוחת צהריים ופעם אחת 

 קפה ועוגה
פעם נוספת בעלות 27 ₪

08-11/08/13 31338240666913381070

01-04/09/134 9651737483965688

לאונרדו 
פלאזה - 

אילת 

 ילד מגיל 315212628761152113132-12 11-14/07/13
כולל: ארוחת צהריים ופעמיים 

קפה ועוגה
01-04/08/13 31709296885517091475
01-04/09/133 9701637485970845

קיסר
אילת

אמצ”ש כולל ארוחת צהריים פעם 39451606473945756 11-13/07/13
 אחת 

וקפה ועוגה פעם אחת במהלך 
 השהייה

פעם נוספת קפה ועוגה בעלות 
של 42 ₪ לאדם

14-18/07/134 121820716091218974
25-29/08/134 117619995881176941
01-04/08/13 31307222265313071045
22-25/08/13 31307222265313071045
08-12/09/134 105017855251050840

מגיק סאן 
 ראייז

אילת - 
הכל כלול

הכול כלול דלאקס - 4 ארוחות 17773197106421301599 07-11/07/134
ביום, שתייה חופשית, קפה 

ועוגה, גלידות, קרטיבים ומבחר 
אטרקציות

04-07/07/13 31332239880016001199

לאונרדו 
רויאל 

ריזורט - 
אילת 

01-04/09/13

3 7871326380760708

כולל: ארוחת צהריים פעם אחת 
 במהלך השהייה

 קפה ועוגה פעם אחת 
תוספת לקפה ועוגה 

 נוסף 27 ₪ לאדם.
ארוחת בוקר עד השעה 12:00 

)ניתן להכנס מס’ פעמים(

08-11/09/13

15-18/09/13

אסטרל 
מרינה

07-11/07/134 1265220764312851138
כולל: ארוחת צהריים פעם אחת 

 במהלך השהייה
פעמיים קפה ועוגה

04-07/07/13 3105118225361071946
11-15/08/134 1907336296419271716
15-18/08/13 31364245668613651228
08-11/09/133 6421156321642578

אסטרל 
ויליג

1190לא ניתן12502180572 07-11/07/134
כולל: ארוחת צהריים פעם אחת 

 במהלך השהייה
פעמיים קפה ועוגה

1191לא ניתן12502180572 14-18/07/134
990לא ניתן310401770300 18-21/07/13

795לא ניתן28201318330 31/10-02/11/13

סי הוטל 
אילת

ספטמבר
 קפה ועוגה פעם אחת 7601338360722684 3

תוספת לקפה ועוגה נוסף 40 ₪ 
 לאדם.

אין ארוחות צהריים במלון
 25941039278556935

         

נופשונים בארץ
אילת

מוקד ההזמנות של השטיח המעופף
doritak@flying.co.il | 03-5156552 פקס:   |  04-8611115 טל:   | אקרמן  דורית 
 anatbe@flying.co.il  |  03-5156635 פקס:   |  04-8611121 טל:   | הלוי  בית  ענת 
sivanza@flying.co.il  | פקס:03-5156621   |  04-8611113 טל:   | זמיר  רביבו  סיון 



סופ"שאמצ"שמועדיםמלון
אדם 
בחדר 

זוגי

אדם 
בחדר 
יחיד

ילד 
בחדר 
הורים

2 ילדים 
בחדר 
הורים

מבוגר 
שלישי 
בחדר

הערות

לאונרדו 
טבריה

30/06-03/07/133 9601563442885840
 ילד מגיל 2-12

כולל: ארוחת צהריים פעמיים 
קפה ועוגה

04-06/07/13 28301406439830729
07-10/07/133 9481617474948823
01-03/08/13 29791725490979849
04-07/08/133 1413245370614131218

רימונים 
מינרל - 
טבריה

07-11/07/134 1239203562012391007
 ילד מגיל 2-12 

- 
כולל ארוחת צהריים ופעמיים קפה 

 ועוגה
- 

אירוח ל2 לילות כולל ארוחת 
 צהריים

 ופעם אחת קפה ועוגה 
פעם נוספת בעלות 38 ₪ לאדם

11-13/07/13 28621377430862706
28/07-01/08/134 1437239271914371166

01-03/08/13 2110918045541109911
01-04/08/13 31454236672714541197
08-10/08/13 2110918045541109911
08-11/08/13 31454236672714541197
04-08/08/134 1809302445218091462
29-31/08/13 28621377430862706
08-12/09/134 119019705951190967

קיסר 
טבריה

כולל ארוחת צהריים פעם אחת 129121944969921032 07-11/07/134
 במהלך השהייה

כולל פעמיים קפה ועוגה במהלך 
 השהייה

כולל כניסה חינם לספא חמת 
 קיסר

20% הנחה על טיפולים בספא 
 המלון

כולל כניסה אחת לג’ונגל כיף 
בקיבוץ בית זרע

21-25/07/134 1538261559611911230

04-08/08/134 1886320684316871509

22-25/08/13 31303221555911171042

לאונרדו 
קלאב 

טבריה - 
הכל כלול 

07-11/07/134 1521250476115211369
הכול כלול: 3 ארוחות ביום, שתייה 

 חופשית
קפה ועוגה, קרטיבים בעונה ועוד

11-13/07/13 284715255081016763
04-08/08/134 20743733124424891866
29-31/08/13 286015485161032774

סי הוטל 
טבריה

ספטמבר
 קפה ועוגה פעם אחת 1171208758011481053 4

תוספת לקפה ועוגה נוסף 40 ₪ 
 לאדם.

אין ארוחות צהריים במלון
 310241812494987922

ים המלח
קראון 
 פלאזה

ים המלח

11-14/07/13 31323233766213231071
 ילד מגיל 2-13

 כולל: ארוחת צהריים
פעמיים קפה ועוגה

25-28/07/13 31435258671814361160
25-29/08/134 1598303679915981290
15-18/09/133 1268223963512681027

נופשונים בארץ
טבריה

הערות: הנופשונים הינם על בסיס אירוח: חצי פנסיון )למעט מלונות הכל כלול( | המחיר כולל 18% מע"מ )מלבד אילת( וכפוף לחוק המע"מ | ילד מגיל 2-12 
מלבד רשת קראון פלאזה ילד מגיל 2-13 | תינוק - עלות ביטוח בהתאם לדרישת המלון הנבחר | 7% הנחה על מחיר מחירון למלונות שאינם מופיעים בפירסום.

דמי ביטול: מרגע ביצוע ההזמנה ועד 14 יום לפני מועד האירוח דמי ביטול של 150 ₪ לאדם | פחות מ 14 יום דמי ביטול של לילה אחד | פחות מ 7 ימים  
ואי הגעה – דמי ביטול מלאים.



סופ"שאמצ"שמועדיםמלון
אדם 
בחדר 

זוגי

אדם 
בחדר 
יחיד

ילד 
בחדר 
הורים

2 ילדים 
בחדר 
הורים

מבוגר 
שלישי 
בחדר

הערות

 מרידיאן
ים המלח

 ילד מגיל 21135191956811359882-12 11-13/07/13
כולל: ארוחת צהריים פעמיים 

 קפה ועוגה
 אירוח 2 לילות כולל: 

 ארוחת צהריים וקפה ועוגה פעם אחת
פעם נוספת בעלות 50 ₪

28/07-01/08/134 1992342199619921641
01-03/08/13 2118520095931185749

11-15/08/134 1966321698419661735

הוד ים 
המלח

07-11/07/134 1384237671324191259

 המחיר כולל: ארוחת צהריים 
 ופעמיים קפה ועוגה

 גופרית - חינם
אופניים - חינם

04-07/07/13 31234210864020251126
04-08/08/134 1557268980325981418
08-11/08/13 31321226468421121205
01-04/09/133 1129191858819211032
15-18/09/133 1129191858819211032
03-06/10/133 1526263378623151389
10-13/10/13 31526263378623151389
17-20/10/13 31526263378623151389
24-27/10/13 31526263378623151389

רויאל 
 רימונים 
ים המלח

21-25/07/134 1626279983916811463

כולל: ארוחת צהריים פעם אחת 
 במהלך השהייה

 קפה ועוגה פעם אחת 
תוספת לקפה ועוגה נוסף 50 ₪ 

לאדם.

25-27/07/13 21132191259411321019
25-28/07/13 31500257277814551349
01-03/08/13 21233209364512911110
01-04/08/13 31657285585617131492
04-08/08/134 1853320995419091668
08-12/09/134 1575270881616321417

ירושלים
קראון 
 פלאזה
ירושלים

07-11/07/134 1366245668313661092

 המחיר כולל: ארוחת צהריים
ופעמיים קפה ועוגה

11-14/07/13 31303234565113031042
11-05/08/134 1861335093118611489
14-17/08/13 31544278177315441236

1366245668313661092  ספטמבר
רימונים 
שלום 
ירושלים

 המחיר כולל: ארוחת צהריים104214875211042700 07-10/07/133
ופעמיים קפה ועוגה

קיסר 
ירושלים

יולי
3 8751431437954716

כולל ארוחת צהריים פעם אחת 
 במהלך השהייה

כולל קפה ועוגה פעם אחת 
 במהלך השהייה

תוספת קפה ועוגה בעלות 42 ₪

 27421188371764615

אוגוסט

3 95415675011002780
 27741242387795640
3 8751431437954716
 27421188371764615

נופשונים בארץ
ים המלח

מוקד ההזמנות של השטיח המעופף
doritak@flying.co.il | 03-5156552 פקס:   |  04-8611115 טל:   | אקרמן  דורית 
 anatbe@flying.co.il  |  03-5156635 פקס:   |  04-8611121 טל:   | הלוי  בית  ענת 
sivanza@flying.co.il  | פקס:03-5156621   |  04-8611113 טל:   | זמיר  רביבו  סיון 



סופ"שאמצ"שמועדיםמלון
אדם 
בחדר 

זוגי

אדם 
בחדר 
יחיד

ילד 
בחדר 
הורים

2 ילדים 
בחדר 
הורים

מבוגר 
שלישי 
בחדר

הערות

לאונרדו 
ירושלים

1433לא ניתן15932867797 07-11/07/134

כולל: ארוחת צהריים פעם אחת 
 במהלך השהייה

פעמיים קפה ועוגה

1751לא ניתן19463503975 21-25/07/134
933לא ניתן210371866518 25-27/07/13
1751לא ניתן19463503975 04-08/08/134
933לא ניתן210371866518 15-17/08/13
1433לא ניתן15932867797 08-12/09/134
1433לא ניתן15932867797 26-28/09/134

מעלה 
 החמישה
 לא כולל:

21-25/07/13 
14/08/2013

יולי

3 1232201664612931109

כולל: ארוחת צהריים פעם אחת 
 במהלך השהייה 

 קפה ועוגה פעם אחת 
תוספת לקפה ועוגה נוסף 27 ₪ 

לאדם.

4 1605264983316671444
 21249204365313071124
 31816300893818771634

אוגוסט

3 1411231973514711270
4 1843305395119031658
 21357222770714141222
 319793284101820361781

סי הוטל 
נווה אילן

1399239973114661258 4ספטמבר

כולל: ארוחת צהריים פעם אחת 
 במהלך השהייה

 קפה ועוגה פעם אחת 
תוספת לקפה ועוגה נוסף 40 ₪ 

לאדם.

החרמון

רימונים 
נווה אטיב

כולל: ארוחת צהריים פעם אחת 94515165031006850 07-10/07/133
 במהלך השהייה 

 קפה ועוגה פעם אחת
תוספת לקפה ועוגה נוסף 33 ₪ 

לאדם.

25-28/08/133 94315155041008848
01-04/09/133 9251483493986833
08-11/09/133 9251483493986833
15-18/09/133 9251483493986833

         עכו

חוף 
התמרים

 כולל: פעמיים קפה ועוגה 108618455441087977 07-10/07/133
וארוחת צהריים פעם אחת במהלך 

השהייה  18-20/07/13 28871507443885798

         נתניה

רמדה 
נתניה

כולל: ארוחת צהריים פעם אחת 1805310290318051624 07-12/07/134
 במהלך השהייה

 קפה ועוגה פעם אחת
 תוספת לקפה ועוגה נוסף 47 ₪ 

לאדם.
26-30/08/134 1956337397919561760

הערות: הנופשונים הינם על בסיס אירוח: חצי פנסיון )למעט מלונות הכל כלול( | המחיר כולל 18% מע"מ )מלבד אילת( וכפוף לחוק המע"מ | ילד מגיל 2-12 
מלבד רשת קראון פלאזה ילד מגיל 2-13 | תינוק - עלות ביטוח בהתאם לדרישת המלון הנבחר | 7% הנחה על מחיר מחירון למלונות שאינם מופיעים בפירסום.
דמי ביטול: מרגע ביצוע ההזמנה ועד 14 יום לפני מועד האירוח דמי ביטול של 150 ₪ לאדם | פחות מ 14 יום דמי ביטול של לילה אחד | פחות מ 7 ימים  

ואי הגעה – דמי ביטול מלאים.

נופשונים בארץ
ירושלים



מחכים לכם בבריכה...תרבות איפ”א בתנופה

לויה יהושע, רכז תרבות 

משפחת איפ"א היקרה! 
במסגרת פעילות תרבות ארצית לשנת 2013 אנו מקיימים ימי משפחה לחברי איפ"א, בנוסף לאטרקציות 
והפעילויות המסובסדות באתר ההטבות. אירועי יום המשפחה מתקיימים בפריסה ארצית ומסובסדים 

באופן משמעותי, על מנת לאפשר השתתפות מרבית לרווחת חברי איפ”א ובני משפחותיהם. 

מחכים לכם בהמוניכם ומאחלים לכולכם בילוי נעים ומהנה.

פרטים על מועדי האירועים והעלויות, יפורסמו בהמשך לכלל החברים באמצעות אתר איפ"א 
 www.ipa-israel.org.il

ימי משפחה תנאים והרשמה 
]מתייחס לפרסום בעמודים 23-26 בחוברת זו[

הגעה עצמאית בלבד! אין הסעות!
הכרטיסים תקפים למועד האירוע בלבד.

חבר איפ”א זכאי לרכוש עד 5 כרטיסים לכלל הארועים במחיר המסובסד.
ביטול כרטיסים יתאפשר רק במידה והכרטיס יגיע לאיפ”א שבוע לפני מועד האירוע

רכישת הכרטיסים באמצעות:
• יו”ר הסניפים.

 info@ipa-israel.org.il   :מזכירות איפ”א ע”י פקס: 03-6833442 ו/או דוא"ל •
 ]www.ipa-israel.org.il  טופס רכישה ניתן להוריד באתר איפ”א[ 

• אתר ההטבות כניסה דרך אתר איפ”א 

עוד בתכנון.....

אתר ההטבותיום השוטרת והסוהרתיום הגמלאי ורעייתו

נשפים בפריסה אירוע מרכז
ארצית/אזורית
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בפארק נחשונית תוכלו ליהנות מכל העולמות.
פארק המים נחשונית עשיר במתקנים ובאטרקציות 
באותו  )כן,  ליהנות  תוכלו  ובנוסף  הגילאים,  לכל 
מתקנים,  שופע  הרפתקאות  מפארק  גם  כרטיס( 

וגם מפארק מוטורי מאתגר.
בריכות   3 למצוא  תוכלו  המים  בעולם 
מפותלות  וקטנות,  גדולות  מגלשות  שונות, 
לילדים  המתאימים  מיוחדים,  וישרות, ומתקנים 

בכל הגילאים, וגם...למבוגרים. 
בין הגלישה, השחייה וההשפרצות תוכלו ליהנות 

מכרי הדשא, החורשות והמרחבים של הפארק.

מחכים לכם בבריכה...תרבות איפ”א בתנופה

להנאתכם ימי משפחה 2013 בחודשים יולי-אוגוסט

13.8.13יום שלישי 
שעות פתיחה: 9:00-17:00

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 30
מחיר קופה לצרכן/אורח : 98 ₪

חייב בכרטיס מגיל שנתיים 

פארק נחשונית
מופע של הדוד חיים

2.8.13 יום שישי 
שעות פתיחה: 9:00-16:00

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 45
מחיר קופה לצרכן/אורח : 98 ₪

חייב בכרטיס מגיל שנתיים 

פארק נחשונית
מופע של משה פרץ

19.7.13יום שישי 
שעות פתיחה: 9:00-16:00

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 45
מחיר קופה לצרכן/אורח : 98 ₪

חייב בכרטיס מגיל שנתיים 

פארק נחשונית
מופע של קובי פרץ

23 | גיליון 2 | יוני 2013



של  המים  ספארק  ימית, 
דונם   60 בימית  בחולון,  ישראל 
מגוון  המשפחה,  לכל  אטרקציות  של 
ועוד  ספא,  מתקני  מגלשות,  בריכות, 
שפע פינוקים שלא תמצאו בשום מקום 
אחר בארץ! בואו לימית ותיהנו מהחוויה 
השנה! כל  השנה...  של  רטובה   הכי 
פינוק  חווית  ומפנק  יוקרתי  ימית  ספא 
גקוז'י  בריכות  ולנפש.  לגוף  מושלמת 
שונות,  וטמפרטורות  שונים  מסוגים 
חמאם  יבשות,  סאונות  רטובה,  סאונה 
ומנוחה,  שיזוף  מרפסת  ייחודי,  טורקי 

חדרי טיפול ומסג' )בתשלום נוסף(.

מחכים לכם בבריכה...תרבות איפ”א בתנופה

להנאתכם ימי משפחה 2013 בחודשים יולי-אוגוסט

ימית 2000

6.8.13 יום שלישי 
שעות פתיחה: 08:30-17:30

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 40
מחיר קופה לצרכן/אורח : 94 ₪

חייב בכרטיס מגיל שנתיים 
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חוף  של  שילוב  גיא-  חוף 
רחצה ומתקני מים מדהימים.

בפארק: 7 סוגי מגלשות מים, 
יחידה  ענקית  גלים  בריכת 
מסוגה בכנרת, בריכת “עולם 
פרטי  רחצה  חוף  הילד”, 
כיסאות  צל,  סככות  מוכרז, 
נוח, מרחבי דשא גדולים, מזנון 

לארוחות קלות.

מחכים לכם בבריכה...תרבות איפ”א בתנופה

להנאתכם ימי משפחה 2013 בחודשים יולי-אוגוסט

חוף גיא

7.8.13 יום רביעי 
שעות פתיחה: 09:30-17:00

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 45
מחיר קופה לצרכן/אורח: 80 ₪

חייב בכרטיס מגיל שלוש
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פארק  הוא  שפיים  המים  פארק 
ובו  דונם  כ-100  פני  על  המשתרע  מים 
מעל ל-20 מתקני מים ואטרקציות לכל 
אבובים,  שייט  מגלשות,   - המשפחה 
אולימפית  שחייה  בריכת  גלים,  בריכת 
והעיקר עולם הילד - מתחם חדש לילדים 
המיועדות  ייחודיות  אטרקציות  שפע  עם 

לילדים ופעוטות.

מחכים לכם בבריכה...תרבות איפ”א בתנופה

להנאתכם ימי משפחה 2013 בחודשים יולי-אוגוסט

שפיים

14.8.13יום רביעי
שעות פתיחה: 09:00-18:00

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 40
מחיר קופה לצרכן/אורח : 98 ₪

חייב בכרטיס מגיל שנתיים 
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