
 

 

 

 חברים וחברות יקרים!
 

 

 .2014 ואנו בפתחה של שנת 2013סיימנו את שנת 

 

בבואנו לסכם את פעילות איפ"א בתחום הטיולים המאורגנים לחו"ל 

כחלופה למשלחות שביטלנו אשתקד, אני שמח לבשר שהשינוי הוטמע 

תה מעבר לכל הציפיות. יוההצלחה הי
 

לשמחתי כמות חברי איפ"א ובני/ות הזוג שיצאו ליעדים השונים לחו"ל במסגרת הטיולים 

 נוסעים, לעומת 1,000המאורגנים, ללא הגרלה ובסיוע יו"ר הסניפים והרכזים בנשיאות הגיע לכ- 

החשוב מכל שלא הייתה אף ביקורת שלילית אלא    חברים שיצאו במסגרת המשלחות.80-100

ההיפך הגמור, קיבלנו המון פרגונים ומכתבי תודה על איכות הטיולים והשינוי המבורך. 
 

 2,000 מחייבת אותנו לפתח ולקדם פעילות זו גם השנה כאשר היעד הוא 2014ההצלחה בשנת 

נוסעים/חברים. 
 

 מעלות החבילה. 10%אנו מגישים לפניכם מגוון יעדים אטרקטיביים, חדשים, בסבסוד 
 

אנו נגלה גמישות לסניפים/יחידות שירצו לנסוע כקבוצה הומוגנית ונפתח להם מחזורים בתיאום 

עם רכז הנסיעות כפי שכבר ישמו השנה מח' קשר מ"י, מדור בט"פ, רמ"חים ויו"ר סניפים, עפ"י 

לטיולים המאורגנים שמוגשים   הפרמטרים עם העלויות כמפורסם בחוברת זו בצורה שוויונית.

לפניכם הושם דגש למפגש עם הסניף המקומי על מנת לשמור על הקשר עם אותם הסניפים. 
 

ועדת הרכישות בראשות סגן נשיא איפ"א, מבקר, יועמ"ש, רו"ח ורכז הנסיעות השקיעו מאמצים 

רבים מול חברות הנסיעה מהמובילות במשק לקבלת הצעות אטרקטיביות תוך ניצול כוח הקנייה 

של הארגון על מנת להביא לכם את ההצעה הטובה ביותר שתאפשר מימוש על ידכם יחד עם 

זה המקום להודות לחברי הוועדה ולרכז הנסיעות שהובילו את הפעילות המוגשת   בני/ות הזוג.

לכם ולצוות המנגנון שמבצע את החלטות הוועדה ומוציאם לפועל בצורה מקצועית וראויה. 
 

במהלך השנה אנו נקיים פעילויות נוספות בתחום התרבות, יום האישה, העשרת אתר ההטבות 

של איפ"א, סיוע והכוונה של רכז התרבות לכל פעילי איפ"א בתכנון נשפים ואירועים ברמת 

 הסניפים.
 

בתחום הספורט, מורשת ורווחה נגוון את הפעילות בהתאם לדרישת יו"ר הסניפים וחברי איפ"א. 

 יתקיים טורניר קט רגל ומשחק ראווה לזכרו של סגן נשיא איפ"א יעקב שובל ז"ל, 13/2/14ב- 

במעמד המשפחה, מפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר משטרה ושב"ס, הטורניר יתקיים באולם גן נחום 

. 15:00בראשון לציון החל מהשעה 
 

תה אחת השנים המוצלחות ואנו נמשיך במגמה זו  גם בשנה באה שהינה השנה י הי2013שנת 

האחרונה לקדנציה זו של חברי הנשיאות ויו"ר הסניפים. 
 

 חודשים קודם לכן תצא הודעה נפרדת לכל חברי 3הבחירות לארגון יתקיימו בחודש נובמבר, כ- 

 הארגון.
 

בסיום דבריי ברצוני לאחל לחברי איפ"א חופשה נעימה, בילוי נעים ותודות לכל העוסקים 

במלאכה למען חברי איפ"א. 

 

שלכם בהערכה ובידידות, 
 

יעקב טרנר 

 נשיא איפ"א



 
 

 2014עונת התיירות לשנת העבודה 
אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות 

 

 

חברי איפ"א ובני משפחות יקרים! 
 

בתום עונת תיירות מוצלחת שבמהלכה מאות אנשי איפ"א ובני משפחותיהם נטלו חלק, אנו 
כארגון שבודק את עצמו לומד ומתחדש מתכבדים בזה לפרסם את תוכנית הטיולים 

המאורגנים, נופשונים בחו"ל ובארץ וסיורים חד יומיים שמתאימים הן למערך הסדיר ובני 
ביתם והן לאוכלוסיית הגמלאים שבינינו. 

 
התוכנית נבנתה על-פי הלקחים שהופקו תוך מתן תשומת לב לדרישות/בקשות של השטח. 

גם השנה נהלנו משא ומתן עם החברות הסיטונאיות הגדולות במשק תוך ניצול כוח הקנייה 
של ארגון גדול וחזק, כדי להשיג את הדילים והמחירים האטרקטיביים במשק. 

 
ד לרשותכם יכדי להקל בהרשמה לפעילויות השונות על החברים, במשרדי איפ"א נעמ

עובדת מיומנת שתרכז את הנושא, כמו כן נאפשר הרשמה מרוכזת גם אצל 
יושבי ראש הסניפים. 

 
טיולים ה תסבסד את, נשיאות איפ"א 2014גם בשנת העבודה 

UמאורגניםU אחוזים 10בסך  על ידי איפ"א המפורסמים לחו"ל 

מערך העסקה לזכאים לכך, בנוסף לכך החברים יוכלו לנצל 
את השי השנתי של איפ"א בעת רכישת חבילות תיור בשווי 

  . 300₪של 
 

למען הסר ספק הזכאות לסבסוד היא אחת לשנה לחבר. 
 

 תיירות פנים יפורסם בהמשך. 
 

תחום התיירות הוא דינמי ביותר וחלים בו שינויים עונתיים, התייקרויות והוזלות לעיתים ולכן 
כדי שתזכו ברכישות טובות ביותר, ממליץ בפניכם לעקוב אחרי הפרסומים השוטפים, 

לבצע השוואת מחירים כשתוכן שירותי התיור והנופש המוצעים הם זהים. 
 

 מאחל לכולנו ניצול חכם ומהנה של כלל הפעילויות.
 

 
 

 
 

U :הערה

כל הרוכש   איפ"א אינו נושאת באחריות כלשהי על השירותים שמתפרסמים מעת לעת.
החברות תישאנה באחריות על   שירות כלשהו עושה זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו.

המוצרים שהציעו ופורסמו בהתאם לחוק. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

U הנחיות להרשמה

לחוברת זו צורפו טפסי הרשמה לכל יעד בנפרד. 

 יש למלא את טופס ההרשמה ליעד המבוקש ולשלוח למזכירות איפ“א

 03-6833442 באמצעות פקס: 

 info@ipa-israel.org.ilאו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו : 

שישה חודשים מיום היציאה. של חובה לצרף צילום דרכון עדכני – בתוקף 

 

U תנאי הצטרפות

חבר איפ“א חדש יוכל להצטרף לטיולים בתנאי שיחתום על התחייבות של שנתיים לחברות 

חבר שיהיה מעוניין   הסבסוד הינו חד שנתי ורק לדילים המפורסמים ע“י רכז הנסיעות.  בארגון.

  לא יהיה זכאי לסבסוד וההרשמה תהיה ע“ב מקום פנוי.2014להצטרף לטיול נוסף בשנת 

 
 

 
U תנאי תשלום ואפשרויות פריסה לתשלומים

Uבהעברה בנקאית לחברת "אשת טורס"  מזומןניתן לשלם ב 

U אין אפשרות לתשלום בשיקים

U בתנאים הבאים:באמצעות כרטיס אשראיהתשלום  

   תשלומים שיקליים לפי שער מזומנים גבוה ביום החיוב5עד 
 תשלומים שקליים נושאי ריבית, חברת אשת טורס. 12עד 

 תשלומי קרדיט שקליים נושאי ריבית חברות כרטיסי אשראי. 18עד 

. אין כפל מבצעים והנחות
 
 

 
 

 
 

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 באחריותה הבלעדית של אשת טורס בעמידה בהתחייבות כפי שפורסמו בחוברת זו,  

 מומלץ לבצע השוואת מחירים בשוק התיירות.
 

Uדמי ביטול 

U :ידוע לי שאם אבטל את העסקה יחולו עלי תנאי הביטול הבאים

  לאדם]190€  [למעט מלטה נופשון/מאורגן -  לאדם.250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21$מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה.  70% ימי עבודה לפני מועד היציאה – 7 ימי עבודה ועד 14מ-

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה – 14 ימי עבודה ועד 21מ-

) 100 ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים (7%מ-
 

רישום יתר על ידי בתי המלון 

יתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לקבל חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם.  במקרה של רישום יתר על ידי 

בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג  באותה רמה או גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים, 

האחריות לכל לרבות ההעברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי. יתכנו שינויים בשעות הטיסה, וזאת באחריות המוביל האווירי בלבד. אין 

שינוי בשעות טיסה מהווה עילה לביטול ההזמנה הנקובה בטופס זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את שעות ו/או ימי הטיסה ו/או מספר 

הטיסה ו/או שדה התעופה ו/או מוביל תעופתי, אם לדעתה הדבר מצדיק את קיום התחייבותה על פי הזמנת חבילת התיור. מבלי לגרוע מהאמור ברישא בסעיף 

הנ“ל , באם ייתכנו שינויים בשעות ו/או בימי הטיסה ו/או בשדה התעופה, האחריות תרבוץ על כתפי המוביל האווירי בלבד. אין שינוי בשעות הטיסה מהווה עילה 

) ו/או במקרה של "הזמנת יתר" יוצע Clubלביטול ההזמנה. המלון אינו מאושר מיידית עם ביצוע ההזמנה. במידה ולא יאושר המלון המוזמן ו/או מועדון הנופש (

 במידת האפשר מלון חילופי המדורג באותה רמת תיירות. ייתכנו מקרים שעלות המלון החלופי גבוהה יותר מהמלון המקורי ועלות ההפרש תחול על המזמין .

 

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

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

 , מהתשלום כחלק השנתי השי את להמיר יוכלו, המעוניינים חברים

  ל"לחו המאורגנים לטיולים ₪ 300 בשווי
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 ]טיול מאורגן[ביג'ינג הקסומה 
 אל ליבה של סין

 ימים,  ע"ב לינה וארוחת בוקר 8 לילות 7
 + ארוחת ערב/צהריים אחת במהלך הטיול

 

                                                       

 5-13/3/14      17-25/3/14 
 

 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

  999$בחדר זוגי 
 

  180$תוספת ליחיד בחדר 
 

 חובה באמצעות אשת טורס בלבד! ויזה לסין

  $ לאדם50בתוספת של 

 מחיר לחבר איפ"א 

  $]100[לאחר סבסוד 

 899$  
  

מסלול הטיול 
 : ת"א – בייג'ינג - הכפר האולימפי – שווקי האוכל הליילים1יום 

ניפגש בשדה התעופה לטיסת לילה של אל על לבייג'ינג. עם הנחיתה בעיר, סידורים פורמאליים 

בשדה ולאחריהם נתחיל את טיולנו בבירה הסינית. נבקר בכפר האולימפי אשר אירח את 

, נסייר בין המבנים המרשימים שמהווים מודל לארכיטקטורה 2008האולימפיאדה של שנת 

המודרנית של סין, נצפה בבריכת הקוביה, באצטדיון האולימפי "קן הציפור" ונסייר במתחם 

הכפר. לאחר הפסקה באחד משווקי העיר נבקר בערב במתחם הפלייס שם נצפה במסך 

הטלוויזיה מהגדולים בעולם. נבקר בשוק האוכל הליילי במדרחוב וואנפוג'ינג שם נתרשם מדוכני 

האוכל המציעים למכירה את כל סוגי האוכל האפשריים. ארוחת ערב במסעדה מקומית 

: כיכר טייננמן  - העיר האסורה - מופע אקרובטיקה 2יום 
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בלב ליבה של בייג'ינג, כיכר טייננמן (השלום השמיימי) 

המפורסמת, הנמצאת מול שערי העיר האסורה ובצמוד לה שערי העיר העתיקה והמוזלאום. 

הכיכר זכורה מהפגנות הענק כנגד השלטון וכן מתהלוכות הענק המתקיימות בה ע"י השלטון 

העכשווי. נצפה אל חומות העיר האסורה ונראה את תמונתו הידועה של מאו. ניכנס דרך שערי 

 15העיר האסורה לסיור במתחם העיר, אשר נבנתה ע"י הקיסרים משושלת המינג במאה ה -

. נשמע את סיפורם של השושלות 19והייתה אסורה לכניסת העם הפשוט עד סוף המאה ה - 

ששלטו בסין ועד נפילתו של הקיסר האחרון. נסייר בין  החדרים ששימשו כארמון לקיסריות 

המינג והצינג (הסרט "הקיסר האחרון" מצולם ברובו באתר זה). ניסע לביקור במפעל המשי - 

יצור המשי מהתעשיות העתיקות בהיסטוריה הסינית שם נחשף לתהליך הייצור ומהלך חייה 

שלתולעת המשי. נבקר נבקר בחנות אופטומטריסית שם תוכלו להתאים משקפיים במחירים 

אטרקטיביים במיוחד. נבקר בשווקי העיר בהם יינתן זמן חופשי לקניות בשוק המותגים/פנינים 

ולאחריהם נצא לצפות במופע אקרובטיקה.  

: מוזיאון הג'ד – רוקחות סינית מסורתית - החומה הגדולה  3יום 
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במוזיאון הג'ד נלמד על תולדות האומנות הייחודית וחשיבותה בתרבות 

הסינית לאורך אלפי שנים. לאחר מכן נבקר במרכז לרוקחות סינית מסורתית – נחשף לתרבות 

צמחי המרפא בסין. נצא מבייג'ינג לכיוון צפון מערב לעבר החומה הגדולה, המשתרעת לאורך 

 שנה ונמשכה מאות בשנים,על מנת להגן על סין מפלישת 2220 ק"מ, בנייתה החלה לפני 6700

אויבים מהצפון. נערוך תצפית מהחומה על הנוף המרהיב ובתום הסיור נמשיך לסיור בבית 

מלאכה לעיבוד קלוזונה – עבודות יד המשלבות ריקועי נחושת וציפו אמיל.נבקר באחד משווקי 

 העיר התוססים.

: ארמון הקיץ - מפעל פנינים – מופע קונג פו 4 יום 

לאחר ארוחת הבוקר נבקר בפארק ארמון הקיץ המפואר ונחזה בציורי המופת לאורך המסדרון 

 מ'  אורכו). נטייל לאורך גדות אגם קונמינג ונצפה בספינת השיש. נטפס לאורך 728הארוך (כ-

גבעת אריכות הימים לעבר מקדש ים החוכמה ונרד לרחוב המשוחזר מעיר הגנים סוג'ו. נבקר 

במפעל הפנינים – שם נלמד על דרך הייצור של הפנינים והשימושים הרבים של הסינים במוצר 

 זה בתחומים שונים. נמשיך לביקור בשווקי העיר שם יינתן זמן לקניות ומנוחה. 

 : מוזיאון בייג'ינג – שוק הפשפשים (האיכרים)5יום 
סתום ארוחת הבוקר, נצא לסיור במוזיאון החדש של העיר בייג'ינג, מוזיאון  המתאר את 

ההיסטוריה של העיר ונחשב למילה האחרונה בתחום המוזיאונים בעולם. נבקר במרכז לרפואה 

סינית מסורתית ונחשף לרפואה הסינית הרפואה הפופולרית במערב. נבקר בשוק האיכרים, שוק 

פשפשים ססגוני בו המיעוטים השונים המרכיבים את אוכלוסיית סין מוכרים את מרכולתם (שבת 

ראשון בלבד). נבקר באחד משווקי העיר לקניות ומנוחה 

: רחוב ליאו לי צ'אנג  – המוזיאון הלאומי 6יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור ברחוב ליו לי צ'אנג רחוב האמנות והקליגרפיה נבקר בשוק 

ירקות מקומי ונצפה על בעלי המלאכה השוקדים על עבודתם. נמשיך לביקור המוזיאון הלאומי של 

בייג'ינג הנחשב למוזיאון הגדול בעולם. בשעות אחר הצהרים יינתן זמן לקניות בשווקי העיר  

: מקדש השמיים - טקס תה 7יום 

נצא בשעות הבוקר המוקדמות לביקור "במקדש השמים" – מקום תפילתו של הקיסר, המעלה 

שמיים לעתיד הקיסרות ולעם. המקדש  תפילות הודיה לשמים ליבולי השנה ובקשת ברכות וחסדי

הינו ארכיטקטורה מושלמת מתקופת המינג. נסייר בגניו המרהיבים ונחזה בפעילות התרבותית 
המגיעים בשעות הבוקר המוקדמות ומבצעים תרגלי טאי צ'י והתעמלות בוקר  של וותיקי בייג'ינג

בפארק המקיף את המקדש. נמשיך את יומנו ונבקר בבית תה סיני בו נלמד על משמעות התה 

במסורת הסינית ואף נשתתף בטקס שתיית התה המסורתי. נבקר בשווקי העיר שם ינתן זמן 

חופשי לקניות ומנוחה. 

 : מקדש הלאמה- שוק הפרחים - לת"א 8יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור במקדש הלאמה,אחד מהמקדשים של הלאמיזים הסיני 

 מטר גובהו (מופיע בספר השיאים 26הפועלים כיום בסין, בו נמצא בודהה עץ הגבוה בעולם  

של גינס). נצא להפסקת צהרים באחד משווקי העיר להשלמת קניות ונבקר בשוק הפרחים 

 של אומנות מודרנית ולאחר מכן העברה לשדה 798והצמחיה. במידה והזמן יאפשר נבקר ברובע 

התעופה לטיסתנו  מבייגינג לתל אביב. 

חשוב! 

דריך הקבוצה  המייתכנו שינויים בסדר ביצוע התוכנית לאור אילוצי מזוג אוויר ושיקולי

 בניהול הטיול.
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 מחיר הטיול כולל:

 טיסות אל על הלוך ושוב  

 לינה במלון דרגת תיירות טובה/ראשונה  

 מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת טורס"  

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג   

 מסים והיטלים בארץ ובחו"ל  

 כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול  

 טיפים לנותני שירותים מקומיים  

 מופע קונג פו, מופע אקרובטיקה 

מחיר הטיול אינו כולל: 

ביטוחים 

הוצאות אישיות 

טיפ למדריך הישראלי 

 $ לאדם50ויזה לסין בסך 

דמי ביטול  

$ לאדם. 250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 
 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-

 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-
 

$, במידה וכתוצאה מהשינוי מחיר הכרטיס 200דמי שינוי לאחר כרטוס – הערה:  

 החדש יהיה יקר יותר יש להשלים את ההפרש בעת ביצוע השינוי. 

 דמי ביטול לאחר כרטוס – מלאים



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  ]טיול מאורגן [רומניה לשומרי מסורת
 הקרפטים, כפרים ורוזנים

 ימים, ע"ב חצי פנסיון 7 לילות 6
 לילה שישי ע"ב לינה וארוחת בוקר

 

                                                       

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

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לבוקרשט בירת רומניה. לאחר 

הנחיתה וסידורים פורמאליים ניסע לכיוון העיירה סינייה שבהרי 

הקרפטים. בדרכנו לשם נעבור דרך עמק פראחובה המרשים, 

 על רכסי הקרפטים הנעצור לתצפית שלושת הארזים ממה נצפ

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. 

 : ברן - בראשוב- פויאנה בראשוב- ביקור בבית הכנסת 2יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בברן ונבקר בטירתו של הרוזן 

דראקולה המשמשת כמוזיאון, נשמע סיפורי הערפדים, לאחר 

הביקור בטירה יינתן מעט זמן חופשי לקניות בשוק המקומי המציע 

מזכרות שונות.  

משם ניסע לפויאנה בראשוב בכביש החוצה יערות ופנינות טבע 

מדהימות עד הגעתנו לפויאנה בראשוב. פויאנה בראשוב היא אתר 

 מטר מעל פני 1000התיירות היפה ברומניה הממוקם בגובה של 

הים. נטייל סביב האגם המלאכותי ובין הרחובות הציוריים עם בתי 

העץ היחודיים לעיירה, ונצפה על הכנסייה העשויה עץ. משם נמשיך 

לעיר בראשוב בה נבקר בבית הכנסת היפה.  

בתום הסיור נחזור למלון לארוחת ערב לאחריה נהנה מערב קברט 

במלון.  

: סינייה פנינת הקרפטים 3יום 

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.  

 

  : יום שבת – יום חופשי למנוחת השבת4יום 

 

 : סיגישווארה 5יום 

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. 

 :  מכרות המלח- מנזר זמפירה 6יום 

נצא לעיירה סלאניק שבמחוז פראחובה, שם נבקר במכרות המלח 

הייחודיים של רומניה הנחשבים למכרות המלח הגדולים באירופה. 

 מטר מתחת לפני האדמה ונסייר בחדרי המכרה.ונתרשם 220נרד 

מגודלו העצום ומתוכנו הייחודי. בחלקו השני של היום נבקר במנזר 

  זמפירה שם נראה ציורי הקיר המעטרים את קירות המנזר. 

 העברה לבוקרשט ללינה

 : בוקרשט – ת"א 7יום 

נראה את שער הניצחון שהוא העתק של , בוקרשטב נצא לסיור

שער הניצחון הנמצא בפריז. משם נמשיך אל כיכר  המהפכה 

הנמצאת אל מול הארמון המלכותי,נטייל באתר ונמשיך לסיור רגלי 

בפארק קארול [במידת האפשר ובתשלום נבקר  בארמון צאושסקו] 

נותיר זמן לקניות באחד ממרכזי הקניות הגדולים של בוקרשט 

ולאחר מכן ניסע לשדה התעופה. 

 

חשוב! 

המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה 

או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות. 

דמי ביטול  

$ לאדם. 250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-

 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-

 מחיר הטיול כולל:

 טיסות הלוך ושוב  

 ריזו באזור פויאנה בראשובלינה במלון  

  לילה אחרון בבוקרשט ע"ב לינה וארוחת בוקר 

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג     

 כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול    

 מלווה ישראלי מצוות "אשת טורס"  

 מסים והיטלים בארץ ובחו"ל  

   טיפים לנותני שירותים מקומיים (למעט סבלות) 

 ערב פולקלור   

  ערב קברט 

  פירוט ארוחות: 

   .ארוחת בוקר במלון על בסיס מוצרים מותרים

   . באופן עצמאי:ארוחת צהרים

 , ארוחות ערב של דג בנייר כסף3 :ת ערבוארוח

 ארוחות ערב בשריות בכשרות של רבנות 2

 בוקרשט רומניה. 

 מחיר הטיול אינו כולל:

 ביטוחים   

 וצאות אישיות ה 

 טיפ למדריך הישראלי  
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 מחיר לבן/ת זוג 

 

 שאינם חברי איפ"א 

  777$בחדר זוגי 

 

  150$תוספת ליחיד בחדר 

 מחיר לחבר איפ"א 

   $]78[לאחר סבסוד 

 699 $ 
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    13-19/5/14    10-16/6/14 

  29/7-4/8/14    26/8-1/9/14 
 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

 $ 719 בחדר זוגי
 

  150$תוספת ליחיד בחדר 

 מחיר לחבר איפ"א 

  $]72[לאחר סבסוד 

 647$  
  

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

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 

 על רכסי הקרפטים והרי בוצ'ץ. לאחר מכן השלושת הארזים ממה נצפ

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. 

 : ברן - בראשוב- פויאנה בראשוב 2יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בברן ונבקר בטירתו של הרוזן 

דראקולה המשמשת כמוזיאון, נשמע סיפורי הערפדים, לאחר הביקור 

בטירה יינתן מעט זמן חופשי לקניות בשוק המקומי המציע מזכרות 

שונות.  משם ניסע לפויאנה בראשוב בכביש החוצה יערות ופנינות טבע 

מדהימות עד הגעתנו לפויאנה בראשוב. פויאנה בראשוב היא אתר 

 מטר מעל פני הים. 1000התיירות היפה ברומניה הממוקם בגובה של 

נטייל סביב האגם המלאכותי ובין הרחובות הציוריים עם בתי העץ 

היחודיים לעיירה, ונצפה על הכנסייה העשויה עץ. משם נמשיך לעיר 

בראשוב בה נצפה על בית הכנסת, ונצפה על הכנסייה השחורה, ונטייל 

בכיכר המרכזית.  בתום הסיור נחזור למלון לארוחת ערב לאחריה נהנה 

מערב קברט במלון.  

  : סיגישווארה3יום 

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. 

 : טושנד - אגם אנה 4יום 

 Sf.Gheorghe) דרך TUSNADלאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר טושנד (

נגיע לטושנד– עיירת ספא, החבויה בהרי הקרפטים. עיירה זאת 

מפורסמת בזכות מעיינות המים המינרלים והריכוז הגבוה ביותר של 

יונים. נסייר בעיירה הציורית, נטעם ממי המעיינות המיוחדים ובסיום 

 ("אנה Sfanta Anaהסיור נעבור דרך בלווניוש וניסע לעבר אגם ספנטה  

 הקדושה") הנמצא בתוך לוע הר געש כבוי. בתום הסיור ניסע למלוננו

: סינייה פנינת הקרפטים 5יום 

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.  

 :  מכרות המלח- מנזר זמפירה 6יום 

נצא לעיירה סלאניק שבמחוז פראחובה, שם נבקר במכרות המלח 

הייחודיים של רומניה הנחשבים למכרות המלח הגדולים באירופה. נרד 

ונתרשם מגודלו   מטר מתחת לפני האדמה ונסייר בחדרי המכרה220

העצום ומתוכנו הייחודי. בחלקו השני של היום נבקר במנזר זמפירה שם 

בתום הסיור העברה נראה ציורי הקיר המעטרים את קירות המנזר. 

 לבוקרשט

 : בוקרשט – ת"א 7יום 

נראה את שער הניצחון שהוא העתק של שער , בוקרשטב נצא לסיור

הניצחון הנמצא בפריז. משם נמשיך אל כיכר  המהפכה הנמצאת אל 

מול הארמון המלכותי,נטייל באתר ונמשיך לסיור רגלי בפארק קארול 

[במידת האפשר ובתשלום נבקר  בארמון צאושסקו ] נותיר זמן לקניות 

באחד ממרכזי הקניות הגדולים של בוקרשט ולאחר מכן ניסע לשדה 

התעופה. 

 

חשוב! 

המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או 

 סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.

 איש למחזור 40

 כל הקודם זוכה!

 מחיר הטיול כולל:

 טיסות הלוך ושוב  

 ריזו באזור פויאנה בראשובלינה במלון  

  לילה אחרון בבוקרשט ע"ב לינה וארוחת בוקר 
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג     

 כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול    

 מלווה ישראלי מצוות "אשת טורס"  

 מסים והיטלים בארץ ובחו"ל  

   טיפים לנותני שירותים מקומיים (למעט סבלות) 
 ערב פולקלור   

  ערב קברט 
 מחיר הטיול אינו כולל:

 ביטוחים   

 הוצאות אישיות  

 טיפ למדריך הישראלי  

 בלות ס 
 

דמי ביטול  

$ לאדם. 250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-
 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-



 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  ]טיול מאורגן [ברצלונה וקוסטה בראווה
 חגיגה קטלונית

  ימים, ע"ב חצי פנסיון7 לילות 6
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 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

  830$בחדר זוגי 

 

  180$תוספת ליחיד בחדר 

  מסלול הטיול
 

 : ת"א – ברצלונה  1יום 

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לברצלונה, בירתה של חבל קטלוניה. לאחר 

סידורים פורמאליים בשדה התעופה נצא לסיור פנוראמי להכרות ראשונה עם 

העיר (ככל שהזמן יותיר). נתחיל את סיורנו מכיכר קאטלוניה, נראה את פלאזה 

אספניול, נצפה אל ארמון המלך, הר היהודים וזירת השוורים העתיקה.  בתום 

הסיור העברה למלוננו. 

 : ברצלונה של גאודי  2יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום סיור בברצלונה, עירו של גאודי שהותיר את חותמו 
המובהק על קווי המתאר האדריכלים  של העיר. נתחיל את הסיור בעקבות גאודי 

ונראה את קאזה מילה וקאזה באטיו מהמבנים המפורסמים שתיכנן. נעצור אל 

מול כנסיית "המשפחה הקדושה" שעבודות הבנייה עדיין נמשכים בה ונתרשם 

מעוצמת המבנה. בהמשכו של היום נבקר ברובע הגותי של ברצלונה. נסייר לאורך 

הסמטאות הצרות, נראה את המבנים העתיקים, את חנויות הבוטיק הקטנות, 

נעצור מול בית העירייה ונראה את כנסיית סנטה אולליה. נבקר באזור בו שכן 

הרובע היהודי של העיר ונסייר בשדרות הרמבלס הססגוניות, על שלל מופעי 

הרחוב המתקיימים בה. 

 : חירונה - אמפוריה בראבה  3יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום סיור בחירונה. נתחיל את סיורנו ברובע העתיק של 

העיר, ונצפה מהגשר אל בתיה הצבעוניים.  נסייר בין הסמטאות הקטנות, נתרשם 

מהארכיטקטורה הייחודית ונעצור לביקור ברובע היהודי. חירונה היא עירו של 

הרמב"ן והיוותה לאורך שנים רבות מרכז יהודי חשוב. נבקר בשרידי בית הכנסת 
היהודי שכיום משמשים כמוזיאון המספר את סיפורה של הקהילה היהודית. בחלקו 

השני של היום המעוניינים יוכלו להצטרף בתוספת תשלום לסיור באמפוריה 

בראבה כולל שייט בתעלות העיר. 

: פיגארס - מוזיאון דאלי  4יום 

טיול מרתק מרגש וצבעוני בצפון קטאלוניה, ונהנה מנופיה המדהימים אשר נושקים 

לצרפת.  סיור מודרך ומרתק בחדרים החשובים ביותר בתיאטרון מוזיאון סלבדור 

דאלי, דאלי עיצב את המוזיאון כך שלא יראה כמבנה רגיל, אלא כאובייקט 

סוריאלסטי ענקי, הוא הוסיף לו כיפת זכוכית ענקית ופאטיו נרחב וקישט כל פינה 

בחפצים הזויים. המוזיאון מציג עולם של גחמות, שמהלך קסם על הצופים.  

בהמשך היום במעוניינים יוכלו להצטרף בתוספת תשלום לסיור לעיירה קיור אחד 

המקומות היפים ביותר בדרום צרפת ,עיירה עם מבצר עתיק  ומוקפת סירות ים 

וצוקים. המפרצונים ציוריים ומים מפתים להפליא בגוונים שונים של כחול יוצרים 

 אוירה יחודית.
: ברצלונה 5יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום סיור בברצלונה, נראה את הר היהודים, נראה את 

הקמפ נו – איצטדיון הכדורגל של ברצלונה (המעוניינים יוכלו להיכנס לביקור 

במגרש ובמוזיאון המועדון בתוספת תשלום), נמשיך לביקור פארק סיוטאדלה 

המרהיב ומשם נמשיך לנמל היפה של העיר, נותיר זמן חופשי לקניות ברמלבס 

ומרכזי הקניות של העיר ובתום הסיור נחזור למלוננו.   

 : קוסטה בראווה עיירות ומפרצים 6יום 

יום סיור במפרצים הקסומים והעיירות הציוריות של חוף קוסטה בראווה. נתחיל 

את יומנו בביקור בעיירה בלאנס, שבראשיתה הייתה עיירת דייגים שהפכה למוקד 

תיירותי שמושך אליו אלפי מבקרים בכל שנה. משם נמשיך אל טוסה דל מר 

היפהפייה, נראה את מצודת העיר ונסייר ברחובותיה הססגוניים. נותיר זמן חופשי 

בערב המעוניינים יוכלו  לסיור בעיירה המקסימה, ולקראת סוף היום נחזור למלוננו.

להצטרף בתוספת תשלום לסיור לילה לברצלונה ניסע לעיר הגדולה ונהנה יחד 

ממראה אתריה המפורסמים כשהם מוארים, נצפה במופע המזרקות המפורסם 
כשהמים נעים לקצב המוסיקה ומוארים באורות צבעוניים, את הערב נסיים באזור 

הבילויים התוסס של ברצלונה עם המרינה, בתי הקפה, המסעדות, הדיסקוטקים, 

 המועדונים והקזינו.

:  מונסרט - ברצלונה – ת"א  7יום 

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לרכס הרי המונסרט. רכס הררי שיש הטוענים שהיה 

מקור ההשראה ליצירותיו של גאודי. נצא בנסיעה לכיוון רכס ההרים, כבר מרחוק 

נבחין בשרשרת הצוקים אשר זכו לשם "הר שיני המסור". נראה את מנזר 

המונסרט אשר מהווה לאורך השנים מוקד עלייה לרגל עבור אלפי מאמינים 

נוצריים. נעצור לתצפית מרהיבה על האזור ונכנס לביקור בקתדרלה של המנזר, 

שם נראה את פסל המדונה השחורה.  בתום הסיור ניסע לשדה התעופה לטיסה 

חזרה לת"א. 

חשוב! 

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

 מחיר לחבר איפ"א 

   $]83[לאחר סבסוד 

 747 $ 
  

 איש למחזור 40

 כל הקודם זוכה!

דמי ביטול  

$ לאדם. 250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-

 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-

 מחיר הטיול כולל:

 טיסות שכר הלוך ושוב   

  לינה בבתי מלון מדרגת תיירות ראשונה 

 מלווה ישראלי מצוות "אשת טורס"   

אוטובוס תיירים נוח וממוזג  

 מסים והיטלים בארץ ובחו"ל  

כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול  

 טיפים לנותני שירותים מקומיים. 

 מחיר הטיול אינו כולל:

 ביטוחים   

 הוצאות אישיות 

 טיפ למדריך הישראלי  

 סבלות  

 מס לינה המשולם ישירות בבית המלון. 
 



 
  

 

 

 

 

  

  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ]טיול מאורגן [מוסקבה/סנט-פטרסבורג
בעקבות אוצרות הצארים  

  ימים, ע"ב חצי פנסיון8 לילות 7
 

 

19-26/5/14   7-14/7/14 
 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א

  $ 1,699 בחדר זוגי  
 

  400$ תוספת ליחיד בחדר

 

מסלול הטיול 
  : תל אביב – סנט פטרסבורג1יום 

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לסנט פטרסבורג. העיר שנבנתה על ידי פטר הגדול 

נחשבת לאחת מהיפות בערי אירופה ולעיר היפה ביותר ברוסיה. סגנון הבניה המאופיין 

 מקנה לעיר מראה מפואר ואווירה מערבית. לאחר 18באדריכלות אירופאית מהמאה ה-
 הנחיתה סידורים פורמאליים והעברה למלון.

 :  ההרמיטאז' – שייט בנהר נייבה 2יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור הכרות בעיר. נראה את נהר נייבה שחוצה את העיר, 

נסייר בין הכיכרות הרבות ונראה את פסלו של פטר הגדול. נמשיך את סיורנו בעיר ונצפה 

על כנסיית "התחייה"  נראה גם חלק מהארמונות המפוארים של העיר  וכמובן שלא נוותר 

על תצפית על הגשרים הרבים שמכסים את הנהר. נמשיך את יומנו בביקור שבזכותו נוכל 

להבין את גודל העוצמה הכלכלית והפאר שהיו ברוסיה בשנים עברו במוזיאון הרמיטאז'. 

המוזיאון העצום מכיל מיליוני יצירות מתקופות אומנותיות שונות: יצירות מתקופת הרנסנס 

כדוגמת יצירותיו של דה וינצ'י ורפאל, יצירות אימפריוניסטיות של מונה ויצירות נוספות 

מתקופותיה ההיסטוריות השונות של אירופה. נסייר במוזיאון ונתרשם מהאומנות היפה. 

בתום הסיור במוזיאון  תזדמן לנו הזדמנות מיוחדת לגלות את היופי האדריכלי של סנט 

פטרסבורג מזווית אחרת -  שייט שלוו לאורכו של נהר הנייבה שחוצה את העיר. בתום 

השייט ניסע למלוננו ללינה. 

 :  סנט פטרסבורג – ארמון הקיץ 3יום 
את היום נקדיש להתרשמות מהעושר של מנהיגי רוסיה, המובלט בארמונות הפאר שהם 

בנו בתקופתם. נתחיל את הסיור בנסיעה לארמון הקיץ של פטר הגדול ארמון פטרהוף. 

את הארמון מקיף גן עצום ממדים שעוצב לפי קווי המתאר של ארמון וורסאי הידוע. נסייר 

בגן בין המזרקות והפסלים הפזורים בו ונצפה אל  הארמון הנמצא בחלקו הצפוני של  הגן.  

נמשיך את היום המלכותי שלנו, בביקור בארמונו של הנסיך יוסופוב, בו נשמע את סיפורו 

 של המבנה והאירועים שקרו בו. לינה בסנט פטרסבורג.  

:  ארמון יקטרינה - מוסקבה 4יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא מסנט פטרסבורג לביקור בעיר פושקין בה שוכן ארמונה של 

הצארית יקטרינה.  הארמון המפואר בנוי בסגנון בארוק ייחודי וידוע בזכות חדר הענבר 

שבו. נסייר בין חדרי הארמון ונשמע הסברים על תקופת חייה של הצארית יקטרינה 

 18ופועלה. נמשיך את יומנו וניסע לביקור במצודת פטר ופול. המצודה נבנתה במאה ה-

ובה מבנים רבים בין היתר נראה את הקתדרלה המרשימה וכן את קברו של פטר הגדול 

הקבור בשטחה של המצודה עם בני משפחתו. בתום הסיור ניסע לשדה התעופה לטיסה 
 למוסקבה, בירת רוסיה, עם ההגעה ההעברה לבית המלון

 : מוסקבה – הקרמלין - מארינה רושה - גן הפסלים 5יום 

ארוחת בוקר במלון לאחריה נצא לסיור ראשון בבירתה של רוסיה. מוסקבה, העיר בעלת 

הבניינים היפים והארכיטקטורה המיוחדת. נבקר בכיכר האדומה סימלה המובהק של 

מוסקבה ושל רוסיה. נראה את מבני הקרמלין, הפרלמנט הרוסי ועוד. נמשיך לביקור 

במתחם המבוצר של הקרמלין, סמלה הידוע ביותר של התקופה הקומוניסטית. במתחם, 

שהוכרז כאתר מורשת עולמית, שוכנים ארמונות הקרמלין והקתדרלה. לאורך השנים 

הקרמלין שימש את שליטי רוסיה השונים, שראו במקום סמל לשליטה ברוסיה עוד 

מתקופת הצארים. במהלך הסיור נראה את תותח הצאר,  שלעולם לא ירה, וגם את 

 פעמון הצאר הגדול שלעולם לא זכה להשמיע את קולו ואף נבקר במוזיאון הנשקייה.

בחלקו השני של היום נבקר במרכז היהודי הגדול "מארינה רושה", בו נראה את בית 

הכנסת ואת המגוון הרב של פעילויות של הקהילה היהודית החיה- כיום ברוסיה. בתום 

הסיור נחזור למלוננו 

:  פארק הניצחון - גן הפסלים  6יום 
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור במתחם מיוחד במינו, זהו  "הר ההשתחוות" הממוקם 

בפארק הניצחון. מתחם שהוקם על ידי הממשל הרוסי לאחר מלחמת העולם השניה 

כאתר הנצחה לזכר הנופלים משלוש הדתות.  נמשיך את יומנו בביקור  במוזיאון הפתוח– 

גן פסלים של מנהיגי רוסיה. דרך הפסלים נלמד את תולדותיה של רוסיה דרך מנהיגיה 

את היום נסיים בביקור בכנסיית יושוע המושיע  השונים , סטאלין , לנין ורבים נוספים.

מהכנסיות היפות במוסקבה. 

 : גלריית טרטיאקוב – "הארמונות התת קרקעיים" 7יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור באחד מהמוזיאונים הידועים והמרשימים ביותר במוסקבה 

וברוסיה בכלל  - "גלריית טרטיאקוב". במוזיאון העצום גלריה נרחבת של יצירות אומנות 

של מיטב אומני רוסיה לאורך השנים. נסייר בין היצירות, נתרשם מיופיין ונקבל הסברים על 

הסיפורים שמאחורי הציורים שהם הסיפורים של האימפריה הרוסית לאורך ההיסטוריה. 

לאחר מכן  נצא לסיור בפלא ייחודי למוסקבה "הארמונות התת קרקעיים": תחנות מטרו 

שעיצובן המרשים והייחודי הקנה להן את שמן. נתרשם מהסגנון האדריכלי המכונה 
"ריאליזם סוציאליסטי", את היום נסיים בביקור וזמן  פנוי  לקניות בשוק העתיקות ועבודות 

היד  איזמיילובסקיה . בתום הסיור, נשוב למלוננו. 

: מוסקבה - ת"א 8יום 

תם טיולנו הקסום לאחר ארוחת הבוקר במלון ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה לת"א. 

חשוב! 

המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. 

 ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.

 איש למחזור 40

 כל הקודם זוכה

מחיר לחבר איפ"א  

 $]170[לאחר סבסוד' 

 1529$ 

דמי ביטול  

$ לאדם. 250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-

 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-
 

$, במידה וכתוצאה מהשינוי מחיר הכרטיס 200דמי שינוי לאחר כרטוס – הערה:  

 החדש יהיה יקר יותר יש להשלים את ההפרש בעת ביצוע השינוי. 

 דמי ביטול לאחר כרטוס – מלאים

 

 מחיר הטיול כולל:

 טיסות סדירות אל על הלוך ושוב  

 לינה בבתי מלון מדרגת תיירות ראשונה   

 מלווה ישראלי מצוות "אשת טורס"  

כלכלה: חצי פנסיון  

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג  

 מסים והיטלים בארץ ובחו"ל   

  לכניסות לאתרים כפי שמצוין במסלו 

 טיפים לנותני שירותים מקומיים למעט סבלות 

 אוזניות שמע לכל מטייל 

 מחיר הטיול אינו כולל:

 ביטוחים  

 הוצאות אישיות 
 יפ למדריך הישראליט 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ]יול מאורגן [ט– מלטה
  ימים, ע"ב חצי פנסיון5 לילות 4 

 

                                                       

  מסלול הטיול 
 

 :וולטה – סיור פנורמי1יום 
נקדיש את הסיור להכרות מעמיקה עם וולטה היפהפייה, בירת 

מלטה. נתחיל בביקור בגני הקסרקטין – גני ברקה העליונים (ביצורי 

העיר), מהם נשקף נוף מרהיב של הנמל הגדול וסביבותיו, 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.  

שלוש הערים  – 2יום 

לאחר ארוחת הבוקר, נצא לחצי יום טיול אל הצד המזרחי של חצי 

מעברו  האי, שבו שוכנת וולטה, שם נמצא המפרץ ובו הנמל הגדול.

השני בולטים מעין שני חצאי איים, שבהם שוכנות הערים ֶסנגֶלאה, 

,העיר  ּוויטוריוזה, (שמה המקורי בירגו) (שמה המקורי לה איסלה)

השלישית, בורמלה,  (שמה המקורי קוספיקואה). הערים, הנמצאות 

נקראות "שלוש הערים", וחומה אחת  באזור המכונה קֹוטֹוֶנרה,
מקיפה אותן. זהו המאחז של אבירי מסדר סט. ג'ון של מלטה בעת 

 ניסע דרך קֹוסּפיקּוַאה ונגיע  .1565המצור הטורקי הגדול בשנת 

לויטריוזה, בה נטייל ברחובות צרים שלאורכם בניינים הסטורים 

וכנסיות רבות. נגיע לתצפית אל ביצורי הערים מסנגלאה, בה מצפור 

"העיניים של האי". בתום הסיור חזרה למלון.  

 : – מרסהשלוק , זוריק , ומערה כחולה3יום 

נצא בנסיעה דרומה אל עבר הכפרים שנשתמרו בצורה מרשימה 

נטייל בין כיכרות ורחובות עתיקים , בהם הזמן כאילו   בדרום האי.

נבקר בכפר הדייגים הצבעוני שהיה לעיירה,   עצר מלכת.

שפת המפרץ הגדול ביותר במלטה,  מרסהשלוק, הממוקם על

בדרום-מזרח האי. נמל הכפר הוא אחד הנמלים דרכם ניסו 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 

 יורו לאדם) בסירות מנוע קטנות, אל 8.06זאת ובתוספת מחיר 

המערות הכחולות, שבתוך מצוקי הים הלובי. לאחר מכן חזרה 

 למלון. 

  

 : יום חופשי 4יום 

 

 מוסטה , כפר אומנים , מדינה , רבאט: 5יום 

לאחר ארוחת הבוקר, עזיבת חדרים ויציאה לסיור ביומנו האחרון באי 

מלטה, נתחיל את הביקור בדום של מוסטה, הכיפה נתמכת בגובה 

 מטר , השלישית בגודלה באירופה, נשמע את סיפור 67של 

  נצא לכיוון כפר האומניםהמלחמה המיוחד של המקום. לאחר מכן

ta` Qali, וניפוח זכוכית,  מרכז לעבודות יד מסורתיות, כמו רקמה
 שם נוכל לחזות באומנים בעבודתם וגם נותיר זמן לקניות למעוניינים

בעבודות יד ובמזכרות.  נמשיך לביקור בבירה הקודמת של מלטה 

והחשובות באי, מדינה. נטייל ברחובות ה"עיר  ואחת הערים היפות

ומבנים שמורים, נצפה  השקטה", עיר מוזיאון, עם מבוך של סמטאות

 בקתדראלה בסגנון הבארוק המלטזי ונצפה מחומות העיר השוכנת

בנקודה הגבוהה באי. נמשיך אל רבאט, העיר שמחוץ לחומות מדינה 

 יחידה ארכיטקטונית מרשימה.  ומהווה יחד עם מדינה

בתום הסיור נחזור למלוננו להמתנה בלובי המלון, בהתאם לשעת 

הטיסה העברה לשדה התעופה וטיסה חזרה לנתב"ג.  

 

לוח הזמנים משוער ונתון לשינוי.  

 

חשוב! 
המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה 

 או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.

 איש למחזור 40
 כל הקודם זוכה!

18-22/5/14   8-12/6/14 
 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

 525€בחדר זוגי 
  

 € 100 תוספת ליחיד בחדר
 € 10 שלישי בחדרהנחה ל 

 

 מחיר לחבר איפ"א 

  ]52€[לאחר סבסוד 

 473€  
  

דמי ביטול  

 לאדם. 190€  ימי עבודה לפני מועד היציאה21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-

 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-

27/4-1/5/14    

 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

 499€בחדר זוגי 
 

 € 100 תוספת ליחיד בחדר
 € 10 שלישי בחדרהנחה ל

 מחיר לחבר איפ"א 

  ]50€[לאחר סבסוד 

 449€  
  

 מחיר הטיול כולל:
  מלטה-ת"א –טיסות שכר  ת"א 
במלון דולמן    לינה  
 כולל טיולים כמפורט  העברות מ/אל שדה התעופה 
  ישראלי מצוות "אשת טורס" מדריך 
   נמל והיטלי בטחון יסימ 

 מחיר הטיול אינו כולל:
  ביטוח רפואי ומטען לחו"ל 
  הוצאות אישיות 
 טיפ למדריך הישראלי  
 סבלות  
 ם או למדריך הישראליילא כולל טיפים למדריכים ונהגים מקומי 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

   [נופשון]– מלטה
  ימים [אמצ"ש], ע"ב לינה וארוחת בוקר5 לילות 4 

 

                                                       

   *NEW DOLMEN HOTEL 4לינה במלון  
 

 דקות ממרכז 5המלון ממוקם באזור סיינט פול , 

הבילויים במלטה. 
במלון קזינו מפואר , חדרי השינה מעוצבים לנוחות 

מרבית. 
המלון משקיף לחופיה של מלטה וממוקם ליד רצועת 

חוף ארוכה ובה טיילת , חנויות , ברים וחיי לילה. 

 www.dolmen.com.mtאתר המלון : 

 

קצת על מלטה  

מלטה - קסם איטלקי באווירה ים תיכונית, ממוקמת 
דרומית לסיציליה. במרחק שעתיים וחצי טיסה בלבד.  

טיסות המאפשרות ניצול ימים מלאים. הלוך בבוקר, 
וחזור בלילה.   יעד מקסים עם מזג אוויר קייצי, 

המשלב אפשרויות לטיולים, "בטן-גב" ומגוון בילויים. 
חיי לילה תוססים עם מסעדות, בארים, דיסקוטקים, 

קזינו. עם מסביר פנים דוברי אנגלית מצוינת.  
מלטה אינה סתם מדינה עתיקה, היא ממש מיתוס 

עתיק יומין, עם מבנים פרהיסטוריים, בתי כלא מימי 

הביניים והמערה של נימפת הים קליפסו, בה החזיקה 
לפי האגדה את אודיסאוס. ברחובות הצרים ומרוצפי 

האבן שבעיירות של קבוצת האיים ניצבים ארמונות 
מתקופת הבארוק וקתדרלות נורמניות, ובאזורי הכפר 

פזורים כמה מהמבנים העתיקים ביותר בעולם. 
התוצאה של כל זה היא שהמבקרים כאן נהנים מאיזון 

מרענן בין שירותי התיירות לבין הקסם המקומי 

והמסורת, ולהתענג על נוחות במחיר זול בהרבה 
מאשר ביעדים אחרים באגן הים התיכון. את האווירה 

הרוגעת מחיים הפסטיבלים, בהם זורקים המלטזים 
ניירות צבעוניים, נושאים ברחובות פסלים של 

הקדושים המגינים על עריהם ושותים לחיי האבירים 

של מסדר יוחנן הקדוש, הם אבירי מלטה. 
 מ', המים החמים 30בזכות הראות למרחק של 

והנופים הדרמטיים מתחת לפני הים, יש במלטה 
אפשרויות נהדרות לצלילה. בגוצו תמצאו כמה 

מהאתרים הטובים ביותר לצלילה, כולל מימי החוף 
). Marsalfornשבצפון מזרח האי, ליד מארסאלפורן (

מפרץ סיינט ג'ורג' בחוף שבדרום מזרח, הוא יעד טוב 

נוסף. 
לאלה שמחפשים קצת יותר "רעש" בכל מרכזי הערים 

 פזורים מסעדות,בארים,דיסקוטקים ומספר בתי קזינו,
חיי הלילה תוססים מאד במלטה לצעירים וגם 

 למבוגרים שבינינו עד השעות הקטנות של הלילה.

 

 איש למחזור 35

 כל הקודם זוכה!

דמי ביטול  

 לאדם. 190€ ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 
 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-

 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-

11-15/5/14   15-19/6/14 
 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג שאינם חברי איפ"א 

 399€בחדר זוגי 
 

 € 100 תוספת ליחיד בחדר
 € 10 שלישי בחדרהנחה ל 

 

 מחיר לחבר איפ"א 

  ]40€[לאחר סבסוד 

 359€  
  

 

המחיר כולל: 

טיסות הלוך ושוב  

* על בסיס לינה וארוחת בוקר 4אירוח במלון  

מיסים והעברות.   

 מחיר הטיול אינו כולל:

ביטוח רפואי ומטען לחו"ל   

הוצאות אישיות   

 טיולים 

סבלות   

http://www.dolmen.com.mt/
http://www.dolmen.com.mt/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 [נופשון] – בורגאס
  ימים [אמצ"ש], ע"ב פנסיון מלא5 לילות 4

 

                                                       

 
 

25-29/5/14   8-12/6/14 
 

 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

  455$בחדר זוגי 

 

  80$ תוספת ליחיד בחדר

 מחיר לחבר איפ"א 

   $]45[לאחר סבסוד 

 410 $ 
  

 
 פלטינוםלינה במלון 

 Platinum Casino&Hotel 
 

 
 

מומלץ! מלון פלטינום, מלון הקזינו החדש של סאני ביץ', 
הוא מלון בוטיק איכותי וברמה גבוהה המציע חוויית 

נופש ייחודית באזור החם ביותר בבולגריה. המלון נהנה 
ממיקום מושלם ומרכזי על קו החוף של סאני ביץ', אחד 
מאתרי הנופש היפים ביותר באזור הים השחור. אורחי 

המלון נהנים חדרים מעוצבים, מרווחים ומודרניים , 
אפשרויות בילוי מגוונות בסביבה, אווירה מיוחדת 

השוררת במלון והקזינו הגדול ביותר בבולגריה, 
 מטרים רבועים – הכל על מנת 3,000המתפרש על פני 

 להבטיח לכם שהות בלתי נשכחת בבולגריה.
 

 חדרים
 חדרי אירוח בעלי 49 קומות וכולל כ-7מתפרש על פני 

עיצוב מודרני (המתאימים לבודדים, זוגות או משפחות), 
מלון פלטינום מספק לאורחיו שהות בלתי נשכחת 

בחדרים מרווחים וכן בסיס מושלם לחקור ולגלות את כל 
מה שלאזור סאני ביץ' יש להציע. החדרים ממוזגים 

וכוללים: אמבטיה, מייבש שיער, טלפון, מיניבר, כספת 
ומרפסת. ניתן לקבל גישה לאינטרנט אלחוטי – 

  בתוספת תשלום.

מתקנים ופעילויות 

מלון פלטינום נהנה ממיקום מצויין ומציע לשוהים בו 
חדרים מפנקים ונפלאים עם מגוון רב של שירותים 

שיהפכו את החופשה למהנה ומרעננת: חדר ארוחת 
בוקר/ סנק בר, בריכת שחייה חיצונית עם אזורי משחק 

לילדים ובר בבריכה. חדר כושר, ג'קוזי, מסעדה ובית 
  שעות ביממה.24קפה, דלפק קבלה מאוייש 

 
גולת הכותרת של מלון פלטינום - קזינו פלטינום, הגדול 

ביותר בבולגריה, ממוקם מטרים אחדים מחוף הים 
ועיצוב הפנים שלו הוא בהשראת בתי קזינו מובילים 

באירופה ומקאו. בקזינו מגוון רחב של משחקים: רולטה 
 שולחנות 22אמריקנית, בלק ג'ק, חדר פוקר ועוד...

 מכונות מזל. אם תרגישו רעבים, 130משחק, יותר מ-
במסעדות של הקזינו ממתינים לכם שלל מאכלים 

ישראליים וים תיכוניים 

 

 איש למחזור 30
 כל הקודם זוכה!

דמי ביטול  

$ לאדם. 250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-

 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-

 

 

המחיר כולל: 

בורגס-ת"א  –ת"א טיסות שכר 

  לילות במלון פלטינום ע"ב פנסיון מלא 4 

העברות מ/אל שדה התעופה.  

 מסי נמל והיטלי בטחון 

 

 מחיר הטיול אינו כולל:

ביטוח רפואי ומטען לחו"ל   

הוצאות אישיות   

 טיולים 

סבלות   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ]טיול מאורגן[ צפון ומרכז איטליה
 אל האגמים והדולומיטים

  ימים, ע"ב לינה וארוחת בוקר7 לילות 6

 

                                                       

 
9-15/7/14      21-27/8/14 

 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

  859$ בחדר זוגי
 

  180$וספת ליחיד בחדר ת

 מחיר לחבר איפ"א 

  $]86[לאחר סבסוד 

 773$  
  

מסלול הטיול 
: ת"א – צפון איטליה  1יום 

ניפגש בשדה התעופה על שם דוד בן גוריון לטיסה "לארץ האגמים" של צפון איטליה. 

לאחר הנחיתה  וסידורים פורמאליים נתחיל את סיורנו באזור בעיר הקסומה סרמיונה. 

עיר ציורית הבנויה על לשון יבשה באגם גרדה. נסייר בסמטאות הצרות של העיר, נראה 

את המצודה והחומות העתיקות ולאחר מכן נמשיך לעיר וורונה. וורונה עירם של רומיאו 

ויוליה וסיפור אהבתם הבלתי נשכח ממחזהו של שייקספיר הקנה לעיר את פרסומה 

הרב. נסייר בכיכר המרכזית ונראה את הארנה וכמובן שלא נוותר על תצפית לביתה של 

יוליה שם נראה את המרפסת המפורסמת. נמשיך למלוננו שבאזור. 

 : הרי הדולומיטים 2יום 

לאחר ארוחת בוקר נצא ליום טיול באזור הטבע הנחשב ליפה ביותר באיטליה הרי 
הדולומיטים.  ניסע דרך מעברי הרים ונטייל בין אגמים הממוקמים בלב מעברים אלו. 

נעצור לתצפיות על הנוף עוצר הנשימה ואף נערוך סיור רגלי בתוך הטבע המרשים 

והייחודי לדולומיטים. נעצור לביקור בכמה מן העיירות הקסומות השוכנות על מדרוני רכס 

הדולומיטים ולאחר מכן נחזור למלוננו. 

 : ונציה  3יום 

יום נפלא מחכה לנו ובו נבקר בעיר ששמה הולך לפניה כיפה והרומנטית שבערי העולם 

– ונציה. העיר הבנויה על תעלות מים המעניקים לה מראה מיוחד.  

נשוט בסירה פרטית אל תוך העיר ונתחיל את ביקורנו ברובע היהודי העתיק.  

נצפה על בית הכנסת היפה ונשמע את סיפורה של אחת מהקהילות היהודיות החשובות 

באירופה. נמשיך את סיורנו ונצעד לעבר כיכר סן מרקו ובדרכנו נראה את גשר הריאלטו 

המפורסם, נצפה על ארמון הדודג'ים והכנסייה הביזנטית. 

את הסיור נסיים  בכיכר סאן מרקו, נתרשם מאומנות ואדריכלות הרנסנס. וכמובן 

ממאות היונים שיקיפו אותנו. בתום היום נחזור למלוננו. 
 : בולוניה - מודנה  4יום 

 לאחר ארוחת הבוקר נתחיל את סיורנו בולוניה - בירת הקולינריה של איטליה. 

עם ההגעה נצא לסיור בעיר בו הומצא רוטב הבולונז הידוע ומאכלים רבים נוספים. 

נסייר במרכזה של העיר ונראה את כיכר ומזרקת נפטון היפה. נמשיך לסיור רגלי בעיר 

העתיקה שם נצפה על בית העירייה המרשים ובית הנוטריון. כמובן לא נחמיץ את הסמל 

  שם ניתן Piazza Cavourאף נותיר זמן לקניות ב-   .DUE TORRIהמסחרי של בולוניה 

למצוא את החנויות של מיטב המותגים. נמשיך את יומנו בעיר מודנה,נערוך סיור בעיר 

היפה, נראה את פיאצה גראנדה בה שוכנת הקתדראלה היפה של העיר , נצפה על 

בית הכנסת של העיר הבנוי בסגנון לומברדי מרהיב ובתום הסיור נחזור למלוננו. 

 : בסאנו דל גראפה - ויצ'נזה – פאדובה 5יום 

לאחר ארוחת הבוקר נתחיל את יומנו בביקור באזור הכרמים של בסאנו דל גראפה 

כאשר המשקה גראפה נקרא על שם העיר. נערוך סיור בעיר ונראה את גשר העץ 

העתיק ונצפה על נהר הברנטה.  לאחר מכן נמשיך לביקור בעיר ויצ'נזה השוכנת בחבל 

ונטו. העיר ידועה בזכות המבנים אותם בנה אדריכל העיר אנדראה פלדיו ששילב 
אלמנטים מהעת העתיקה. מבנים אלו ומרכז העיר של ויצ'נזה הוכרזו כאתר מורשת 

עולמית ע"י אונסק"ו. בתום הסיור נמשיך לעיר פאדובה שהייתה בעברה מרכז יהודי גדול 

בו חיו קהילת מגורשי ספרד. העיר הבנויה על שפת נהר באקיליונה וגשרי האבן הם 

סימלה של העיר. בעיר התגורר בעבר גם גלילאו והיא היוותה גם השראה למחזהו של 

שייקספיר "אילוף הסוררת". בתום היום המרתק נחזור למלוננו. 

 :  מנטובה - איל בורגטו - פארמה 6יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום סיור מרתק בעיירה מנטובה השוכנת בעמק יפיפה 

ומוקפת בשלושה אגמים. העיר ידועה בזכות מגדל השעון העתיק של העיר שהפך 

לסמלה. נסייר בין סמטאותיה של העיר ונותיר מעט זמן חופשי לסיור במדרחוב הססגוני 

של העיר. נמשיך לביקור בעיירה הקסומה איל בורגטו השוכנת על גדת נהר המינצ'ו, 

נסייר ברחובותיה הציוריים ונספוג מעט מן האווירה שבה. את יומנו נסיים בביקור בעיר 

פארמה עיר הולדתה של גבינת הפרמז'ן. נבקר בכיכר גרבלדי הנמצאת במרכזה העתיק 

של העיר ונראה את הקתדראלה המרשימה של העיר ואף נותיר זמן לקנות גבינת פרמז'ן 
משובחת. בתום הסיור נחזור למלוננו. 

 :  העיירות סביב אגם גראדה - ת"א 7יום 

את היום נקדיש לסיור באגם הגדול בצפון איטליה – אגם גראדה.  מסביב לאגם פזורות 

עיירות ציוריות רבות שכל אחת מהן היא חוויה בפני עצמה. ניסע בדרך היפה על שפת 

האגם כשאת הדרך ילוו תמונות הנוף של ההרים העצומים והאגם הקסום  נעצור 

לתצפית באחת מנקודות הדרך ולביקורים בכמה מן העיירות שבגדה המזרחית (עד כמה 

. שהזמן יאפשר לנו ). בתום הסיור ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה לת"א

חשוב! 

המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים.  

  ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.

 

 

 

 

 איש למחזור 40

 כל הקודם זוכה!

 

 מחיר הטיול כולל:

טיסות שכר הלוך ושוב    

  לינה בבתי מלון מדרגת תיירות ראשונה 

מלווה ישראלי מצוות "אשת טורס"    

אוטובוס תיירים נוח וממוזג   

מסים והיטלים בארץ ובחו"ל   

כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול    

 טיפים לנותני שירותים מקומיים. 

 מחיר הטיול אינו כולל:

ביטוחים    

הוצאות אישיות   

טיפ למדריך הישראלי   

סבלות   

 מס לינה המשולם ישירות בבית המלון. 
דמי ביטול   

$ לאדם. 250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-

 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 ]טיול מאורגן[ סלוניקי וצפון יוון
 מפרצים, כפרים ומנזרים מבודדים

  ימים, ע"ב לינה וארוחת בוקר7 לילות 6

 

                                                       

 
15-21/5/14   12-18/6/14 

 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

  888$ בחדר זוגי
 

  180$תוספת ליחיד בחדר 

 מחיר לחבר איפ"א 

  $]89[לאחר סבסוד 

 799$  
  

מסלול הטיול 
, תל אביב – סלוניקי 1יום 

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. 

נמשיך אל מלוננו שבמרכז העיר לקבלת חדרים ומנוחה, ולאחר מכן נצא לסיור 

מקיף שכולל את רובע לדדיקה התוסס, כיכר החירות והאנדרטה לזכר יהודי 

סלוניקי, נבקר במוזיאון היהודי ונשמע את סיפורה של הקהילה הענפה שפארה 

את העיר, נמשיך דרך שוק מודיאנו אל מדרחוב אריסטוטלס ממנו יוצאים 

השווקים ושדירת הקניות 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. 

, חצי האי חלקידיקי 2יום 

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 

 מ' מהחוף (הטווח 500 ועד עצם היום הזה. נשוט עד למרחק של 11מהמאה ה 

הקרוב ביותר, אליו נשים יכולות להגיע), ונוכל לצפות במנזרים היפהפיים, 

הנטועים על מצוקי חצי האי למרחוק, תוך שהם משקיפים על הים הכחול 

שמתחתם. בסוף היום, נשוב לבית המלון בסלוניקי. 

, הר האולימפוס 3יום 

נצא ליום טיול בהר המפורסם שהוא גם מושג – האולימפוס, מקום משכנם של 

 מ'). נגיע אל העיירה 2917אלי יוון המיתולוגיים, וההר הגבוה ביותר ביוון (

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 הביקור 
נשוב לבית המלון בסלוניקי. 

 : מפלי אדסה והמעיינות החמים 4יום 

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. בתום הסיור חזרה לבית המלון בסלוניקי. 

 : מצובו, יואנינה. 5יום 

נצא אל עבר רכס הפינדוס האדיר, שנמתח כחוט שדרה הררי, בין צפונה 

לדרומה של יוון. נבקר בכפר הצבעוני והיפהפה, מצובו, שממוקם קרוב למעבר 

 מ', ושתושביו הוולאכים, יוצרים פסיפס אנושי 1200ההרים של הרכס, בגובה 

מרתק וייחודי. בתום הביקור במקום, נמשיך אל יואנינה הציורית, שעל גדות אגם 
פאמבוטיס השליו. נבקר בין חומות העיר העתיקה, שמכילות, בין היתר, את בית 

הכנסת  המיוחד, של בני הקהילה היהודית-רומניוטית של המקום, ונותיר זמן 

לשיטוט חופשי, בין בתי הקפה הרבים, שפזורים לאורך שדרת עצי הדולב 

הארוכה, שעל גדות האגם. לינה בקלמבקה 

: המנזרים התלויים של מטאורה 6יום 

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, ונותיר זמן גם להליכה רגלית ומענגת, בין צוקי הסלע 

האדירים. לינה בקלמבקה. 

 : קסטוריה7יום 
נסיעה מערבה אל קסטוריה, השוכנת לחופיו של אגם יפהפה, שלשון יבשה 

חודרת את מרכזו. העיר הייתה מרכז פרוונות ידוע במשך מאות בשנים, ובין 

סמטאותיה העתיקות, ניתן למצוא עד היום את בתי המלאכה האותנטיים של 

המקום. נמשיך אל הכפר בעל האופי "המקדוני" ביותר ביוון, נימפאון, הנחשב גם 

לאחד היפים שבהם, ולאחר טיול במקום, נמשיך לתצפית אל אחד מגשרי האבן 

הטורקיים היפהפיים, שמנקדים את כל האזור, עוד מתקופת השלטון הטורקי ביוון 

 שנה סה"כ) לאחר מכן נמשיך לשדה התעופה בסלוניקי לטיסה חזרה לתא 400(

חשוב! 

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

דמי ביטול  

$ לאדם. 250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-

 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-

 איש למחזור 40

 כל הקודם זוכה!

10-16/7/14   21-27/8/14 
 

 

 

 

 
 

 מחיר לבן/ת זוג

 שאינם חברי איפ"א 

  913$ בחדר זוגי
 

  180$תוספת ליחיד בחדר 

 מחיר לחבר איפ"א 

  $]91[לאחר סבסוד 

 822$  
  

 מחיר הטיול כולל:

טיסות שכר הלוך ושוב    

   בתי מלון)2לינה במלון מדרגת תיירות ראשונה. (לפי  

מלווה ישראלי מצוות "אשת טורס"    

אוטובוס תיירים נוח וממוזג   

מסים והיטלים בארץ ובחו"ל   

כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול    

 טיפים לנותני שירותים מקומיים. 

 מחיר הטיול אינו כולל:

ביטוחים    

הוצאות אישיות   

טיפ למדריך הישראלי  

 סבלות 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ]יול מאורגן[טקרואטיה, סלובניה ואוסטריה 
  ימים, ע"ב חצי פנסיון7 לילות 6 

 

                                                       

מסלול הטיול   
 

: ת"א – זאגרב - לובליאנה 1יום 

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לזאגרב שבקרואטיה. לאחר הנחיתה נצא לסיור 

מרתק בבירה הסלובנית לובליאנה, עיר בסגנון הבארוק, החצויה ע"י נהר 

הלובליאניצקה. נעבור דרך שרידי הרובע היהודי, נשקיף על העיר העתיקה 

בסגנון ימי הביניים תוך שנעבור על גשר הסנדלרים, נראה את מזרקת רובא, 

נצפה על קתדרלת ניקולס הקדוש, נעבור בשוק הפתוח ונראה את עבודות 

האדריכליות של פלצ'ניק. משם נמשיך למרכז העיר - לכיכר המרכזית של 

פרשרן המשקיפה על שלושת הגשרים, בתום הסיור (במידה והזמן יאפשר 

 .זאת) נותיר מעט זמן חופשי בעיר שלאחריו ניסע למלוננו

 : אגם בוהין – קניון וינגרד – אגם בלד  2יום 

יציאה לכיוון אגם בוהין, האגם הגדול ביותר בשמורת הטריגלב, אגם שנותר 
פראי. לאחר מכן נמשיך וניסע לוינגרד - קניון של ערוץ נחל עם מצוקים 

גבוהים ומים צלולים וגועשים. נלך בתוך הקניון על שבילי עץ וגשרים שתלויים 

מעל המים. לאחר מכן נסע לסיור בעיר ובאגם בלד. נבקר במצודת בלד 

הממוקמת על צוק מעל האגם, לתצפית ממנה לאגם המדהים ביופיו ולכניסה 

למוזיאון שבטירה, אגם בלד מקבל את מימיו מהאלפים  ומכאן הצלילות 

 שנה מגיעים נופשים מכל רחבי אירופה 150והבוהק המאפיינים אותו. יותר מ 

להתענג מהמקום הקסום הזה.  

 : חבל קרינתיה – קלגנפורט 3יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול באוסטריה, בחבל קרינתיה התחתונה. היא 

הפרובינציה הדרומית ביותר באוסטריה ובעלת אחת מהתפאורות המושכות 

 אגמים. נחצה את 200ביותר המדינה. האזור כולו מוקף הרים ומלא בכ- 

הגבול לאוסטריה השכנה וניסע אל אגם ורתר, גדול האגמים האלפיניים 

שבחבל קרינתיה שזכה  לכינוי "ריביירה קרינתיה" נטייל באזור ובדרכנו חזרה 

נעצור לביקור בעיר היפה קלגנפורט. בתום היום נשוב למלוננו. 
 : טרייסט - פירן 4יום 

לאחר ארוחת הבוקר ניסע צפונה לפירן שבסלובניה- עיר נמל עתיקה. 

במרכזה כיכר טרטיני היפיפיה, מוקפת בתים וארמונות מהתקופה הונציאנית 

והאימפריה האוסטרו הונגרית וכן בתי קפה, מסעדות וגלידריות. נטפס 

לקתדרלה המשקיפה על נוף מרהיב של העיר, הים והמפרץ. משם נמשיך  

לטריאסטה,  נסייר במדרחוב הראשי שבו בתי קפה, בוטיקים וחנויות. ניסע 

לכיוון מרכזי הקניות והעודפים של מותגים מובילים וספקים מקומיים. 

: מערת הנטיפים פוסטוניה - קרופה  5יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול המתמקד באחד מאתריה  המרשימים ביותר 

של סלובניה ,שכנתה הצפונית של קרואטיה. את ביקורנו נתחיל במערת 

 ק"מ ואנו נבקר בשמונת 20הנטיפים הנודעת שבפוסטוניה.  אורכה יותר מ-

הק"מ הפתוחים לקהל,תוך נסיעה חוויתית ברכבת מיניאטורית והליכה רגלית 

 8בין אלפי דוגמאות של זקיפים ונטיפים. במערה שוררת טמפ' קבועה של 
 לחות. בחלקו השני של היום נבקר בכפר הנפחים קרופה. הכפר 80%מעלות ו

הקיים עוד מתקופת הקיסרות, נסייר בין בתי הכפר הציוריים, ונתרשם מאורך 

החיים הייחודי. לאחר מכן נמשיך לעיירה הציורית סקופיה לוקה ששמרה על 

צביונה הייחודי, נראה את הבתים המעוטרים פרסקאות מרשימים, נצפה אל 

כנסיית ג'יימס,  ונבקר בכיכר המרכזית, ונראה אף את בית העירייה העתיק, 

  .ובתום הסיור ניסע למלוננו

: פארק  אגמי "פליטביצ'ה"  6יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום טיול בפארק אגמי פליטביצ'ה המצוי במזרח 

המדינה, הפארק נחשב לאחד מהיפים בעולם והוכרז ע"י "אונסקו" בשנת 

,כ"אתר מורשת עולם".קשה למצוא מי שיחלוק על כך. הפארק הענק 1979

 האגמים ,הנשפכים 16 קמ"ר ואנו נתמקד במרכזו,באזור 195משתרע על פני 

 מפלים,קטנים וגדולים,תוך שהם יוצרים " שמורה" 92זה לתוך זה באמצעות 

נוספת,כולה מים בצבע טורקיז עז. האגמים מוקפים ביער מחטניים נהדר 

וההליכה בתוכו היא חוויה בפני עצמה. הסיור מתבצע בשייט,הליכה רגלית 
 שעות. 3 ק"מ) וכל הסיור בשמורה אורך כ-2וברכבת.ההליכה לא קשה (כ-

  : זאגרב    7יום 

יום אחרון לטיולנו לאחר ארוחת ניסע לביקור בזגרב-עיר הבירה של קרואטיה. 

נעבור בעיר העתיקה והעיר העליונה. נראה את מגדל לוטרשצ'ק, את השער 

את העיר, כנסיית מרכוס המקושטת, בנין האוניברסיטה העתיקה, אולם 

התאטרון הלאומי הצבוע בצהוב, השוק הצבעוני והססגוני ונבקר בבית 

הקברות היוקרתי והמפורסם מירוגוי בו נמצא לצד קברי אצולת קרואטיה גם 

קברי יהודים וקבורה בקומות. בתום הסיור ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה 

לת"א 

 

חשוב! 

המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר 

הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות. 

 איש למחזור 40
 כל הקודם זוכה!

 

9-15/7/14    21-27/8/14 
 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

 1,044$בחדר זוגי 
  

 180$ תוספת ליחיד בחדר

 

 מחיר לחבר איפ"א 

  $]104[לאחר סבסוד 

 940$  
  

דמי ביטול  

$ לאדם. 250 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 21מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 משווי עלות החבילה. 35% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 14 ימי עבודה ועד 21מ-
 משווי עלות החבילה. 70% ימי עבודה לפני מועד היציאה - 7 ימי עבודה ועד 14מ-

  ).100% ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ( 7מ-

14-20/5/14    

 

 

 

 

 

 

 מחיר לבן/ת זוג 

 שאינם חברי איפ"א 

 984$בחדר זוגי 
 

 180$ תוספת ליחיד בחדר

 מחיר לחבר איפ"א 

  ]98$[לאחר סבסוד 

 886  $
  

 מחיר הטיול כולל:
 הלוך ושוב טיסות שכר  ת"א 
בבתי מלון מדרגת תיירות ראשונה    לינה  
  ישראלי מצוות "אשת טורס" מלווה 
אוטובוס תיירים נוח וממוזג  
 מסים והיטלים בארץ ובחו"ל 
 כניסה לאתרים כפי שמצוין במסלול 
 טיפים לנותני שירותים מקומיים 

 מחיר הטיול אינו כולל:
 יםביטוח 
  הוצאות אישיות 
 טיפ למדריך הישראלי  
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