תאריך יציאה:
18.6.17

תאריך חזרה לארץ:
29.6.17

 12ימי הדרכה

בהדרכת:
ד"ר אבי בר איל  -היסטוריון ,בוגר הסורבון בפריס .עוסק בתולדות התרבות,
דתות ואידאולוגיות .מרצה בקורסים של מלווי קבוצות ,במסגרות שונות
ובהשתלמויות מורים .מדריך בטיולי עומק וסמינרים מטיילים שנים רבות.

טיול מיוחד בין כל חבליה של צפון ספרד והשלוחות שלהם בדרום צרפת .בטיול יושם דגש על
המורשת התרבותית של החבלים האוטונומיים של ספרד ,הייחוד שלהם ,הנוף האנושי והנוף
הטבעי .נשתדל להבין מה מריץ את הקטלונים והבאסקים בתחומי ספרד לעצמאות .ומדוע
הבאסקים בתחומי צרפת מעולם לא התמרדו .נבקר באתרי מורשת עולמית ,אתרים שהם נכסי
צאן ברזל של ההוויה הספרדית .נתרשם מהרב גוניות הגיאוגרפית של חצי האי האיברי .נחצה
את הערבות הצחיחות של קסטיליה ,נעפיל לפסגות של הרי קנטבריה ונטייל לאורך החוף
האטלנטי המשופע במשקעים ובמפרצים וגם נשוט בכמה מהם .חלק מהלינות בטיול יהיה
בפרדורים  -טירות ובניינים עתיקים שהוכשרו כמלונות יוקרה .בצרפת נתוודע לאחת הערים
המרשימות ,בורדו ,שנבנתה כעיר מתוכננת במאה ה 18 -בארכיטקטורה מונומנטאלית .נלון
בבורדו במלון שנמצא בבניין מאותה תקופה .נבקר בכפר היין המפורסם ביותר באזור בורדו.
נשוט במפרץ של ארקשון ,שהוא בית הגידול הגדול ביותר בעולם לצדפות .גם בצרפת וגם
בספרד נתחקה אחר הקהילות היהודיות שהיו ועודן קיימות במקומות שנבקר בהם.

מציגים:
צפון ספרד ודרום מערב צרפת -
חבלים ונופים

שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית במפגש עם ספרד,
נופיה ,אנשיה ותרבותה.

רק ב"קשרי תרבות תבל"
לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר!
מדריך מומחה לספרד בעל ידע רב
העמקה לא שגרתית ורבת פנים
שילוב של אתרי מורשת תרבותית והיסטורית )אונסק"ו( עם נופים ופולקלור
 2מופעי פולקלור
 3שייטים במפרצים של החוף האטלנטי בספרד ובצרפת ,להעצמת החוויה
חגיגות היום הארוך בשנה בסנטנדר  -ריקודים עממיים וזיקוקי דינור עד אור הבוקר
טיול ייחודי ומקורי במסלול שאינו מופיע במפת הטיולים בישראל
 5ארוחות ערב
לינה בפרדורים )טירות ומגורים שהוסבו למלונות יוקרה( ובמלונות ברמת  *4ו*5 -
טיסה פנים אירופאית מבורדו לברצלונה
מפגש הכנה מקיף לפני היציאה הכולל הרצאות רקע
מערכת שמע קבוצתית ,הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל
מפגש אפשרי עם הקהילה היהודית בבורדו
אין תשלומים נוספים ) (Optionalsבמהלך הטיול ,הכל כלול במחיר
חבורת מטיילים איכותית ביותר
חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה לטיול  -בשביל השקט הכלכלי שלך

ב"קשרי תרבות תבל"  -תמורה מלאה לכספך !
טיול מהנה ופורה
מצוות

תכנית הטיול:
יום  ,1יום א' 18.6.17 ,ת"א  -ברצלונה  -חבל קטלוניה )פובלט ,לאידה(
נצא בטיסת בוקר לברצלונה ) ,(Barcelonaהבירה הצבעונית של חבל
קטלוניה .לאחר הנחיתה בשדה התעופה ,נתארגן ונצא בדרכנו
לביקור במנזר המלכותי בפובלט ) .(Poblet Monasteryהמנזר הוקם
בימי הביניים ,כמחוות תודה לאלוהים על שחרור קטלוניה מידי
הערבים .מלכי אראגון היו פטרוניו של המנזר .משם נמשיך לעיר
לאידה ) ,Lleidaלרידה בקסטיליאנית( ,בירת מחוז לרידה הקטלאני.
אם יתאפשר ,נעלה למתחם המצודה שם נמצאת גם הקתדרלה של העיר ,הבנויה בשילוב סגנוני מעניין.
לינה

בלאידהHOTEL 4* ZENIT LLEIDA http://lleida.zenithoteles.com/en .

יום  ,2יום ב' 19.6.17 ,חבל ארגאון )סרגוסה( וחבל נאווארה )טודלה(
היום יוקדש לחבל אראגון ) (Aragonולחבל נאווארה ).(Navarre
תחילה נסייר בבירת החבל ,סרגוסה ) ,(Zaragozaעיר עתיקה
שמשקפת את כל התהפוכות ההיסטוריות שעברו על ספרד .נראה
את השרידים הרומיים של העיר ,נבקר בארמון אלחפריה
) ,(Aljaferíaשנבנה על ידי הערבים ושימש את הנסיכים הערבים של
העיר .נבקר בקתדרלה ובמוזיאון השטיחים הצמוד אליה ,ולא נפסח על המורשת היהודית של העיר.
אחר הצהריים ניסע לטודלה ) ,(Tudelaעירו של ר' בנימין .בטודלה היתה הקהילה היהודית הגדולה
ביותר בנאווארה ,טרם גירוש ספרד .נבקר ברובע היהודי הישן ונסייר גם במרכז העיר ,הכיכר הגדולה
ונבקר בקתדרלה .נסיעה קצרה תוליך אותנו לקלהורה ) ,(Calahorraשם נאכל ארוחת ערב ונלון בפרדור
המקומי.

PARADOR 4* DE CALAHORRA http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-calahorra

יום  ,3יום ג' 20.6.17 ,לה ריוחה )סנטו דומינגו( וקסטיליה )בורגוס(
היום ניסע לאורך נתיב העלייה לרגל לסנטיאגו דה קומפוסטלה
) .(Santiago de Compostelaזהו נתיב התיירות העתיק ביותר בעולם.
מיליוני אנשים עברו בנתיב זה מאז ימי הביניים ועד היום .נבקר
במספר אתרים לאורך הנתיב ונתהה על תפקידם בהכשרת הלבבות
של עולי הרגל בדרכם לסנטיאגו .נתחיל את היום בחבל לה ריוחה
) .(La Riojaנגיע לעיירה הקטנה סנטו דומינגו דלה קלצדה
) .(Santo Domingo De La Calzadaבמקום אירע נס גדול למשפחה
של עולי רגל והקתדרלה המקומית מוקדשת לנס הזה .נבקר בה ונראה כיצד הנס הזה מונצח בה .נמשיך
לבורגוס ) ,(Burgosאחת מערי הבירה ההיסטוריות של קסטיליה ) (Castillaועירו של אל סיד ),(El Cid
הגיבור הלאומי של ספרד .נבקר במנזר המלכותי לאס הואלגאס ) ,(Las Huelgasשהיה במקורו ארמון
הקיץ של מלכי קסטיליה ומאוחר יותר הוסב למנזר .נסייר במרכז העיר העתיקה ,נראה את שער העיר
המונומנטאלי ,הכיכר הגדולה ונבקר בקתדרלה המרשימה ,הנחשבת לשיא הבנייה הגותית בספרד.
נמשיך אל מחוץ לעיר ונבקר במירפלורס ) - (Mirafloresיצירת פאר של הרנסאנס .מבורגוס ניסע לעבר
לאון ונחצה את רמות קסטיליה הצחיחות .בלאון נלון בפרדור המקומי ,שהוא אחד המפוארים בספרד.
בערב נצא לסיור קצר בעיר.

PARADOR 5* SAN MARCOS http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-leon

יום  ,4יום ד' 21.6.17 ,לאון  -גליסיה )לוגו(
לאון ) (Leonהיתה בירת אחת הממלכות הנוצריות בספרד ,בתחילת
תהליך הריקונקיסטה )הכיבוש מחדש( .נבקר בקתדרלה של
העיר ובמנזר סן איזידורו ) ,(San Isidro Conventבו קבורים מלכי
לאון .נסייר בעיר ונתרשם מהכיכר המרכזית שלה .נתייחס גם
לנקודה היהודית .מלאון נמשיך מערבה לחבל גליסיה ) ,(Galiciaאל
העיר לוגו ) .(Lugoהעיר העתיקה עדיין מוקפת בחומה רומית
מושלמת .נטייל על החומה ונשוטט בעיר העתיקה .נבקר בקתדרלה
ובכיכר המרכזית .לקראת ערב נמשיך לוילאלבה ) ,(Vilalbaשם נאכל ארוחת ערב ונצפה במופע
פולקלור מקומי .לינה בפרדור.

PARADOR 4* VILALBA http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-vilalba

יום  ,5יום ה' 22.6.17 ,גליסיה )פוז ,החוף הירוק(  -אסטוריאס )אוביידו(
נסיעה קצרה תוביל אותנו לעיירה פוז ) ,(Fozנמל דייגים בחוף
האטלנטי של צפון ספרד .נבקר בבזיליקה של סן מרטין
) (Basilica of San Martin de Mondoñedoונערוך שייט קצר במפרץ
של פוז .לאחר השייט ,נמשיך לאורך החוף הירוק לאוביידו
) ,(Oviedoבירת נסיכות אסטוריאס ) .(Asturiasנעלה להר
נאראנקו ) (Naranjo de Bulnesונצפה לעבר העיר וסביבותיה.
נבקר בכנסייה שעל ההר ונרד למרכז העיר ,שם נטייל בכיכר
פורלייר ) ,(Plaza Porlierשסביבה ארמונות אצולה נאים .נבקר בקתדרלה המפוארת והעשירה באוצרות,
ואם יהיה עוד זמן וכוח נבקר גם במוזיאון לאמנויות של אסטוריאס ,שבו אוסף גדול של ציורים של
אמנים מקומיים .נמשיך לקנגס דה אוניס ) - (Cangas de Onísבירתה הראשונה של ספרד הנוצרית
בראשית תהליך הריקונקיסטה .נעלה על הגשר הרומי שנשתמר יפה כמעט  2000שנה ונגיע לפרדור
הסמוך לארוחת ערב ולינה .בערב נצפה במופע פולקלור מקומי.
PARADOR 4* CANGAS DE ONÍS http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-cangas-de-onis

יום  ,6יום ו' 23.6.17 ,אסטוריאס )קובנדונגה( וקנטבריה )פיקוס דה אירופה(
הבוקר היפה שלפנינו יוקדש בחלקו לפסגות של הרי קנטבריה
) ,(Las Montañas de Cantabriaפיקוס דה אירופה .נבקר
בקובדונגה ) ,(Covadongaבה התחיל המרד הנוצרי נגד הכיבוש
הערבי של ספרד ובה נחלו הנוצרים את ניצחונם הראשון .נמשיך
בדרכים ההרריות ,בין נופים פראיים של קניונים עמוקים ומצפורים.
נעצור בעיירה פוטס ) ,(Potesעיירה ששמרה על צביונה העתיק,
ונעלה באמצעות רכבל לפסגת פואנטה דה ) ,(Fuente Deלגובה
של יותר מ 2000 -מטר .נטייל על הפסגה ונרד שוב באמצעות הרכבל .נמשיך וניסע לסנטנדר
) ,(Santanderבה נלון בשני הלילות הבאים .בערב נצא לצפות בחגיגות היום הארוך בשנה ,שמצוין
בחגיגות במדינות רבות באירופה ,בהדלקת מדורות ובזיקוקי דינור.
HOTEL 4* SILKEN COLISEUM http://www.hoteles-silken.com/en/hotels/coliseum-santander

יום  ,7יום שבת 24.6.17 ,קנטבריה )סנטיליאנה ,אלטמירה ,קומיייאס ,סנטנדר(
נתחיל את היום בסנטיליאנה ) ,(Santillana del Marעיירה
ששמרה על צביונה מתקופת ימי הביניים .נסייר בעיר ונבקר
בכנסייה המרכזית בה ,המשמשת כתחנה בדרכם של עולי
הרגל

לסנטיאגו.

בסמוך

נמצאות

מערות

אלטמירה

) ,(Altamiraבהן השאיר האדם הקדמון ציורי קיר נפלאים .נבקר
במוזיאון שבמקום ונראה את הרפליקות של הציורים הללו.
נמשיך לחוף האטלנטי אל העיירה קומיאס ) ,(Comillasאתר
נופש יוקרתי ,שבו בנה הארכיטקט הנודע אנטוני גאודי ) (Antoni Gaudíוילה מעניינת .נחזור לסנטנדר
) ,(Santanderבירת קנטבריה ,נסייר לאורך קו החוף המפורץ שלה ,חצי האי מגדלנה וחוף סרדינרו
) (Sardineroונערוך שייט במפרץ שלה.
יום  ,8יום א' 25.6.17 ,ארץ הבסקים )בילבאו(
היום יוקדש לבילבאו ) ,(Bilbaoהעיר הגדולה בחבל הבסקים.
נבקר

במוזיאון

גוגנהיים

),(Guggenheim

יצירת

מופת

ארכיטקטונית ,המשמשת אכסניה לתערוכות מתחלפות של
אמנות מודרנית .נבקר גם במוזיאון לאמנות של העיר .נסייר
בעיר ,נחצה את הנהר בגשר קלטרווה ) (Calatravaונעלה
לתצפית על העיר מגבעת ארצ'נדה ).(Mount Artxanda

נמשיך בדרכנו ונגיע לכיכר הגדולה לסיור בעיר העתיקה.
נסיים את היום בתצפית על הנמל מגשר קולגנטה ) ,(Vizcaya Bridgeגשר הפלדה הראשון בספרד.
בערב נערוך סיור קצר ,בה נלון.

HOTEL 4* HESPERIA BILBAO http://www.nh-hotels.com/hotel/hesperia-bilbao

יום  ,9יום ב' 26.6.17 ,ארץ הבסקים )גרניקה ,סן סבסטיאן(
היום נסייר בארץ הבסקים הספרדית .נבקר בגרניקה
) ,(Gernikaשהפכה לסמל העצמאות הבסקית והייתה קרבן
להפצצה קשה של חיל האוויר הגרמני במלחמת האזרחים ובה
נהרגו מאות אזרחים .נבקר בבית המועצה ונראה את עץ האלון
שתחתיו היו מתכנסים חברי המועצה .נראה גם את קיר
ההנצחה לקרבנות ההפצצה ועליו רפליקה של ציורו המפורסם
של פיקאסו .נמשיך בנסיעה לאורך החוף הבסקי עד לסן
סבסטיאן ) ,(Donostia San Sebastianהבנויה סביב מפרץ
שנקרא "הקונכייה" .נעלה להר איגלדו ) ,(Monte Igeldoלתצפית מרהיבה על העיר והמפרץ ולאחר מכן
נסייר רגלית בעיר העתיקה ולאורך הטיילת .לקינוח נעלה לתצפית נוספת להר אוליה ).(Monte Ulia
ארוחת ערב ולינה בסן סבסטיאן.
HOTEL 4* SILKEN AMARA PLAZA http://www.hoteles-silken.com/hoteles/amara-plaza-san-sebastian

יום  ,10יום ג' 27.6.17 ,ארץ הבסקים הצרפתית )הנדאי ,סן ז'אן דה לוז ,ביאריץ ,ארקשון(
נסיעה קצרה תוליך אותנו אל מעבר לגבול לארץ הבסקים
הצרפתית .נעבור דרך תחנת הרכבת של הנדאי ) ,(Hendayeעיירת
הגבול ,בה התקיימה באוקטובר  1940הפגישה האחת והיחידה בין
פרנקו והיטלר שהייתה בעצם טראומטית מאד לצורר הגרמני.
נמשיך לסן ז'אן דה לוז ) ,(Saint Jean De Luzבה פגש המלך
לואי ה 14 -לראשונה את ארוסתו הספרדיה ושם הם התחתנו.
נבקר בבית בו התגורר המלך ובכנסייה בה נערך טקס הנישואין .משם ניסע לביאריץ ) ,(Biarritzעיירת
הנופש היוקרתית ,שהייתה חביבה במיוחד על הקיסרית אז'ני ,אשתו של נפוליאון ה .3 -נראה את
הארמון שהוא בנה לה שם ,ונצפה על קו החוף הסלעי .נעזוב את ארץ הבסקים ונמשיך צפונה בחבל
אקוויטניה ) (Aquitaniaאל ארקשון ) ,(Arcachonעיירת נופש שהתפתחה במחצית השנייה של המאה ה-
 .19היא נמצאת בתוך לגונה שהיא היום אחד המרכזים הגדולים לגידול צדפות .נערוך שייט בלגונה ונסייר
בדיונות של החוף האטלנטי שהן הגבוהות בעולם .לעת ערב נגיע לבורדו ) ,(Bordeauxבה נלון בשני
הלילות הבאים .סיור ערב בבורדו.

HOTEL 4* DE NORMANDIE http://www.hotel-normandie-bordeaux.com

יום  ,11יום ד' 28.6.17 ,בורדו  -סנט אמיליון
בורדו נמצאת במרכזו של בית הגידול והייצור של היין הטוב
בעולם .מכאן נובע עושרה של העיר .נתחיל את היום באחד מכפרי
היין היותר ציוריים על יד בורדו ,סנט אמיליון ).(Saint-Émilion
הכפר שמר על חזותו מתקופת ימי הביניים .נטייל בסמטאותיו
וכמובן נבקר ביקב ונטעם מהיין המשובח .נסייר גם במתחם של
העיר התת קרקעית .אחר הצהריים נחזור לבורדו ונסייר במרכז
ההיסטורי שלה .נתרשם מהבניה המונומנטאלית ,תוצאה של העושר הרב שצברו בורגני העיר .אם
יתאפשר ,נבקר בבית הכנסת ונפגש עם הקהילה היהודית ,ששורשיה נעוצים במגורשי ספרד ואנוסי
פורטוגל ,שקבלו מקלט בצרפת .ארוחת ערב לסיכום הטיול במסעדה בבורדו ולינה.
יום  ,12יום ה' 29.6.17 ,בורדו  -תל אביב
הבוקר נמשיך את סיורנו בבורדו ככל שיותיר הזמן .נבקר
במוזיאון אקוויטניה

)d´Aquitaine

 ,(Muséeשם נתרשם

מעושרו התרבותי והאמנותי של האזור ,מאז ימי רומא ועד היום.
נבקר בקתדרלת סנט אנדרה )(Cathédrale Saint-André

ונשוטט ברובע של העיר ,שעד היום נשתמרו שעריו מתקופת
ימי הביניים .אם יותיר הזמן ,נבקר במוזיאון לאמנויות של
בורדו ) .(Art Museum of Bordeauxאחר הצהריים נצא לנמל התעופה המקומי ונטוס לברצלונה לקראת
טיסתנו לתל אביב.
*הנחיתה בארץ ,לפנות בוקר של יום המחרת ,יום שישי ה.30.6.17 -

הערות:
 .1תכנית הטיול המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד .התכנית
מהווה מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או
לחיזוי .כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של מדריך הטיול.
 .2לא ניתן להבטיח חדרי  Non-Smokingו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/או אמבטיה בבתי המלון
)למען הסר ספק ,בחדר תהיינה מקלחת או אמבטיה(.
 .3ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון הקצאת חדרים על ידי בית המלון ,או הזמנה מראש של מקומות
הישיבה במטוס .ככלל ,לא ניתן ,במסגרת כרטוס קבוצתי ,להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס
)להבדיל מהזמנות אישיות( ,או להבטיח חדר מסוים במלון.
 .4אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון ,או לשבת במקום מסוים במטוס ,אנא העבירו אלינו את
הבקשה בכתב ,מוקדם ככל האפשר ,ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה .נחזור ונדגיש כי
ההחלטה לגבי מקומות הישיבה היא של חברת התעופה בלבד ,ואין באפשרותנו להבטיח שאכן
תקבלו את המקומות שביקשתם.
 .5בחירת מושבים במחלקת תיירים ,בטיס ות אל/מ אירופה ,כרוכה בתשלום של  $35לנוסע ,הלוך ושוב.
הזמנת מושב מועדף כרוכה בדמי טיפול של  125$לנוסע ,הלוך ושוב )מושב מועדף במחלקת תיירים
הוא מושב הממוקם בשורה ראשונה ו/או במושב הסמוך ליציאת חירום ,בכל אזורי המטוס .מושב
מועדף במחלקת תיירים הוא מושב עם מרווח יחסית גדול יותר לרגליים(.
ניתן גם להמתין עד  24שעות לפני ההמראה ולקבל הושבה שהמערכת נותנת באופן אוטומטי ,ללא
אפשרות בחירה וללא עלות.
 .6אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה ,הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.
 .7חשוב :עליית הביקוש העולמי לטיולים ,גרמו לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות ובבתי המלון
בחו"ל .הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש ,שאינן מוחזרות .על מנת לוודא
כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציע  -אם הנכם מעוניינים להשתתף
בטיול זה  -נא הקדימו הרשמתכם .קבלת בתי המלון כפי שרשומים בתוכנית תלויה בקצב ההרשמה
ובמועדי ההתחייבויות לכל מלון.

מחיר הטיול:

 2945אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  20מטיילים
 2985אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  18מטיילים
 3195אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  15מטיילים

המחיר כולל:
טיסה:

המחיר אינו כולל:
אל-על

 -תוספת לאדם בחדר ליחיד בסך  526אירו.

טיסות

סדירות

וישירות

בחברת

הלוך/חזור לברצלונה וטיסה פנים אירופאית מבורדו

 מיסי נמל ,דלק ובטחון :כפי שייקבע בסמוךלנסיעה ע"י חברת התעופה )המחיר נכון ל.($ 75 :12.2.17 -

לברצלונה
לינה :בפרדורים ובבתי מלון ברמת  4ו 5 -כוכבים
כלכלה 11 :ארוחות בוקר ו 5 -ארוחות ערב
הדרכה :מדריך מומחה מצוות ההדרכה של
קשרי תרבות תבל

 ארוחות שאינן מפורטות בתוכנית. הוצאות בעלות אופי אישי) :כביסה ,שתייה ,טלפון ,בידור וכו'(. כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל. -הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל.

תחבורה::אוטובוס ,שייט וטיסות כמפורט בתכנית

 שינויים בתעריפי הטיסות ,שירותי הקרקעומיסי הנמל ,הדלק והביטחון ,החל מתאריך .12.2.17

-

מפגש הכנה בארץ

-

מערכת שמע קבוצתית הכוללת אוזניות אישיות

 ** -ביטוח בריאות ומטען )חובה( .מומלץ גם להוסיף לביטוח

-

דמי כניסה לאתרים

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול .החברה

-

תשר לנותני שירות מקומיים

אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך

-

 2מופעי פולקלור

הטיול.
 -תשר למדריך הטיול.

נהלי רישום ותשלום
הרשמה:
הרישום לסמינר באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס ,בדוא"ל ,בדואר ,או במשרדי "קשרי תרבות תבל":
רח' ויצמן  ,74כפר סבא ,מיקוד  .4425038טל ,072 -2116888 :פקס ,09-7428885 :דואר אלקטרוניdialog@k-tarbut.co.il :
הסדרי תשלום :כמפורט בטופס הרישום.
אפשרות ביטול * :הודעת הביטול ,מכל סיבה שהיא ,תכנס לתוקף מרגע התקבלה בכתב במשרדי "קשרי תרבות תבל"
)יש לוודא קבלת ההודעה( .מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים ,הם אינם ניתנים לשינוי.


במקרה של ביטול עד  45ימי עבודה לפני היציאה ,לא ישולמו דמי ביטול ,למעט  50אירו למטייל דמי רישום וטיפול,
אלא אם כורטסו טיסות כלשהן ,או נקנו שירותים נוספים ,ואז יתווסף המחיר בפועל לדמי הרישום והטיפול.



מטייל המבטל בין  44 -30ימי עבודה לפני היציאה ,ישלם לחברה סך של  35%למטייל כפיצוי מוסכם מראש.



מטייל המבטל בין  29 -14ימי עבודה לפני היציאה ,ישלם לחברה סך של  55%למטייל כפיצוי מוסכם מראש.



מטייל המבטל בין  13 -7ימי עבודה לפני היציאה ,ישלם לחברה סך של  70%למטייל כפיצוי מוסכם מראש.



במקרה של ביטול החל מ  6 -ימי עבודה לפני היציאה ,או במהלך הטיול ,ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול.
ימי עבודה :ימים א'  -ה' ,שאינם ימי חג או ערב חג .יציאת הטיול מותנית במינימום  15משתתפים.

טל"ח.

** בשל דמי הביטול הגבוהים ,אנו ממליצים להוציא במקביל להרשמה ,פוליסת ביטוח הכוללת אפשרות ביטול רישום .יש
לוודא שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה .אנו ממליצים
על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח" ,שמנהלה ,יואל זיו יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית
ובמחיר הטוב ביותר .הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תבל ומאפשרת ביטוח  180יום מראש לכל גיל
ובכל מצב רפואי .כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול חברת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ .למעוניינים ,נא ציינו זאת
בטופס הרישום.

הערות .1 :המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות ,המיסים ושירותי התיירות השונים בארץ היעד.
 .2לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה  -הבטחת מקום למקדימים הרשמתם .טל"ח

טל ,072-2116888 :פקס ,09-7428885 :דוא"לdialog@k-tarbut.co.il :

