
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 בהדרכת: 

 

בכיר כשלושה עשורים. מחבר ספרים, מרצה וצלם,  םטיולימדריך  - עוזי טאובר

 חוקר מלחמות העולם ובעל ניסיון עשיר באירופה המודרנית והעתיקה כאחד. 

 
 

 

הם  -" איי המזלו" "גן עדן באוקיינוס האטלנטי"המכונים  - (The Canary Islands) יםריקנהאיים ה

שילוב מדהים . התוצאה היא המצויה מתחת להם "נקודה חמהב"שמקורה תוצר פעילות טקטונית, 

 ונוף בראשיתי ,ם וולקנים, תופעות גיאולוגיותרי של נופים ייחודיים, של הרי געש ומכתשיאוביז

 ,לצמחייה ייחודית, אנדמית ומעניינת. כל אלו היוו מצע וקווי חוף מרתקים חיםצחימרחבים של 

שיוכם של  משטח האיים הוכרז כשמורת טבע. 40% -שלא נראתה בשום מקום אחר. לא מפליא אם כן, ש

לידי ביטוי בא  ,האיים לספרד ומיקומם לצד אפריקה ומרוקו

יות אלחקהות עיירה של כפרי הדייגים, בציוריות ובצבעוניות

, ובשילוב בין ארכיטקטורה קולוניאלית תוססותה עריםהו

ארכיפלג זהו  טיפוסית וארכיטקטורה ספרדית ומרוקנית.

מיושבים(, שזכה  7)מתוכם רק  איים 13 -של למעלה מ

 מלך 2 -לביקורי ימאים בכל התקופות, החל מיובה ה

אנריקה המפורסם מאוריטניה ועד הנסיך הפורטוגלי 

כל אחד בש - לנזרוֶטהוטנריף לה פלמה, , הקנארי ןגרא -קר בארבעה מן האיים בנו אנ ה"ספן".

 צבע, ניחוח, היסטוריה, תרבות, אוכל ואגדות ייחודיים.נפגוש מהם 

ן היצירה האנושית שלב בין היצירה של אמנות הטבע לביהמ מיוחדתרבות לטיול הצטרפו אלינו 

  זו באוקיינוס האטלנטי. תודיייחהמיוחדת והשונה באיים, בסביבה מרתקת ו
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 ל"תבמצוות "קשרי תרבות 

 

 מציגים:

 יםריקנאיים הב טיול תרבות

 שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית

  "קשרי תרבות תבל"ב

לא מתפשרים על פחות מהטוב    

 !ביותר
 

 מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:

  םיריקנה םמהאיי הארבעב סיורי עומק 

תפיסה של קשרי תרבות ך המתו לוגיה וצומחגיאו ,היטורהיס על לאזור מומחהעם הדרכה  

 מקום ולא רק לראותו! "להבין" :תבל

 "תיירותיים-ו"הלא יםמוכר-הלא יםריקנהאיים ה :כניתוותוספות בת דגשים 

 ס חצי פנסיוןבסיעל  - כוכבים 5 -ו 4, ברמת ן לאורך כל הטיולבתי מלו בארבעה לינה 

 טיסות בינלאומיות בחברת סוויס 

 ת פניםוסטי ששלו 

 ם הרגילים שיוצאים מישראלבמסלולישאינם מופיעים ייחודים ו רבים םריאתות לכניס 

 *פרטיםלפרט ול הדואג טיולמנהל  

 פגש הכנה מיוחד לפני הטיול, הכולל הרצאת מבואמ 

 לקראת הטיול "קשרי תרבות תבל"בהפקה מיוחדת של  ,הקנרייםעל  מהודרתמקראה  

 ותרחבורת מטיילים איכותית בי 

 קבוצתית, הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל מערכת שמע 

 (Optionals)ם לומים נוספישתן יא - הכל כלול במחיר 

 אין זמן חופשי במהלך הטיול - בצורה מרביתזמן הטיול מנוצל  

 בשביל השקט הנפשי שלך -חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה  

 :הטבות מיוחדות לרישום מוקדם 

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10 -ו למטיילאירו  75הנחה בסך  

בבדיקות  מאיץ תורול טיפתב"ג למנל נציג ש שיאי ליווי - ביציאה מהארץ .V.I.Pטיפול  

 אין ובביקורת הדרכונים-הביטחון, בצ'ק

   

 לכספך !תמורה מלאה  -ב"קשרי תרבות תבל" 

 מהנה ופורה טיול תרבות

 

 



3 
 

 :הטיול כניתות

  לאס פאלמס, הבנדמהר הגעש  - הקנאריגראן  - ציריך - תל אביב 1918.11. ,ב', יום 1יום 

גראן אל האי  בטיסת המשךו ריךיצלה מנתב"ג רשיי סהבטינצא 

יים בארכיפלג האיים הגעש םאייהאחד מ ,(Gran Canaria)קנאריה 

מיגל דה ה שהתאבנה", כך תיאר הסופר הספרדי סער". יםריקנה

 ,ריהאאת הנופים הפראיים של גראן קנ (Miguel de Unamuno)אונאמונו 

איים פלג הבארכי וטחבשי השני בגודלו מבחינת אוכלוסייה והשליש

 100 -באוקיינוס האטלנטי, כ (Las Islas Canarias) הספרדיים קנרייםה

הר הגעש  לאדרך כרמים ושדות  ,כפרי אזורב ניסע לאחר הנחיתה, .מרוקו יחופל מערביתקילומטר 

ת לוליבשני ההענקית שלו ובנופי האי הנשקפים ממנו.  בקלדרהונצפה  על ההרנטפס  .(Bandama)בנדמה 

בה עגנו לראשונה עיר הבירה התוססת, ב - מזרחי של האי-בחלקו הצפון ,למסלאס פאב וןלנם הבאי

 .הכובשים הספרדים

   

  לאס פאלמסארוקס, טרור, מספלומאס,  -גראן קנאריה  19.11.19 ,'גיום , 2ם יו

, ומרשימהבדרך נופית מיוערת, מפותלת בנסיעה ל את יומנו חינת

. (Cruz de Tejeda) דהוז דה טחרק נהקטע המכובששיאה 

, שנבנתה  (Arucas)ארוקסבמרכז העיירה  קתדרלההמנתרשם 

 ,(Antoni Gaudí) גאודי יאנטונ של וילמידאחד מת על ידי

 ובהשראתו, מברצלונה המפורסם הארכיטקט הספרדי

 (Teror)עיירה טרור ה לאנמשיך . גני המרקיזהות וומרחוב

ובכנסיית הבתולה מן ותיה המקסימים ברחוב נטייל .טהשקו היפיייפה ירעישלמרות שמה המרתיע היא 

נמשיך בנסיעה בין כרמי שקדים מיתולוגיה הילידית. , ונכיר את ה(Basílica de la Virgen del Pino) האורן

 ותנקוד ןשה ,(Pico de la Nievas) ופיקו דה ניֶיוָאס (Roque Nublo) נובלו קורו בדרכנו אל ויערות סבוכים

. נקודות נוף בולטותמעל פני הים(, שנתקדשו ע"י הילידים שהעריצו  טרמ 1,949באי ) הגבוהההר  בביס

 (Maspalomas) חולות הזהב שבמספלומאס גשם, אלהחלק הנמצא בצל אל ה נמשיך בנסיעה דרומה

 לכאן.  האפריקאית קוורץ המובא מהסהרה מהצהוב בצבע  בחול אופייןנוס, המהאוקיי חוףל

 

 ללה פלמהיסה ט -גראן קנאריה   19.11.20 ,'ד וםי, 3 םוי

שבחופו המזרחי נלון  (La Palma) לה פלמהאל האי  נטוסקר בבו

ו נבקר ביותר ב, הפורה והירוק הקטןהאי  זהו הלילות הקרובים. בשני

גודלו והיחס בין גובהו ל טר מעל פני היםמ 2,462 הגובאי בטיול. הב

להנאתנו  יילטנ .לם"גבוה בעוהי הא"הקטן הכתיר אותו בתואר 

 פלמה להה ד קרוז סנטה עיר הבירה היפה ברחובותיה של

(Santa Cruz de La Palma) כמרכז מנהלי 1493 -ב עוד, שנבנתה, 

ושגשוג  זכתה לעדנה ,שנים לאחר שנוסדהחלקים ניכרים. מאה בה סבלה מאסונות טבע שהחריבו ו

מהנמלים החשובים ביותר  אחדז לא פךל ההנמו ופהירא אל, כשניהלה את ייצוא קנה הסוכר כלכלי

 - (Lomo de Los Chozas) לוס חסוסדה  ולומוב (La Cumbrecita) קומברסיטה פארקב נבקרספרד. ב
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 הציורית עיירהנמשיך אל ה. טבוריינטההר הגעש הלוע הענק של הן ניתן לראות את מ נקודות נוף

כיכר נבקר ב !!שחור ומים כחולים! וףח -ס קיינופי האולחובת ש, היוהאי במערב, (Tazacorte) טזקורטה

 -האופיינית מאוד ליצירה הרב תחומית שבאיים , (Plaza de La Glorieta) גלורייטהפלאזה דה לה  היפה

רת בשברי חרסינה צבעוניים ואבני בזלת האיים, מעוט גינה של צמחיעם  שילוב של כיכר עירונית

שפכי הלבה מהתפרצויות הגעש אל  נמשיךשים. רפת חוומטרה ימתפתלות, לכדי תמונה עש

היושב בפינתו הדרומית , (Fuencaliente Lighthouse)הציורי  המגדלורמערב האי, ואל -בדרום האחרונות

  לייצור מלח מהאוקיינוס.  מפעל הסלינאסלצד 

 

 האידרום  - לה פלמה 11.1921., 'ה, יום 4יום 

ביותר בוה גי האה .י לה פלמההא של ימוקדש לחלקו הדרומזה יום 

בעולם הוא גם האי הירוק והפורה ביותר באיים הקנאריים, שידוע בחופיו 

אל הנקודה הגבוהה ביותר באי, נסיעה נעלה ב בעלי החול השחור.

, (Roque de los Muchachos) ים"בחורהצוק של ה" - פסגת לוס מוצ'צ'וס

יין גם מי שלא מתענ לם.ושבקרבתה נמצא מצפה כוכבים מהגדולים בע

אפשר  ה ייהנה מהנוף הנשקף מכאן. בימים של ראות טובהנומיאסטרוב

, המשקיף (San Antonio) סאן אנטוניובמרכז המבקרים ובלוע הר הגעש נבקר  לראות את האיים השכנים.

 . 1971בשנת  (Volcán Teneguía) הגעש טנגואיההר צות האחרונה באי של אל אזור ההתפר

 

 טנריף טיסה ל 122..191, 'ו, יום 5ום י

בנוסף  ., הגדול באיים הקנריים(Tenerife) טנריףבבוקר נטוס אל האי 

לחופים היפים של טנריף, האי מצטיין בטבע פראי, עם מצוקים 

 קנדלריה ףרת החועייבנבקר  .דרמטיים ויערות גשם ממוזגים

(Candelaria) , אחד  - יהרהבזיליקה של קנדלבמרכזה נמצאת

ם של ספרד, אמריקה הלטינית לקתולי ביותר יםושהמקומות הקד

, כפר בו לגווימארניסע  ים.ים תשעה פסלי המנהיגים הגואנצ'והאיים הקנאריים. מחוץ לבזיליקה מוצב

לסיור בשמורת הר צא נ ים הראשונים של האיים הקנריים.ושבצ'ים, התו ע"י הגואננמצאות פירמידות שניבנ

צפיות מדהימות בנופים וולקניים מרשימים. במרכז עצור לתכנו נבדר. , הגבוה בהרי ספרדידהיאל טהגעש 

ולקנים והיווצרות המכתש הענק ות תהליך היווצרותם של האיים, התהליכים הוהמבקרים נלמד אוד

הלילות הבאים נלון בעיר  בשלושתודית של המקום. ייה הייחדות הצמחשלמרגלות ההר וכן או

 .(La Laguna) לה לגונהתיקה הע איתטהאוניברסי

 

 האיצפון  -טנריף   19.11.23, שבת, יום 6יום 

באיקוד דה לוס וינוס ר ניסע אל חלקו הצפוני של האי ונבק

(Icod de los Vinos) עצי הדרקון המשונים, שם נראה את - 

המכונים  -טניים המאוד ייחודיים לאיים הקנאריים ום הבייניהמאפמ

 ". יגם "מאובן ח

 גרצ'יקורה היפיפייה יירך העס דונלחופי האוקייניסע 

(Garachico) .מהתפרצות של הר הגעש טיידה ונבנתה מחדש.  18 -עיר נמל שחרבה בתחילת המאה ה
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ניסע אל שחור. יים, שצבעם הים הסלעאל חופי מרשים ובתיה הלבנים גולשים  מעל העיירה מתנשא מצוק

נגיע גם אל העיירה . יםשודדי סתור למ וםמקההרים ושימש כ לבב ויהחב  (Masca)מאסקההכפר הציורי 

חות האצולה העשירות ביותר באי. היפה והקולוניאלית לה אורטבה שהיוותה בעבר בית עבור רוב משפ

מלים חדים עליהם עוהשטיחים המרהיבים והמיו תיבות ואיות מרהכנסנראה את בתי האחוזה המפוארים, 

 זמן רב. לינה בטנריף. 

 

 גומרהלה   19.11.42, 'איום , 7ם יו

. (La Gomera) אי לה גומרהל נפליג במעבורתלאחר ארוחת בוקר 

האי ההררי הוא ברובו שמורת טבע נפלאה ובה יערות קדמוניים של 

ם אנדמיים יים שהינובעלי ח עצי דפנה )ער אציל( ומגוון מיני צומח

יאן סבסטלסן )חיים רק כאן ולא בשום מקום אחר בעולם(. נגיע 

לומבוס למסעו הראשון. נעפיל עם יצא קו הממני, בירת הא

 - Garajonay National Parkבוס במעלה ההרים. כאן, נצא לטיול הליכה בשמורת הטבע הגדולה האוטו

פים בציוצי ציפורי שבילי היער כשאנו מוקפהפייה בירידה י הכולל טיפוס קצר לפסגת האי ולאחר מכן

הדרך. אחר מקים עמוקים וים בפינות שונות לאורך ות על עיתצפר למקורי. נעצולן הגידוהקנרית שזהו בית 

, שבעבר היה מרכז עלייה לביטניקים שחיפשו (Valle Gran Rey) הכפר וואלה גראן רייהצהרים נגיע אל 

ה זרח ב נפליגער לעתת מהאווירה המרגיעה השוררת בחופי המקום. תן ליהנוהיום ני חופים בתוליים ועד

   ה.ינולוחת ערב לארנריף לט

 

 טנריף  .9.11125, 'ביום , 8יום 

 ,(San Cristóbal de La Laguna) סן קריסטובל לה לגונהנצא לסיור בעיר 

כאתר העתיקה של טנריף ואחת הערים היפות בארכיפלג שהוכרזה הבירה 

ו על ידי סוחרים של אונסקו. בתי העיר הצבעוניים נבנ שת עולמימור

אירופה לבין הקולוניות על נתיב המסחר הראשי בין  חיום שירשיע

ת עמוסות החדשות של ספרד באמריקה. נלך ברגל בסמטאות הציוריות, נבקר בגני הפטיו החבויים ובכיכרו

אשר  (Macizo De Anaga) רכס האנגההאי אל  זרחית שלבצמחייה טרופית. נמשיך לטיול בפינה הצפון מ

של האזור ובידודו נמשכים החיים כאן כמו  ם. בשל התלילות הטופוגרפיתקניוניוים צונח לים במערכת צוק

צב על ידי הארכיטקט המפורסם בעידן אחר. נחזור לסנטה קרוז ונתפעל מבנין האודיטורים של טנריף, שעו

 . סנטיאגו קלטרווה
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 לנזרוטה 27.11.19-26, ד'-ימים ג' ,01-9ימים 

א והמסתורי מבין ארבעת האיים הקנאריים למופה איה לא טוסנר בבוק

 האי. נופיו של "אי המדע הבדיוני" - (Lanzarote) לנזרוטהטיולנו: שב

שיים ת גדולות ונופים געבו דיונושאר האיים. יש  נופישונים לחלוטין מ

בו , ואף על פי שכמעט אין ייםלועות געש 300 -למעלה מ ייחודיים,

הבאים  ביומיים ימים ביותר בעולם.עהטממשקעים, גדלים בו ענבי יין 

דרך הכפר היפה נופיו עוצרי הנשימה של האי, יסע בניור באי, ונעצור בכפרים חקלאיים ובעיירות. נערוך ס

לועות  200 -כ בו, (Timanfaya) נפאיהאטימ פארק הלאומיה - רתהכות תל גולא,  (Yaiza)יאיזה

 הלאומי במוזיאון הפארק, ניסע ונלך בתוכן ונבקר תשיונכיר ונבין את התופעות הגע .ייםגעש םומכתשי

(The Museum of National Park). נקרות וולקניותו שם נראה מכתשים של האי, נבקר בחוף המערבי 

 אל גולפוב צוקים שחוריםמרגלות ל ותירוקלגונות ו(Hervideros de Agua)  הדה אקוו הרבידרוסב

(El Golfo).  חריה להבנבקר (La Geria) יהם נחשבים , שפירותגידול גפניםל הייחודיות שיטותהאת יר נכו

ע וג שהשפיאידיאולאמן ושל ייקח אותנו ליצירותיו המשך סיורנו  עולם ונטעם מהיינות המקומיים.לטובים ב

פרויקט ב בקרנ. (Cesar Manrike Cabrera) ה קבֵריָרהריקֶ מנסזאר  ,רבות על פיתוח ושמירת האי

בו , (Haria) הריהכפר וב מחצבת טוףהנטוע על טרסות בתוך  גן הקקטוסים - ותנואמהמשלב בוטניקה 

תצפית ל, (Mirador del Rio) דור דל ריומירל . נעלהנקברבשנותיו האחרונות וגם  התגוררנולד האמן ובו 

ס לו'קוואבו ד ,יםייחודי יםולקניבצינורות לבה ונבקר  .רוטהזללנכנים ם השהאיישלושת על  יפהנוף 

יצירתו של מנריקה,  פאר - (Jameos de Agua) חמאוס דה אקווהבו (Cueva de Los Verdes) רדסוו

 .(Arrecife) פהארסי ,איירת הבנלון ב הלילות 2את  המשלבת טבע ייחודי וגישה למטיילים.

 

 תל אביב - "נגיעות אחרונות" - רוטהזלנ  91.11.28, ה'יום , 11ום י

  .תל אביבל ציריךונטוס דרך  רייםהקנים יהא רד מןניפהצהריים שעות ב

 .(19.11.29 'ו)יום  לפנות בוקר בארץ הנחיתה* 

 

ת עם מזג אוויר מושלם, חופים שטופי שמש, משב רוח ימי מתמיד ותרבו

בנוסף לאלה,  י פופולרי.ירותאין פלא שהאיים הקנריים הם יעד תי ,המזמינ

 טיול באייםהופכים ועוד אלה תרבות ילידית, , היסטוריה מרתקתתושבים מקומיים אדיבים ומסבירי פנים, 

 מסוג מיוחד. הלחווייהקנריים 

 ערות: ה

כנית דרכה בלבד. התיינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי הההמופיעה לעיל מצ טיולתכנית ה .1

יטה או נות לשלניתשאינן ות צפוי בלתינסיבות משתנות ו נויים עקבלשיופה שלדית וכפ תמהווה מסגר

 . טיולו/או מנהל ה המדריךול הדעת המקצועי של לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיק

ון בטיה בבתי המלו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/או אמ Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

 טיה(.חת או אמבלמקבחדר תהיינה  ,ק)למען הסר ספ

מנה מראש לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הז החלוקה גוןטתנו כשליינם בם שאישנם נושאי .3

 טוס. של מקומות הישיבה במ
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, מוקדם ככל בכתבאלינו את הבקשה,  רובמידה שחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, אנא העבי .4

ית ל בהיא שלון הקצאת החדרים במ חלטה לגביהה זור ונדגיש כיחנרה לבית המלון. שר, ואנו נעביהאפ

 ים שביקשתם.אין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את החדרבלבד, וון המל

במועדון ניתן לצבור נקודות נוסע מתמיד . חברת הדגל של שווייץ, SWISSעם  סדירותיעים טיסות אנו מצ .5

"Star Alliance " והושבות דרוגיםעבור ש דותנקות הזמנה קבוצתית לממש במסגרלא ניתן אך .

ולא ייגבו מסי נמל, דלק אירו לאדם  320 ו להזמין טיסות באופן עצמאי ויקוזז מהמחירים יוכלהמעוניינ

 וביטחון.

לאחר כל ההושבות יטופלו  אירו לנוסע. 85עבור  ת"א-ציריך-ת"א המסגרת בטיסותניתן להזמין הושבה  .6

ה מראש ושבבכרטוס מוקדם, על מנת להבטיח מקום ה יםם לזמינות המושבים. על המעוניינאבהת כרטוס

עלות ביטול כרטיסי  תתווסףשבון כי במקרה של ביטול השתתפות, טרם הכרטוס הקבוצתי, לקחת בח

 הטיסה לעלות הכוללת, בהתאם לתנאי הביטול.

 יסרטשדרוג הכבנוסף לעלות שינוי/ ,אירו 50נוי בסך דמי שי ת יחולותיבוצעל כל שינוי מהטיסה הק .7

 . ם חברת התעופהמטע

 פי דרישה, הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.ות לוחדספקת ארוחות מיא .8

דם ככל קואי מושות ביטוח רפול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעהודעות ביט םעלאור הניסיון שלנו  .9

וכל לא נ ,נוערול. לציום לפני היציאה לטי 60 -א יאוחר ממקרה ל ל, ובכליוטהאפשר לאחר ההרשמה ל

ר אחריותם לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם כיסוי של בחוס, ששות של מטייליםלהיענות לבק

ביטול, הרי  לנו עלי אם הודיעו לגלגל את ההפסד עלינו, במחשבה כת( ומבקשים קדביטול מסיבה מוצ

 זרה.כספם בחת אשמגיע להם לקבל 

ת מתמדת על מקומום, גרמו לתחרות טיולילי למוש העוחירי הדלק, ועליית הביקוב: עליית מחש .10

 מראש, שאינן תת ובבתי המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמוטיסוב

ם א -ציע לה נם הטובים ביותר שבאפשרותנוייסות התי הקרקע והטמוחזרות. על מנת לוודא כי שירו

 מההטבות לרישוםתכם, ותיהנו גם הרשמ ימוקדנא ה -זה טיול תרבות השתתף במעוניינים להנכם 

  קדם.מו

תשלומים ללא ריבית  10, אירו 75הנחה בסך : 1906.30.עד לתאריך הטבות מיוחדות לרישום מוקדם  .11

יטחון, קות הבתור בבדי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ ויליו -ביציאה מהארץ  V.I.Pוהצמדה וטיפול 

                                             חטל"                                                                                                                  ק אין ובביקורת הדרכונים!בצ'
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 הנחה לנוסע אירו 75: .6.19030עד דת לנרשמים הטבה מיוח

 ללא ריבית והצמדהים תשלומ 10 -ו
 מים.ותשל 6 -לנוסע ו אירו 03: 19.70.11-1 ביןה לנרשמים הטב

  אירו 10ועוד  אירו 25 ךבס נוספתחה ם בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" הנילים מתמידילמטי

 .161.1ו לטיול אחד אחרי נסע איתנל מתמיד: מי שיול נוסף מאז. מטייכל טל

 המחיר כולל:                 
 

 .ת פניםטיסוושלוש  ותירסדבינלאומיות  ותטיס  :ותטיס   
 

                 .כוכבים 5 -ו 4 ון ברמתלתי מב  לינה:     
 

  .חצי פנסיון  כלכלה:  
 

  .כמפורט בתכנית אוטובוס תיירים ממוזג  :תחבורה
 

 צוות ההדרכה של מ בכיר מדריך  :הדרכה  

  .ארגוני לנהומקשרי תרבות תבל                 

 . הרצאת רקעכולל  בארץ מורחבמפגש הכנה   -

 של קשרי תרבות תבלמיוחדת בהפקה  מקראה מהודרת -

 .אישיות אוזניותלת להכו קבוצתיתכת שמע מער  -

 .שבתכנית אתריםכל הל כניסהדמי  -

 .מקומייםהשירותים הנותני כל ל תשר -

 :06.19.30עד  לנרשמים -

צמדה וליווי לא ריבית והתשלומים ל 10חה, אירו הנ 75

P.I.V בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין  מאיץ תורפול לטי

 נים.הדרכו ובביקורת

 לל:המחיר אינו כו
 

 .€ 470בסך בחדר ליחיד  אדםתוספת ל -

 לנסיעה  סי נמל, דלק ובטחון: כפי שייקבע בסמוךמי -

 (אירו 95 -כ כיוםחב' התעופה )המחיר ע"י   

     כנית.    אינן מפורטות בתארוחות ש -

 ופי אישי:הוצאות בעלות א -

 )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו'(  

 ל ש ים במחיר הכוללאו היטל שאינם כלולמס ו/ כל -

 . טיולה  

 מפורטות במחיר הכולל. הוצאות שאינן  -

ל, מיסי נמו יפי הטיסות, שירותי הקרקעשינויים בתער -

 .10.06.2019 -הדלק והביטחון, החל מ

ומלץ גם להוסיף . מ)חובה(ריאות ומטען יטוח בב**  -

 קרה שללביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במ

ו/או  שייגרם למטייל זקנלכל אחראית  ביטול. החברה אינה

 הלך הטיול.לחפציו במ

 למטייל ליום(€  4 -תשר למדריך הטיול )נהוג כ -

 ותשלום לי רישוםהנ
 הרשמה:

 , 4425038כפר סבא, מיקוד  74ואר: רחוב ויצמן לבד בפקס, בדוא"ל, בדרשמה בבאמצעות טופס ה טיולהרישום ל

 co.iltarbut-dialog@k.אר אלקטרוני: , דו7428885-09 :ספק, 1688821-072 :. טלקשרי תרבות תבל או במשרדי
 כמפורט בטופס הרישום הסדרי תשלום:

תבל"  במשרדי "קשרי תרבות בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  ה היא,מכל סיבודעת הביטול, ה** ל:אפשרות ביטו
 .ניתנים לשינוי הם אינםם ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, מי הביטול מחושביד. מאחר ו(דעה)יש לוודא קבלת ההו

 פוללמטייל דמי רישום וטיאירו  75למעט ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול,  31במקרה של ביטול עד  •

אז , ו(ת בטיסה ועודוהושבגון: )כ , או נקנו שירותים נוספיםכורטסו טיסות כלשהן אלא אם ,)שלא יוחזרו בשום מקרה(

 .טיפולרישום והיתווסף המחיר בפועל לדמי ה

 מראש.מוסכם למטייל כפיצוי  35%ודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של ימי עב 30 -20מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 55%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  19 -14ן מטייל המבטל בי •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 70%עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של ימי  13 -07בין  לטייל המבטמ •

 מחיר הטיול.ישלם המטייל את מלוא טיול, ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך ה 6 -של ביטול החל מ במקרה  •

 .טל"ח          .םטיילים משלמימ 20 במינימום ניתמות הטיולערב חג.  יציאת ה', שאינם ימי חג או  -ימים א' ימי עבודה: 
 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהטוח יהגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת ב להביטובשל דמי ** 

 שונה.הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראליסה זו תכסה את דמי פודא שיש לוו .רישום

וליסת נסיעות לחו"ל , יתאים לכם פיואל זיו, שמנהלה, יטוח"פתרונות חכמים בב "זיויטוח הב אנו ממליצים סוכנות
 240ומאפשרת ביטוח  ת תבלי תרבולמטיילי קשריר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת בהתאמה אישית ובמח

ע בחו"ל ובחזרה וח בעת איריטווליווי אישי מול חברות הבמייצוג  ו. כך תיהנלכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש 
 הרישום.ארץ. למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס ל

    iltarbut.co-ialog@kd. :לאימיי.  7428885-09 :פקס .6888-112-072  ':טל                            
 1773332-054  :המספרשלכם את ו ברשימת אנשי הקשר של הטלפון הנייד רשמ, WhatsApp-ב גם אלינו לפנות ניתן מעתה         

 מטיילים 30בקבוצה של אדם בחדר זוגי אירו ל 9527 :החוויה עלות
 מטיילים 29-20בקבוצה של  יבחדר זוגאירו לאדם  2995                       

 

 . ונים בארץ היעדושרותי התיירות השסים , המיותחירי הטיסבמכפוף לשינויים המחיר . 1: ותהער
 חטל"    תם.למקדימים הרשמהבטחת מקום  -המקומות בטיסה לה במספר . לאור מגב2              
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמןרח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 פרטים אישיים - 2019 באיים הקנרייםתרבות  לטיול טופס הרשמה
 11.06.2019, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________

 ______________________נוסע מתמיד: _____ חברת

 ___________מס' נוסע מתמיד: _________________

 2מטייל 

 :בדרכוןנא למלא בדיוק כפי שמופיע 

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 _________טלפון נייד: ____________________

 ________ ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר:

 ______________________נוסע מתמיד: _____ חברת

 ___________________מס' נוסע מתמיד: _________

 אייר קנדה ועודיונייטד, איירליינס,  אן, אוסטרי, לופטהנזהסוויסכוללת את חברות התעופה  Star Allianceברית התעופה  *

 

 

 ________________________ יר: ___________________ מיקוד:עכתובת: _________________________________ 

 __________,         ______________: בית: __________________, עבודה: __________________, פקס: ________טלפונים

 E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 _____________ ._____________________________  טלפונים:_______________,  ___שם: _____ - בארץאיש קשר 

 _________________________________ אחר:  בוקפייס אינטרנט   חברים  ניוזלטר ל? הטיוכיצד נודע לך על 

 

 הערות:
 

 .המלון ובבתיבטיסות , טיולוה אישור לגבי מקומות בוטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מה .1

עמודים ריקים  שלושה לפחותיש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו  .2

 לחותמות. 

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או  אין שליטהו גם לסוכני נסיעות, לנו כמארגני הטיול, כמ .3

 .וס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(טמקומות הישיבה במ

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 co.ilttarbu-http://www.k.בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  אותו ניתן לקבל במשרדי החברה, 

תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי  ה והבנה שלאישור על קריא ווהמהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

 .הביטול

  tarbut.co.il-dialog@kאו לאימייל   4288857-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2תוך מ 1 דעמו

 לא    כן     יום מראש(:          180גיל ומצב רפואי, תקף  לביטוח נסיעות )בכל הצעהני רוצה שיפנו אלי עם א

 לאלא
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמןרח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 2עמוד  

 כספים - 9201 באיים הקנריים תרבות לטיול הרשמה טופסמשך ה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי* 2,795€ לתשלום:הסכום 

 (30.6.19 עד 75€____ ) € הנחת רישום מוקדם:  

 (1-11.7.19בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( € הנחת מטייל מתמיד:  

 (470€)+ __________€ תוספת ליחיד בחדר:

  ()אירו__________  € : 1סה"כ מטייל 

 (ך לנסיעהובטחון כפי שייקבעו בסמו , דלק)לא כולל מיסי נמל

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית               נפרדותמיטות 

 2מטייל 

 יל בחדר זוגילמטי* 2,795€ לתשלום:הסכום 

 (30.6.19 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (1-11.7.19בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 ()אירו__________  € :2 סה"כ מטייל

 בסמוך לנסיעה(ובטחון כפי שייקבעו  , דלק)לא כולל מיסי נמל

  (1+2)מטייל ___________  €  :סה"כ לחיוב

 בקשות מיוחדות: ___________________________

מתייחס לאדם בחדר  2,995€מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,795€המחיר  *

למטיילים מתמידים  ..161.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** . מטיילים 29-20של  זוגי בקבוצה

לכל טיול נוסף  10€ריך זה, ועוד אחרי תא עבור הטיול הראשון 25€הנחה בסך  בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"

 נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:מאז. 

____________________________________________________________________________________ 

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 טחון בלבד".ילב. לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "בכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

 והיתרה בשני  ,בהרשמה לאדם € 0010 שלאשון תשלום ר (אירו 500בלים שטרות של לא מק. מט"ח )שטרות במזומן

 לפני היציאה.  יום 45עד . יש ליצור קשר עם המשרד לתיאום התשלום במזומן. גמר חשבון וקביםעודשיים תשלומים ח

 ___ :מס. כרטיס: ________________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,____-__________-__________-   ,___________

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 מיםתשלו _______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

פי סעיף דמי הביטול דה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על במי

 .15.10.19שבון עד **גמר ח המופיע בתכנית הטיול.

היא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה ש

 "חטל   .הראשון החיובביום ( מזרחיבנק ) בוהג העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער  ית הטיול.המופיע בתכנ

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלטופס רישום חתום  על סמך אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  ת טפסי הרישום.או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבל פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .רשם ולא יטופלילא יי טופס ללא פרטי כרטיס אשרא ספק:

 לתשומת ליבכם:

, לרבות תנאי התשלום טופס זה אני מאשר/ת את פרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית הטיול בחתימתי על

רכישת בטוח נסיעות. -א, כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אילא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהי והביטול.

 להביטובשל דמי י מועד היציאה. יום לפנ 30את הנרשמים אם הטיול מאושר ומובטח עד קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע 

 פוליסה זויש לוודא ש .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהליסת בטוח הגבוהים אנו ממליצים להוציא פו

צים על סוכנות הביטוח אנו ממלי תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

ביותר. הפוליסה אישית ובמחיר הטוב יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה ש ","זיו פתרונות חכמים בביטוח

 . ואילכל גיל ובכל מצב רפ יום מראש 240אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 
 

 __________________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____1שם נוסע 

 __________________אריך: _____________  חתימה: ____: ____________________  ת2שם נוסע 

  לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 

 3337721-054או לוואטסאפ:          tarbut.co.il-dialog@k  :מיילל או           7428885-09לפקס: 
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