
 

 

 

 
 

 ,לשקט מעורר קנאה ממאבק אלים, עלובה לשגשוג מרשים מנחשלות
 :ולהבין בואו איתנו לראות, לחוות...

 

 
 

 

 :המומחיתמרתקים עם  יום 21

ות אנתרופולוגית בנפשה ובהשכלתה. בעלת תואר ראשון בספר - דורית גורפינקל

אנגלית ובלשנות, תואר ראשון בסוציולוגיה ותואר שני באנתרופולוגיה. חיה באירלנד מספר 

שנים במגוון יעדים בעולם תוך מיקוד  20 -חודשים במהלך עבודת התיזה. מדריכה למעלה מ

 על תרבות וחברה על כל גווניהן.

 

ביו חוו כיבוש ממושך, והשכילו, בעזרת הטבע הפראי , האי הירוק, אי האזמרגד, אי של נופים ירוקים וקסומים שתושאירלנד

והקסום להמציא עצמם מחדש. יש משהו באי זה ששואב את המבקר בו אל נבכי העבר, היסטוריה רווית מלחמות ומאבקים 

 המשולבת בדרך נפלאה בסיפורי אגדות על פיות ולפריקונים, הם הגמדים האיריים הטובים.

תקופה הקלטית הקדומה ועד ה"נמר הקלטי המתעורר" של העת החדשה. ההצלחה מה בהיסטוריה של אירלנד נעסוק

הכלכלית, שהתגלתה במערומיה, הובילה למעין מוסכמה, על פיה, אירלנד שבה לתקופת הזוהר הקלטית, שהתבטאה בעושר 

שבה שלטו כלכלי אך בעיקר בעושר תרבותי. אנו נסקור את התפתחותה ההיסטורית של אירלנד מאותה תקופת זוהר 

,  2 -שבטים מקומיים )גאלים(, דרך הופעתו של סט. פטריק, פטרונה של אירלנד, כיבושה של אירלנד ע"י הנרי ה באירלנד

 מאבקה המתמיד לעצמאות ועד ימינו.

, עיירות ציוריות וקסומות ואתרים ארכיאולוגיים. נתוודע מפגש עם נופים בראשיתיים עוצרי נשימההטיול באירלנד כולל 

נופים הקסומים שיש לאי להציע: הצוקים הנופלים בצורה חדה לאוקיינוס האטלנטי, האגמים הרבים המשובצים על רקע ירוק ל

העד, הטירות הקסומות ועוד. כמו כן, יוצגו העיירות הקטנות הצבעוניות, שהינן חלק בלתי נפרד מהנוף של מערב אירלנד. 

בביקורים באתרים הנזיריים  מרשימים מאותה תקופה יוצגו וישולבו אירלנד היא גם ערש התרבות הקלטית, ושרידים 

 המרתקים.

הם מהידועים והמשפיעים ביותר עד עצם היום הזה על סופרים וקוראים כאחד. במהלך  הסופרים והמחזאים של אירלנד

וסקר ויילד )תמונתו של דוריאן הטיול ניחשף לחשובים מבניהם כמו: ג'ונתן סוויפט )מסעות גוליבר(; ג'יימס ג'ויס )יוליסס(; א

  גריי(, ג'ורג' ברנרד שו )פיגמליון( ועוד.

: מקומות בילוי המנקזים לתוכם שאיפות, מטרות, צרכים מקומו של הפאב בחברה האיריתביקור באירלנד חושף בפנינו את 

 לאירלנד ולצפון אירלנד. מקיףוה ומשמעויות של יחידים בחברה ועבורם. נושא זה יוצג הלכה למעשה במסגרת הטיול הייחודי

 Céad mílle fáilte - אז

)באירית כמובן(. מאה אלף ברכות -כלומר 

 תאריך יציאה:
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 :לארץ תאריך חזרה
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 באירלנד תרבות טיול         

 רק ב"קשרי תרבות תבל"

שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית, 

 במפגש עם אירלנד, נופיה ותרבותה:

 ליקה האירית ואת צפון אירלנד כאחת.קיף את דרום הרפובמהלאירלנד  קיף ביותרמטיול  

 .העמקה לא שגרתית ורבת פנים 

  .ירלנדאמפגש עם התרבות של לדגש מיוחד  

 .OFF THE BEATEN TRACK -רגילים באירלנד האינם שביקורים במסלולים  

יום ס עדוקופה הקלטית תמה ,היסטוריה המיוחדת של אירלנדבעסוק  ימסלול הטיול  

 בצפון אירלנד. סוךכהס

ניאל אוקונל ד -ם מי שהביא לאמנציפציה של הקתולים באירלנד ע כרות "כמעט אישית"יה 

 ודעותיו.המרשימה היכרות מעמיקה עם דמותו  ,"המשחרר"

 רחובות המאבק בין הקתולים והפרוטסטנטים בעיר המריבה בלפסט.ב סיור 

 ארוחת ערב בפאב אירי כולל הופעה. 

הרבה יותר כניסות  ,תרייובלתי מתהי מוכרת והבלת ירלנדאב, תדגשים ותוספות בתוכני 

 לאתרים מהמקובל. 

 יירות טובה ודרגה ראשונה.תרגת דמאירוח בבתי מלון  

 .בהפקה מיוחדת של "קשרי תרבות תבל" לקראת הטיול ,ירלנדאעל  הודרתממקראה  

 .לכל מטייל תאישי היוזנאהכוללת  ,מערכת שמע קבוצתית 

 .כל כלול במחירהבמהלך הטיול,  (Optionalsאין תשלומים נוספים ) 

 בשביל השקט הכלכלי שלך. -חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה לטיול  

 .ביותר חבורת מטיילים איכותית 

 תמורה מלאה לכספך ! -" תבל ב"קשרי תרבות

 טיול מהנה ופורה

מצוות 



 :הטיולתכנית 

 "מכת" ירק ראשונהו דבלין - ת"א  5.08.18 ',א, יום 1יום 

בשעות הצהריים  לונדון, אליה נגיע דרך (Dublin) לדבליןמתל אביב נצא 

שמדרום לדבלין  (Wicklow) וויקלולאחר הנחיתה נדרים אל מחוז המאוחרות. 

המכונה "הגן של אירלנד", על שום שפע הנהרות, האגמים וההרים שבו. 

, הנמצאת בין אגמים (Glendalough)גלנדלוך נבקר בהתיישבות נזירית קדומה 

לינה . (Carlow) קרלוכולל טיול רגלי קצר. לקראת ערב נגיע למלון במחוז 

 .(Tullow) בטולו ארוחת ערב במלוןו

 

 אירלנד של ימי הביניים 6.08.18 ,'ב, יום 2יום 

, (Altamont Gardens) בגני אלטמונטלאחר ארוחת הבוקר ניסע דרומה לביקור 

נבקר גם . האגם הסמוךלכיוון המשתלב בנוף הטבעי ומשתפל אירי -גן אנגלו

לק מתוך קומפלקס חוות הסוסים האירית , חמחוז קילדיירב בגנים היפניים

עיצב את הגנים הללו יחד עם בנו,  (Eida) אידההלאומית. אדריכל הגנים היפני 

. הגן הוא בעצם טיול אלגורי לאורך חיי האדם, ותחנות בחייו (Minoru) מינורו

ומאז  1910-1906רחים מים וסלעים. הגנים הוקמו בשנים מיוצגות על ידי עצים, פ

בתום הביקור נמשיך לעיר הימי  משובבים את נפשם של תיירים מכל העולם.

ונהנה מאווירת המקום. קילקני מפגישה את  . נטייל בסמטאות העיר הציורית(Kilkenny) קילקניביניימית הנחמדה 

נורמנים -עיר, שהייתה מוקפת חומה, ישבו המתיישבים האנגלוהמטייל עם פרק חשוב בהיסטוריה של אירלנד. ב

 .לינה בקילקניוכאשר חוקקו חוקים נגד התבוללות תרבותית, הילידים הגאלים נדחקו מחוצה לה. 

 

 אל מחוזות הדרום 7.08.18 ',ג, יום 3יום 

משפחת המשמש כביתם של , Farney Castle -ב נתחיל את היום בביקור

Cullen סיריל קאלן מעצב האופנה הידועד בראשה עומ (Cyril Cullen). 

מזקקת הוויסקי של מידלטון נסיעה דרומה תביא אותנו אל 

(Middleton) נכון שעדיין ניטש הוויכוח מי המציא את הוויסקי, האירים או .

הסקוטים, ונכון גם שסקוטלנד ניצחה את אירלנד בהיקף ובכמות, אך 

נמשיך מנים לשפוט בתום הסיור. הינכם מוז בנוגע לטעם ולאיכות,

, שהייתה נמל ההגירה של האירים בעיקר (Cobh)קוב לביקור בעיירה 

בתקופת הרעב הגדול, וכן הנמל האחרון ממנו הפליגה הטיטאניק. נבקר 

 .(Cork)קורק בלינה הקטן המציג את סיפור הטיטאניק ואת נושא ההגירה מאירלנד.  במוזיאון

 

  ירוק וכחול בעיניים -הפתח למערב  8.08.18 ',ד, יום 4יום 

, השנייה בגודלה בין ערי אירלנד, קורקנחלוף על פני העיר בשעות הבוקר ו נצא

מדרגות  109המוקפת בגן יפה. נטפס במעלה  (Blarney) למצודת בלארניבדרכנו 

כדי לנשק את אבן בלארני המפורסמת, ולזכות ביכולת לדבר ברהיטות. יש האומרים 

בן מקנה אפשרות לשקר באופן חופשי למשך שבע שנים. מקור הסיפור שנשיקת הא



במלכה אליזבת הראשונה, שטענה שהבעלים של המצודה מנעו ממנה את קבלת המצודה בסיפורי חנופה, בעזרת 

, (Killarney)קילארני  תום הביקור נמשיך לעיירה הססגוניתלשונם החדה. אם עליה זה עבד, אז אולי ננסה גם? ב

 ת מקום מוצא לטבעת קרי, בה נלון בשני הלילות הבאים.המשמש

 

 סיבוב בטבעת קרי 9.08.18 ,'ה, יום 5יום 

בחצי האי קרי מסע חובה לכל מטייל באירלנד.  - בטבעת קרייום טיול  

נחלוף על פני צוקי חוף, מפרצים, הרים, פארקים ירוקים, עיירות ססגוניות 

ציג עבורנו הטבע. אין פלא שטבעת ואיים, שילוב ייחודי של כל היופי שמ

ניסע לאורך הכביש  זו היא אזור התיירות המבוקש והידוע ביותר באירלנד.

הטבעתי ואפילו נוכל להצטלם עם צ'ארלי צ'פלין, שפסלו מוצב בטיילת 

. נמשיך אל עבר חוות אימון כלבי הרועים )(Watervilleווטרוויל העיירה 

קולי במשימתם -את כלבי הבורדרשל ברנדון, בה נלמד כיצד מאלפים 

, (Sneem)סנים נגיע לעיירה להנחות את הכבשים באזורים ההרריים. 

עיירה צבעונית היושבת בטבעת קרי על שפך נהר הסנים ויוצרת לשון ים צרה. בעיירה נמצאת אנדרטת "עץ 

 עצמו יליד אירלנד.ב, חיים הרצוגהפלדה" לזכר נשיא אירלנד לשעבר, שנתרמה על ידי נשיא ישראל לשעבר, 

חגיגת אגמים, זרימות, יערות ואפשרות  - לפארק הלאומי של קילארניסופה של טבעת קרי יביא אותנו 

, השני בגובהו באירלנד הטובל בירק ועצים קדומים )אם למפל טורקקל למסלולי הליכה קלים כולל טיפוס 

ד. מלבד דבלין, מספר מקומות הלינה בה הוא יאפשר הזמן(. קילארני היא העיר הקטנה המתויירת ביותר באירלנ

מהגבוהים באירלנד כולה ואף על פי שהיא מצטיירת כצפופה ומלאה בתיירים, היא מצליחה לשמור על אופייה 

 לעת ערב נשוב למלוננו.  העממי.

 

 אל מצוקי האוקינוס האטלנטי  10.08.18 ,ו', יום 6יום 

נסייר בגן  שם ,(Dingle)אי דינגל חצי השולי ללאחר ארוחת הבוקר, נצא צפונה 

 (Shannon) נהר השאנון, ונצפין עוד לכיוון (Tralee) טראליהוורדים של העיירה 

  (Cliffs Of Moher)לצוקי מוהראותו נחצה על גבי מעבורת. נמשיך בנסיעה 

הנחשבים אתר הטבע המרשים ביותר באירלנד. צוקי מוהר הם צוקים המתנשאים 

 ם ולאורך שמונה קילומטרים בחוף האוקיינוס האטלנטי.מטרי 200לגובה של 

בחלקו האחרון של היום ניסע דרך איזור שונה לחלוטין ממה שראינו עד עתה 

את אויביו האירים  אוליבר קרומוול, ארץ הגזירה אליה שלח (Burren) הבארןהאזור הטרשי של  -באירלנד 

צמחיה דלילה ומעט מים, ובכל זאת מדהים ביופיו. בשעות האזור מלא בסלעים אפורים, עצים מועטים, הקתולים. 

תוססת, הנמצאת בקצה הגן הלאומי , עיר אוניברסיטאית (Galway) גאלווי אחה"צ המאוחרות נגיע לעיר המערבית

 לינה בגאלווי.  .הנהר קוריבנטייל במדרחוב הומה האדם לשפת  .האי קונמארהבארן ובפתחו של חצי 

 

 מצודות, מים וירק במערב 08.1811. ,שבת, יום 7יום 

הפראי,  (Connemara) קונמארהניסע בדרכים יפות בין הרים ואגמים לחבל 

הוא חבל ארץ מיוחד,  קונמארהשעשיר בנוף הררי, אגמים, נחלים וביצות. 

שבו מגוון רב של נופים, משטחים חשופים ועד ליערות עבותים. השם 

שמגדלים פה והוא נפוץ מאוד. טיול קונמארה הוא גם שמו של זן סוסי הפוני 

קטנה מאוד שחלקה עוד שומרת על  האוכלוסייקצר באזור יגלה לעיניכם 



. בחלקו האחרון (Clifden) קליפדןאם יוותר לנו זמן, נבקר בעיירה הקטנה גאלית. , השפה העתיקה של האירים

 ה וארוחת ערב במלון.ללינ (Sligo)סלייגו של היום נעשה דרכנו לעיירה 

 

 צפון אירלנד  12.08.18 ',א, יום 8יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצפין ונחצה את הגבול לאירלנד הצפונית לצידו של 

היפה. משם נעשה דרכנו צפונה לחומות העיר  (Erne) ארןאגם 

העיר שהקתולים והפרוטסטנטים  - (Derry/Londonderry)דרי/לונדונדרי 

נהר קוראים לה בשמות שונים. דרי היא עיר יפה מוקפת חומה השוכנת על 

, שעדין ניכרים בה שרידי האירועים האלימים בין (River Foyle) הפויל

הקתולים לפרוטסטנטים במאה שעברה. נערוך בה סיור היכרות, נהלך על 

 "בלאדיהתרחשו אירועי  חומותיה ובמידת האפשר נסייר בשכונה בה

 ללינה. (Belfast) לבלפסט. קירות הבתים כיום עטורים בציורי מחאה. בערב ניסע 1972 -ב סאנדיי"

 )ANTRIM( אנטרים אל נופי הצפון היפים במחוז 13.08.18 ,'ב, יום 9יום  

ום טיול באתרי הטבע הנהדרים של צפון אירלנד. את ביקורנו באיזור נתחיל י

על  (Giant's Causeway) "משעול הענק"ר המורשת העולמי של בביקור באת

בה  CARRICK A REDEסלעיו המשושים. משם נגיע לפינת החוף של  40,000

. בהמשך ניסע בחבל אנטרים גשר חבליםנהלך בין שמיים וארץ על גבי 

. (Glenariff State Park) בפארק גלנאריףהיפהפה ונערוך טיול רגלי קצר ונינוח 

 בבלפסט, בירת הצפון, ללינת לילה. היום נחזור למלוננובסוף 

 

 לא מכברזה זירת המאבק שנסתיים   אל  14.08.18 ,'ג, יום 10יום 

העוברת שגשוג ופיתוח  לבלפסטאת חלקו הראשון של היום נקדיש 

מרשימים בשנים האחרונות. נסייר ברחובות של הקתולים והפרוטסטנטים 

 נראה מבחוץ אתרשימים מימי המאבק האלים. מ (Murals) ציורי קירובהם 

אחרי שנים של שיתוק כתוצאה  2007ששב לפעול במאי  בניין הפרלמנט

אחרי הביקור נעשה את דרכנו דרומה בכבישים  מהמאבק בצפון אירלנד.

. דבלין (Dublin) לדבליןיפים, וניפרד מאירלנד הצפונית. לעת ערב נגיע 

רלנד, אבל לעומת ערי בירה אירופיות היא אמנם העיר הגדולה ביותר באי

אחרות, היא קומפקטית למדי ורוב אתריה החשובים נמצאים במרחק הליכה זה מזה. לאחר התארגנות קצרה 

, אזור תוסס (Temple Bar) טמפל ברבמלון נצא רגלית לבלות באזור הפאבים המפורסמים של דבלין, הנקרא 

 . (Pub Stroll) סיבוב פאבים""שעבר מתיחת פנים ובו נעשה כמנהג האירים 

 

 

 

 

 

 

 

 



   קינוח בבירה האירית  15.08.18 ',ד, יום 11יום 

נראה את עצום המימדים בו בפארק פיניקס בקר נ לאחר ארוחת הבוקר, 

הצלב הגדול שהוקם לכבוד ביקור האפיפיור; את בית נשיא אירלנד ואת 

, הממוקם בקרבת מקום במוזיאון היהודי נבקר גם אנדרטת וולינגטון.

 נצא לחגוג ערב אחרון בערבלביתו לשעבר של הנשיא חיים הרצוג ז"ל. 

 .עם הופעה של להקה בפאב

 

 

 הירוק פרידה מהאי    16.08.18 ,'ה, יום 21יום 

-1796הכלא הלא מאויש הגדול באירלנד שעבד בין השנים  -כלא קילמיינהם ב נבקרלאחר ארוחת הבוקר, 

 . הוא ממחיש למבקר בצורה דרמטית את החיים בתקופת פעילותו. בכלא נכלאו מנהיגי המרידות שידעו1924

נמשיך  וזיאון ובאזור התאים.האירים בהיסטוריה שלהם. הביקור בכלא מתבצע בסיור מאורגן וכולל ביקור במ

, המוסד החינוכי הוותיק, ' (Trinity College)טריניטי קולג ,האתרים המפורסמים ביותר של דבלין באחד לביקור

 THE BOOK OFיצירת הפאר באוניברסיטה העתיקה נבקר באולם הספרייה המדהים עם  .1592-שהוקם ב

KELLS ,לטיסה חזרה הביתה.אן נצא בנחת לנמל התעופה, מכ בידי נזירים. ספר מאויר באופן מרשים 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 הערות: 

המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית  טיולתכנית ה .1

מהווה מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה 

 .הטיולו/או מנהל  המדריכהנוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של או לחיזוי. כל שי

)למען  בבתי המלוןו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/או אמבטיה  Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

 הסר ספק, בחדר תהיינה מקלחת או אמבטיה(.

המלון, או הזמנה  ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית .3

מקומות מראש  הזמיןבמסגרת כרטוס קבוצתי למראש של מקומות הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן 

 )להבדיל מהזמנות אישיות( או להבטיח חדר מסוים במלון.  מטוסבישיבה 

את לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, או  .4

נחזור ונדגיש כי חברת התעופה. בית המלון ולל ואנו נעבירה ,בכתב כל האפשרמוקדם כ בקשהה

ובית המלון היא של חברת התעופה בטיסה והקצאת החדרים במלון  ישיבההחלטה לגבי מקומות הה

 המקומות שביקשתם.באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את  ואין בלבד,

)כולל  390$  -ל 270$טווח המחירים נע בין . םכרוכה בתשלו בריטיש איירווייזבחירת מושב בטיסות  .5

לאחר הכרטוס הקבוצתי שיתקיים כחודש  ניתן לבצע רקבתשלום ושבה המקטעי הטיסה(.  4את כל 

  לפני ההמראה.

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. .6

ות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחר .7

מלון. אנו מבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. הדבר יאפשר לנו 

להתחייב בפני חברת התעופה ובתי המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר 

  שבאפשרותנו להציע.

תשלומים ללא  10, אירו 75הנחה בסך  :18.01.11עד לנרשמים טבה מיוחדת למהירי החלטה: ה .8

תור בבדיקות  מאיץליווי של נציג מנתב"ג לטיפול  -ביציאה מהארץ   V.I.Pריבית והצמדה וטיפול 

 טל"ח                                                                                    הדרכונים! בביקורת בצ'ק אין הבטחון,

 

 

 

 



 

 :18.01.11עד מיוחדת לנרשמים  הטבה

 בנתב"ג! P.I.Vתשלומים וליווי  10, לנוסע הנחה אירו 57

 .הנחה לנוסע אירו 30: 12-31.01.18הנחה לנרשמים בין 
 אירו 25בסך  נוספתהנחה למטייל מתמיד עם קשרי תרבות תבל: 

 אז.מ נוסףלכל טיול  אירו 10, ועוד .151.1 -החל מלטיול הראשון 

  המחיר כולל:

  BRITISH AIRWAYSסדירות בחברת התעופה  טיסות טיסה:     

 תיירות טובה ודרגה ראשונהברמת בתי מלון   לינה:      

 ארוחות ערב  וארבעבוקר  על בסיס לינה וארוחת  כלכלה:  

 מצוות ההדרכה של  מדריכה בכירה  :הדרכה  

  רגוניומלווה א קשרי תרבות תבל                 

 .מטיילים( 22)יציאת המלווה מותנית במינימום                  

 וטיסות לפי התכנית.  אוטובוסים  תחבורה:

 מפגש הכנה בארץ   -

 בהפקה מיוחדת של קשרי תרבות מהודרתמקראה  -

 תבל

 ארוחת ערב בפאב אירי כולל הופעה -

 הכוללת אוזניות אישיותקבוצתית מערכת שמע  -

 דמי כניסה לאתרים  -

  מקומייםנותני שירות לתשר  -

  :18.01.11עד לנרשמים  -

תשלומים ללא ריבית והצמדה, וליווי  10אירו,  75

P.I.V  בבדיקות הבטחון, בצ'ק אין ובביקורת

 הדרכונים.

 המחיר אינו כולל:

 אירו 790בסך בחדר ליחיד תוספת לאדם  -

לאור הסכום הגבוה של התוספת ליחיד, אנו ממליצים 

 שותף או שותפה לחדר.לנסות ולמצוא 

  מיסי נמל, דלק ובטחון: כפי שייקבע בסמוך  -

 ($ 154 כיום. )המחיר התעופה חב'לנסיעה ע"י   

  .כניתוארוחות שאינן מפורטות בת -

 הוצאות בעלות אופי אישי:  -

 בידור וכו'( ,)כביסה, שתייה, טלפון   

 כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר  -

 .יולהטהכולל של    

 .הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל  -

 שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע -

 .18.12.17ל, הדלק והביטחון, החל מתאריך מיסי  נמ 

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

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול. החברה 

גרם למטייל ו/או לחפציו במהלך שיי לכל נזקאינה אחראית 

 הטיול.

 למטייל ליום(. € 3 -הטיול )נהוג כ למדריכתתשר  -

 ותשלום נהלי רישום

  הרשמה:

 ": תבל או במשרדי "קשרי תרבות בפקס, בדוא"ל, בדואר, בלבדבאמצעות טופס הרשמה  לטיולהרישום 

  tarbut.co.il-dialog@kמייל:  .7428885-09פקס.  88-68-11-22-07.  טל'  4425038כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 

 כמפורט בטופס הרישום.:ם:הסדרי תשלו
 

 במשרדי "קשרי תרבות תבל" בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה שהיא,, הודעת הביטול** אפשרות ביטול:

 .הם אינם ניתנים לשינוימי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, מאחר וד. (יש לוודא קבלת ההודעה) 

למטייל דמי רישום וטיפול )שלא €  100ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  31במקרה של ביטול עד  •

חיר בפועל לדמי הרישום יוחזרו בשום מקרה(, אלא אם כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המ

 והטיפול.

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  35%סך של  ישלם לחברהימי עבודה לפני היציאה,  30 -20בין המבטל מטייל  •

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

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 70%לחברה סך של  ציאה, ישלםימי עבודה לפני הי 13 -7מטייל המבטל בין  •

 .ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מבמקרה של ביטול  •

 טל"ח.    משתתפים 20מותנית במינימום  סמינריציאת הה', שאינם ימי חג או ערב חג.    -ימים א' ימי עבודה: 

יש לוודא שפוליסה זו  .רישום הכוללת אפשרות ביטולטוח י, פוליסת בבמקביל להרשמהאנו ממליצים להוציא  ,מי הביטול הגבוהיםבשל ד** 

"זיו פתרונות אנו ממליצים על סוכנות הביטוח  את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. תכסה

, יתאים לכם פוליסת ביטוח לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב יבותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת ויואל זי, שמנהלה, חכמים בביטוח"

. כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול חברות הביטוח בעת לכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש  180ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבל

 א ציינו זאת בטופס הרישום.. למעוניינים, נולאחר החזרה לארץאירוע בחו"ל 

   tarbut.co.il-dialog@k    7428885-09פקס.     88-68-11-22-07  טל':          

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

 

 ומעלה מטיילים 25בקבוצה של  אירו לאדם בחדר זוגי 2895: עלות החוויה 
 מטיילים 24-15וצה של בקב אירו לאדם בחדר זוגי 2995           
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           4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 פרטים אישיים - 2018תרבות באירלנד  לטיול טופס הרשמה
 20.12.2017, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ Full Name: 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 אוכל בטיסה: צמחוני / רגיל / דיאבטי / כשר: ___

 ______________: __בחברת מספר נוסע מתמיד

______________________________________ 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ Full Name: 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _________בתוקף עד: ____________________

 _________________________אריך לידה: ___ת

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 אוכל בטיסה: צמחוני / רגיל / דיאבטי / כשר: ___

 _________________ :בחברת מספר נוסע מתמיד

_______________________________________ 

ועל כן ניתן לצבור נקודות מטיסותיה בכל מועדון תעופה  Oneworldבברית  שותפה BRITISH AIRWAYSהתעופה  חברת *

 ועוד(. אמריקן איירליינס, איבריה, קתאי פסיפיקבמסגרת הברית )

 לא  כן      יום מראש(:   180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי. תקף  הצעהשיפנו אלי עם  מבקשאני 

 

 ______בת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: _______כתו

, ________________נייד: ___________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

 ______________________________________________ :E-mail,          ________________פקס: _____

 ____________________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ________אחר: ___  פייסבוק  ________ דורית גורפינקל אינטרנט   חברים  ניוזלטר  ?הטיולכיצד נודע לך על 

 הערות:

 ובבתי המלון. , בטיסותטיולישור לגבי מקומות בטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה א .1

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

  tarbut.co.il-dialog@kנא לצרף צילום דרכון. ניתן לשלוח גם במייל:  .3

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס  אין שליטהני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות, לנו כמארג .4

 )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

שרדי כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במ טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .5

 tarbut.co.il-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 
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           4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 2עמוד 

 כספים - 2018 תרבות באירלנד לטיול הרשמהטופס ך המש

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2895 € *         הסכום לתשלום:

 (18.01.11 עד) - 75 €      הנחת רישום מוקדם:

 (12-31.01.18בין ) - €30      הנחת רישום מוקדם: 

 אירו( 25) - _____ €  :מתמידהנחת מטייל **

   (אירו 790_____+ ) €     : בחדרתוספת ליחיד 

  אירו  _______                   : 1סה"כ מטייל 

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

 (1+2)מטייל  אירו    סה"כ לחיוב: __________

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2895 €*          הסכום לתשלום:

 (18.11.01 עד)    - 75 €     הנחת רישום מוקדם: 

 (12-31.01.18בין )  - 30 €      הנחת רישום מוקדם:

 אירו( 25) - _____ €*הנחת מטייל מתמיד:  *

 _______________________שם שותף/ה לחדר: 

 אירו:                    _______  2סה"כ מטייל 

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

 

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ________________________

מטיילים המחיר לאדם בחדר זוגי  15-24מטיילים ומעלה. בקבוצה של  25* המחיר מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

 .אירו 2995הינו 

 תינתן.  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" 1.1.15מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד אחרי   **

 לכל טיול נוסף מאז. אירו 10עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  אירו 25הנחה בסך 

 ____________נא לציין את הטיולים בהם השתתפת: __________________________________________

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 יש ליצור קשר  .וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם אירו 800 שלתשלום ראשון  )שטרות( במזומן

 שלום במזומן. גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה. עם המשרד לתיאום הת

 ___ :מס. כרטיס: ______________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,______-__________-__________-   ,___________

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

 אמריקן אקספרס(לא מכבדים החיוב בכרטיס אשראי ישראלי בלבד, )

 תשלומים בתוספת תשלום(. , ניתן להוסיף18.01.11תשלומים לנרשמים עד  10מים )תשלו_____  ב:

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

 בתכנית הטיול.המופיע 

 טל"ח               . הראשון החיובביום )מכירה( של בנק מזרחי גבוה  העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער 

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

יש לוודא קבלת אישור  כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום.או חיוב  עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן

 .ירשם ולא יטופלילא טופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק: רישום!

 לתשומת ליבכם:

למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל  מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

 המלון. לבתיאו  אוטובוס, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו לבמהלך הטיול

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2שם נוסע 

  tarbut.co.il-dialog@k  או לאימייל 7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 
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