
 
 

  

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 

 

 :הצוות בהדרכת
 

 
דריכל פעיל ומדריך טיולים. מרצה להיסטוריה של האדריכלות ולתולדות א - רן שהם

  התרבות והאמנות.

 

 

 

 

צה רמו אביב-לת מהפקולטה לאמנויות באוניברסיטת שני בעלת תואר - מרב ברק

ארץ. מנחת קונצרטים בשיתוף מחלקת החינוך אופרה בקתדרות מובילות בחום התב

 קליים באירופה.יזמדריכה ומרצה בטיולים מו ,של התזמורת הפילהרמונית הישראלית

 

 

 אחת פעם לפחות לבקר חייב מאיתנו אחד כל שבה העיר - קטלוניה חבל של הצבעונית הבירה - ברצלונה

 של מופלאה חוויה ספק ללא הוא בה וטיול באירופה ביותר והאהובות פותיה םריהע לאחת נחשבת. בחייו

 של אימפריה, צבעוניים רחובות, קסום ים חוף, מרתקת היסטוריה, מרשימה ארכיטקטורה, משובחים טעמים

, גאודי אנטוניו הגאון האמן-האדריכל עם העיר מזוהה מכל יותר .ונמשכת ארוכה עוד והרשימה כדורגל

 המודרניסטיות יצירותיו את לראות אפשר העיר וברחבי, לברצלונה נרדף שם הוא גאודי. בברצלונה רצוי שנולד

 וספסלים הבתים קירות כמו צפויים לא במקומות גם, ומפוסלים מעוגלים בקווים שמאופיינות, והמקוריות

 . בפארק

 - הספרדית רטיהקוהדמ של והולדתה פרנקו סקו'פרנצ הספרדי הרודן של מותו אחרי שנה כשלושים

 מוזיאוני, 18 -ה מהמאה מבנים לצד מודרנית בנייה. פעם אי מאשר יותר אולי משגשגת ,רדבירת ספ ,מדריד

 שלא ולאן, באירופה הטובות בין מסעדות, קלאסית פלמנקו מוזיקת עם ברים, בעולם מהמובילים אמנות

 של לגורמה ושודרגו, הלאומי ףטיחה בלש את עברו מזמן שכבר, טאפאס של בארים - הראש את מסובבים

 . ממש

 תאריך יציאה: 
13.02.20 

 תאריך חזרה לארץ: 
19.02.20  

 םימי 7



 
 

  

 שידוע במה מזה זה הליכה במרחק נמצאים, הבספרד ביותר החשובים האמנות אוספי שלושתשניים מנבקר ב

 אל של יצירות מציג, היתר ובין, ביותר המפורסם המוזיאון הוא הפראדו מוזיאון: מדריד של" הזהב משולש"כ

 של יצירות אצורות ובו, זמננו בת ספרדית באמנות מתמחהה סופיה היניר מוזיאוןו וגויה וולסקז, גרקו

 . ודאלי מירו, פיקסו כמו אמנים

 ארבעה כולל. הסמינר רשימיםכנית מוזיקלית מעניינת ומגוונת במיוחד עם ביצועים מוניהנה מת

  , עם הרצאה מקדימה לפני כל אחד.מופעים

 המוזיקה עולם כל עם נחגוג רצלונהבב. בהבמיט גרמנית ממוזיקה נהנה בספרד זה בביקורנו

 שתי את המוזיקה בארמון נשמע. בטהובן ואן דוויגלו של 250 -ה הולדתו יום את הקלאסית

 את תבצע ברצלונה של הסימפונית התזמורת, בנוסף. 9 -וה 8 -ה, שלו האחרונות הסימפוניות

 . ״סימפוניה״ הסוגה את מחדש הגדירה אשר יצירה, ה״הירואיקה״

 .הקסם״ ״חלילו ״הוולקירות״ :ומוצרט ואגנר של האופראיות יצירותיהם מפסגות נההנ ידרבמד

חווית צמת , להעבהנחייתה של מרב ברקרב, מופעי העלהרצאות הכנה  תתקיימנהבשעות הבוקר 

 תועבר על ידי מרב במפגש הקבוצתי בארץ, טרם היציאה.הרצאה אחת  .הצפייה וההאזנה

 

  :רכזיים* מ4ון בבתי מל במדרידלילות  3 -ו בברצלונהלילות  3לינה 

    H10 MADISON  www.h10hotels.com *4 במלוןלינה  2019.02.16-13

 קטלנה מוסיקה לה דה מפלאו' מ 100 של במרחק, בברצלונה שוכן (H10 Madison 4* Sup) מאדיסון H10 מלון

(Palau de la Musica Catalana) ואינטרנט חדרים שירות, מסעדה, בריש מלון ב .ברצלונה תדרלתמק' מ 300 -ו 

 . חינם אלחוטי

 

 EMPERADOR 4*  www.emperadorhotel.comלינה במלון  2019.02.19-16

 ממוזגיםחדרים אלגנטיים  עם. מלון קלאסי (Madrid’s Gran Vía)גראן ויה במדריד ממוקם על ה מלון אמפראדור

הליכה  ותקד 10 של במרחק נמצא המלון .שטוח מסך בעלת וטלוויזיה כספת, בר מיני אינטרנט חינם, כולליםה

 המלון(. Puerta del Sol) סול דל פוארטה, מדריד של המרכזית ומהכיכר( Royal Palace) המלכותי ןמהארמו בלבד

ה דקות הליכ 5מגוון מסעדות ממוקמות ברדיוס של  .שהבק פי עלבתשלום  הזמינים עיסוי ושירותי נהסאו גם מציע

  .מהמלון

 

  

 

http://www.emperadorhotel.com/


 
 

  

 :הסמינרתכנית 
  ברצלונה -יב תל אב 20.02.31 ',הום י, 1ם יו

על לברצלונה -ניפגש בשעת בוקר מוקדמת בנמל התעופה ונצא בטיסת אל 

 "הדג בניין" או, "נהוברצל של הדג"נראה את . (10:20)נחיתה בשעה 

(Peix) בעולם מהמובילים, בברצלונה גרי פרנק העל-קטיטרכא שתכנן 

 ,המבנה. 21 -ה המאה ילתותח 20 -ה המאה של הארכיטקטים ומבכירי

 על מסוכך"(, הזהב דג" אותו המכנים יש) הזהוב מתכת עשוי ענק דג בצורת

 הנמל מול אונמצ לחוף שצמוד המסחרי במרכז, קפה ובתי מסעדות

 אולי זהו. ברצלונה של המוכרות והפנים העיר של המובהק לסמל ותרונהאח בשנים הפך" הדג. "האולימפי

 ושוב שוב שחוזרים רעיונות הם דגים וקשקשי הדג וטיבמש על-אדריכל, גרי. ולםעב םרסהמפו בניין-הפסל

 הם שלו בקריירה שתכנן יניםימהבנ מעט לא. פיסול יצירות שהם מבנים לעצב נוהג, האדריכליות ביצירותיו

 גואל ניהלוקו כנסיית היא, גאודי אנטוניו האדריכל של מוכרות הפחות הפנינים אחת אל נמשיך .יםדג דמויי

(Colonia Güell) מעין הוא כולו המבנה. ברצלונה לעיר מערבית דרומית הנמצא שם אותו בעל הייחודי והפרבר 

, זרימה של מראה בעלות רגניותוא צורות: מאוד בולטים הגאודיים יביםטהמו. וצבעים חומרים, צורות בין דיאלוג

 חללים מארבעה בנוי הכנסייה יםפנ. וזכוכית זלבר, צבעונית קרמיקה משברי פסיפסים, ים'ויטראז, קשתות

 של ותתיב ראשי עם וחלונות ענק קונכיית בצורת טבילה אגן, מרכזיים בזלת בעמודי מופרדים אשר אורכיים

 .מלוננואחר הצהריים נגיע לבשעות  .הצלוב

 

 המוזיקה בהיכל בטהובן קונצרטו ואיק'מונז 20.02.14 ',ו, יום 2יום 

 שנוצר במינו דוחמי ספרדי רפכ ,אספניול בלואופב ורהיום בסי את נתחיל

. ספרד של השונים מאזוריה עתיקים בתים 117 של וקיבוץ מאיסוף כתוצאה

. 1929 שנתב בברצלונה היימתקשה אקספו תערוכת לקראת נבנה המקום

 !היה כך - ואכן אחד במקום ספרד של נשמתה את לרכז תהיהי ההמטר

 ריכוז נמצא בו םלש כפר וממש רותיכוכ רחובות יוצרת היפים המבנים אסופת

. הספרדית בהיסטוריה שונות ומתקופות ספרד של שונים מאזורים בתים של

 היצירה בתהליך לצפות ןיתשנ רבים אמנים גם אלא יםהיפ םהמבני את רק לא מגלים אספניול בפואבלו בטיול

 נןלהתבו ניתן .ויצירותי תא הדנבס ויוצר אחר מאזור במבנה ממוקם אומן כל. מיצירותיהם לרכוש ואף שלהם

 לארכיטקטורה אתכם תחשוף הספרדי הכפר ברחובות נעימה הליכה .כמובן לרכוש וגם העבודה בתהליך

 נמשיך לביקור .הקטלאנית הארכיטקטורה ועד האנדלוסי מהרובע להח, יםנש ארוכת למסורת, ייחודית

 הביתן את נןתכ (Ludwig Mies van der Rohe) רוהה דר ואן מיס לודוויג האדריכל. רוהה של בפביליון

, זכוכית עשוי המבנה, המודרנית התנועה ברוח. 1929 -ב ברצלונה של הבינלאומית בתערוכה הגרמני הלאומי

, שוב נבנה 80 -ה שנות באמצע אך, הביתן פורק התערוכה לאחר. ובויצבע ריהוט פריטי גם בו שוי, יששו פלדה

והתרעננות.  מנוחהלוננו ללמהריים ובצנשוב  .וקבע פותחלמת מתצוגות גם יםשנהנ למבקרים פתוח הוא וכעת

 שתי תא הכולל לקונצרט להאזין, ביופיו המרהיב, מוזיקה לה דה הפלאו אולם אל רגלית נצא בערב

 ומוזיקה קונצרטים אולםזהו  .גרדינר אליוט ון'ג סר של בניצוחו, בטהובן שהלחין ותרונהאח הסימפוניות

 בו והאזנה, בעיר הקיימים והציוריים הצבעוניים ייםהמודרניסט םניהמב באחד רובמד. בעולם מהמרשימים

 .חוויה היא למוזיקה

 20:00 בשעה הקונצרט תחילת

 (משוער) הפסקה כולל כשעתיים הקונצרט משך



 
 

  

 (Auditori’L) אודיטוריוםבקונצרט בטהובן ארמון גואל ו 20.02.15, שבת, יום 3ם וי

 משם .הערב תכנית תאלקר ברק במר של בהרצאה הבוקר את נפתח

 החולים מבתי לאחד שנחשב "פאו סנט" החולים יתבב לביקור נמשיך

 1997 בשנת הוכרז החולים בית מבנה .ארכיטקטונית מבחינה בעולם היפים

 את המשלב בסגנון בנוי החולים בית .עולמית מורשת כאתר אונסקו ידי על

, מקומיים קאטלונים ביםטימו עם ברצלונה של המפורסמת המודרניסטה

 קרמיקה ,להפליא נייםצבעו מוזאיקה בתגליפי מעוטר, יםמוסלמ יםטיבומו

 גינות בינות ממוקמות םיהחול בית מחלקות .ייםביופ מהממים גותים ועיטורים צבועים קיר חלקי, צבעונית

 אלוג ארמוןב קורבינמשיך ל .מכירים שאנו החולים מבתי ושונה מדהימה אווירה יוצרים אלה וכל יפיפיות

(Palau Güell), מגורים לצרכי נבנה הארמון. ברצלונה ברחבי גאודי ידי על שנבנו ביותר יםשימהמר המבנים חדא 

 מגורים מבנה לייצר היה גאודי בפני שעמד המרכזי האתגר. גואל אאוסבי הגביר, גאודי של העיקרי פטרונו של

 נהמב, ותיתאכמל תאורה ותובאמצע, מותוק 6 של הובלג נהנב הארמון. יחסית קטן שטח על ומפואר מרשים

 נחשב (בנייתו לאחר שנה ממאה יותר) היום שעד פאר ארמון להעמיד הצליח הוא מעוצבות וארובות קמור גג

 נוסף לקונצרט להאזין האודיטוריום אולם אל נצא בערב .בברצלונה ביותר והיפים יםשימהמר המבנים לאחד

 ביצירתו רק לא חשוב מפנה היוותה אשר, (יקהההירוא) שיתילהש ניהמפוהסי, בטהובן של מיצירותיו

 עצובי, ניה השלישיתופלסימ ףסונבהערב  .בכלל הסימפונית ההלחנה בתולדות אלא, בטהובן של הסימפונית

 . 61 אופוס, ור'מג ברה לכינור רטו'צונהק

 19:00 בשעה הקונצרט תחילת

 (משוער) הפסקה כולל כשעתיים הקונצרט משך

 

  ה(סורויזיאון ומ) דרידמ 20.20.16 ,א'יום , 4ום י

 ,(Madrid) למדרידמברצלונה  צרהבטיסה ישירה קנצא בשעות הבוקר 

 אירופאית תורסמ ןיב בתשלהמ, וסגנונות פנים רבת עיר - ספרד בירת

 אימפריה של לעוצמתה עדות שהיא אדריכלות בין, דינמית שנותדח לבין

 ובנייה פשיסטית דיקטטורהמ שרידים שהם מונומנטים, לשעבר

למנוחה  למלוננו נגיע .ייםהבינלאומ העל אדריכלי יביד הבתכשהו

 ,(Museo Sorolla) סורויה מוזיאוןב הריים נבקרוהצ-ראחוהתארגנות. 

 מוצגים במוזיאון .סורויה חואקין דיהספר הצייר של ביתו רבעב השהי

 קעהקר תומקב. בספרד ביותר החשוב האימפרסיוניסט הצייר שהיה, האמן של ועבודותיו האישיים חפציו

סורויה היה אחד הציירים  .עבודותיו מוצגות בה גלריה למעשה היא העליונה מהקווה חייו סיפור מסופר

סגנונן ובאופיין בשל ציורי הפורטרטים, תמונות הנוף ות בגוונ. עבודותיו מ20 -מאה הפרד בהמעולים של ס

של  ש כביתוון שימהמוזיאכן שו בו הנהמרהיבות וציורים המתמקדים באירועים היסטוריים משמעותיים. המב

 .הבאים הלילות בשלושת נשהה בו למלוננו נשוב הסיור לאחרבשנותיו האחרונות.  סורויה

 

 

 

 

 



 
 

  

 ן ריינה סופיה וחליל הקסםיאומוז 20.02.17 ,'ביום , 5ם וי

 האחרונה האופרה על ברק מרב שלמרתקת  בהרצאה הבוקר את נפתח

 בשנת הולחנה אשר, סםקה לילח ,מוצרט אמדאוס וולפגנג שהלחין

 רוח ובניצחון לאור חושך בין, שליטים שני בין במאבק ועוסקת 1791

 ורותימיצי לחלק גם כמובן ףמשות זה נושא) המוזיקה באמצעות האדם

 סופיה ריינהמוזיאון ל נצא חריהלא(. בברצלונה ששמענו בטהובן של

(Reina Sofia), מנות ספרדית מודרנית של א וזמניות ת קבועותוכרותע םוכימאכלס ו ש בעבר כבית חוליםששימ

 , שנוצרפיקאסורסם של המפו ציורו,  (Guernica)ניקהרגהמפורסמות ביותר היא  . אחת היצירות20 -המהמאה 

ציווה מלחמת האזרחים והפצצת העיר גרניקה בחבל הבסקים על ידי הנאצים. לפני מותו פיקאסו  בעקבות

, ואכן לאחר מות פרנקו הציור עצום הממדים שב מוקרטיתדינה דתהיה מרד שספד ע קשהציור יישאר בניו יור

 המוזיאון.בשתי קומות  ורבים וטובים מוצגים מירו גריס, חואן י, חואןר דאלסלבדושל  למדריד. ציורים

 לצפות מנת על מדריד של האופרה בית אל נצא בערב .והתארגנות למנוחה למלוננו נגיע הסיור בתום

 ,ברלין אופר הקומיש האופרה בית של, זו הפקה. מוצרטשל  "הקסם חליל" רההאופ של תדוחמי הקבהפ

 הסרט בסגנון אנימציה וסרט יםחי זמרים המשלב, יוופבי רהיבמו מקורי ביצוע זהו. העולם בכל מבוקשת

 סקיקו בארי, הקומישאופר של האמנותי המנהל, הידוע הבמאי של פעולה שיתוף פרי היא ההפקה. האילם

 .בהפקותיה ואנימציה מולטימדיה המשלבת, 1927 ,הלונדונית אטרוןיהת וקבוצת

 20:00 בשעה המופע תחילת

 הפסקה ללכו דקות 45 -ו כשעתיים המופע משך

 

 מוזיאון פראדו והאופרה הוולקירות 20.02.18 ,'גיום  ,6יום 

 :סיורינו של והאחרון הרביעי המופע על בהרצאה הבוקר את נפתח

 ארבע מתוך אחת היא זו יצירה. ואגנר מאת" קירותהוול" האופרה

, ואגנר של והחשובה הגדולה יצירתו את יחד מהוות אשר אופרות

 של בהלחנה מיוחדיםה המאפיינים על נלמד. יבלונגיםהנ טבעת

 המימד על וכמובן יצירותיו את המאפיין הלייטמוטיב רעיון על, ואגנר

 ראדווזיאון פמבנבקר  צאההרלאחר ה .יצירתו של האדיר המוזיקלי

(Museo del Prado) ,ראשון ן הולם בתחום האמנות. זהו הבניינחשב לאחד מעשרת המוזיאונים המובילים בעה

. במקור המקום היה מתוכנן לשמש כמוזיאון למדע, אבל 18 -כבר בסוף המאה ה שעוצב כמוזיאון ,ופהבאיר

מצא בתחרות דו נמאז, הפראמנויות. יאון לאלמוזו הוחלט להפוך אות ,1808בשנת , עם פלישת הצרפתים

הרחבה האחרונות  אות של התחרות הזאת הניבה בשניםמתמשכת עם מוזיאון הלובר בפריז. אחת התוצ

בנה המוזיאון )בדומה לזו שנעשתה במוזיאון הפריזאי(. בין היצירות המפורסמות ביותר אפשר משמעותית של מ

, ומבחר מרשים ו וזורבאןריליו, גרקמולצד עבודות של  ,ולסקס ייגוודפרנסיסקו גויה למצוא ציורים של 

ים והן מוצגות ת הושאלו לגופים שונירות נוספו. יצורובנס רמברנדטואן דייק, ת של ציירים פלמיים דוגמ

 של האופרה בית אל שוב נצא בערב .והתארגנות למנוחה למלוננו נגיע הסיור בתום. במבני ציבור ברחבי העיר

 . במופע ותלצפ מנת על ידמדר

 19:00 בשעה מתחיל המופע

 (אופרהה מבית נתונים עדיין אין, משוער) הפסקות כולל וחצי שעות 4-כ המופע משך

 



 
 

  

   20.02.19 ,'דיום  ,7ם יו

 .ארצה חזרה לטיסתנו מדריד של התעופה נמל לכיוון נצאשעות הבוקר ב

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 רות: עה
 

מהווה  יל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכניתהמופיעה לע הטיולית תכנ .1

ה או לחיזוי. כל ת לשליטן ניתנוות שאינפויי צלתבמסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ו

 . ראו מנהל הסמינ/ו שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה

רים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה מראש של תנו כגון החלוקה לחדישנם נושאים שאינם בשליט .2

 סמטובבה ישיות ומקממראש  הזמיןבמסגרת כרטוס קבוצתי לבמטוס. ככלל לא ניתן  מקומות הישיבה

 נות אישיות( או להבטיח חדר מסוים במלון.יל מהזמ)להבד

בבתי המלון )למען הסר אמבטיה ו/או  מקלחת ו/או ו/או מיטות זוגיות Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .3

 אמבטיה(.ספק: בחדר תהייה מקלחת או 

את אלינו  העבירו אנא ס,טומאו לשבת במקום מסוים בבמידה וחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון,  .4

זור ונדגיש כי מוקדם ככל האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נח בכתב ההבקש

תקבלו את חברת התעופה בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן  קומות הישיבה היא שלההחלטה לגבי מ

 המקומות שביקשתם.

 .פהרת התעות של חבעדיהבלה תבאחריואספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה  .5

ודה אחת לבטן המטוס )עד , כולל מזוהלוך לברצלונה וחזור ממדריד על-טיסות ישירות עם אלמציעים  אנו .6

במסגרת הזמנה קבוצתית לממש ניתן לצבור נקודות נוסע מתמיד אך לא ניתן ק"ג(.  8"ג( + תיק יד )עד ק 23

 אירו לאדם 350 יקוזז מהמחירעצמאי ובאופן  ן טיסותזמילה לוכהמעוניינים יו .והושבות נקודות עבור שדרוגים

 ולא ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון. 

מחירי ההושבה יהיו נתונים , כלומר הושבהתמחור דינמי ברכישת החלה לאחרונה במודל של ל על חברת א .7

   :8.08.19 -ן לנכום יבמושהעלויות . להלן מצד החברה מעת לעת, מיעד ליעד, ומטיסה לטיסה לשינויים

לנוסע,  אירו 60ר עבוקדמיות לנוסע, בשורות  אירו 20עבור  בשורות אחוריותושבה הלוך חזור הזמין הניתן ל

ההושבות יטופלו לאחר כרטוס כל לנוסע.  אירו 140עבור ים משופר( ועדף )עם מרווח רגליומושב מ

ש טרם שבה מראהומקום יח הבטל תנעל המעוניינים בכרטוס מוקדם, על מ בהתאם לזמינות המושבים.

יטול כרטיסי הטיסה עלות ב תתווסףכרטוס הקבוצתי, לקחת בחשבון כי במקרה של ביטול השתתפות, ה

 הביטול. הכוללת, בהתאם לתנאילעלות 

טיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי מלון. אנו עקב עליית הביקוש העולמי ל .8

ם ככל האפשר. הדבר יאפשר לנו להתחייב בפני ת, מוקדהמוקדמ מהההרש בותחשית א מבקשים להדגיש

 ותר שבאפשרותנו להציע.הינם הטובים בי יסותוודא כי שירותי הקרקע והטחברת התעופה ובתי המלון, ול

שלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח רפואי מוקדם ככל האפשר  לאור הניסיון .9

יום לפני היציאה לטיול. לצערנו, לא נוכל להיענות  60 -יאוחר מ מקרה לא, ובכל ולה לטירשמהה חראל

בה סיעות )הכולל גם כיסוי של ביטול מסיתם לא עושים ביטוח נשל מטיילים, שבחוסר אחריולבקשות 

בל לק להםע יגמוצדקת( ומבקשים לגלגל את ההפסד עלינו, במחשבה כי אם הודיעו לנו על ביטול, הרי שמ

 רה.ספם בחזכ את

תשלומים ללא ריבית  6 -ו אירו למטייל 75סך הנחה ב: (19.08.31)עד  ת למהירי החלטהומיוחד ותהטב .10

 .טל"ח                                                                                                                                 .הוהצמד

 

 

 



 
 

  

 

 

  :1980.31.עד  םלנרשמית ויוחדמ תוטבה

 תשלומים 6 -ו הנחה לנוסע אירו 75
 . 1.1.17אתנו לחו"ל אחרי הוא מי שנסע  "תבל תרבות עם "קשרי מתמידמטייל 

 אירו לכל טיול נוסף מאז. 10אירו עבור הטיול הראשון, ועוד  25הנחה בסך למטייל המתמיד: 
 המחיר כולל: 

 ר ממדרידחזונה וצלולברך והל תישירו טיסות :טיסה   

 16.02.20 -מברצלונה למדריד בטיסה פנימית                

  כוכבים 4ברמת מלון  יבת ה:לינ    

 סיס ארוחת בוקרעל ב :כלכלה

 מצוות ההדרכה של  מדריכים מנוסים :ההדרכ

 ומלווה אירגונירבות תבל ת קשרי             

  ממוזגו תיירים נוח אוטובוס :תחבורה

 ציאה לטיולי הינלפ ,בארץ מפגש הכנה -

 רבמופעי הע עלשל גב' מרב ברק באורך מלא ת הרצאו -

 יותאישהכוללת אוזניות  ,קבוצתית מערכת שמע -

 וכניתכמפורט בתילויות, פעלו לאתרים סהדמי כני -

  כולל הסבלים, מקומייםה יםשירותהנותני ל תשר -

  :1908.31.עד לנרשמים  -

  אירו הנחה 75

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 6 -ו

 ו כולל:נר אייהמח

 . אירו 450 :תוספת לאדם בחדר ליחיד -

  .חדרים 3 -מוגבל לר זה חימ  

 (8.08.19 -נכון ל) אירו 130 :טחוןיובמיסי נמל, דלק  -

 טות בתכנית ורחות שאינן מפארו -

 ,אות בעלות אופי אישי: כביסה, שתייה, טלפוןהוצ -

 .וכו' בידור

כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של  -

 הטיול

  כוללטות במחיר רמפו ןוצאות שאינה -

י שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיס -

 .8.08.19ך ריאתמ החלהדלק והביטחון,  ל,נמה

מומלץ להוסיף . (חובהיאות ומטען )רביטוח ב -

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה גם  ביטוחל

)החברה אינה אחראית לכל נזק  הטיול של ביטול

 במהלך הטיול(. פציוחו לו/א למטייל שייגרם

 ום(.למטייל לי אירו 6 -כהטיול )נהוג  כישר למדרית -

 

 הרשמה:

 ": תבל ו במשרדי "קשרי תרבותא ס, בדוא"ל, בדואר,בפק לבדבת טופס הרשמה באמצעו יוללט שוםהרי

 tarbut.co.il-dialog@k , דואר אלקטרוני:7428885-09פקס. , 2116888-072 .. טל4425038כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 

 .רישוםס הטופט בכמפור :דרי תשלוםהס
   

יש לוודא קבלת )במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  בה היא,מכל סי, ודעת הביטולה** ול:אפשרות ביט 
 .נם ניתנים לשינויהם איפקים שונים, עם ס מיםמאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכ .(ההודעה

 )שלא יפוללמטייל דמי רישום וטאירו  75ביטול, למעט  למו דמיישולא ה, עבודה לפני היציאימי  31במקרה של ביטול עד  •

לדמי  בפועל, ואז יתווסף המחיר )כגון כרטיסים למופעים( כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים אלא אם ,יוחזרו בשום מקרה(

 .ולפיהטרישום וה

 ם מראש.וסכי מיצולמטייל כפ 45%של ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך  30 -20מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 65%יציאה, ישלם לחברה סך של ימי עבודה לפני ה 19 -14ין מטייל המבטל ב •

 ייל כפיצוי מוסכם מראש.למט 80% ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של 13 -07מטייל המבטל בין  •

 טיול.מחיר ה המטייל את מלוא, ישלם יולהט הלךני היציאה, או במימי עבודה לפ 6 -במקרה של ביטול החל מ  •

 .טל"ח                                 .מטיילים 20מותנית במינימום  סמינרהיציאת             חג. ה', שאינם ימי חג או ערב  -ים א' ימימי עבודה: 

    .רישום טולית בהכוללת אפשרו, במקביל להרשמה ם אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוחבוהיגה להביטובשל דמי ** 

 אנו ל המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.טול במקרה של מחלה שדמי הביסה זו תכסה את פוליא שוודש לי

אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה  בהתאמה חו"ללות תאים לכם פוליסת נסיעת", שסוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוחממליצים על 

ת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ל חברומו יצוג וליווי אישימי הנויכך ת. צב רפואיובכל מ גילכל ל שיום מרא 240 יטוחאטרקטיבית ומאפשרת ב

 ציינו זאת בטופס הרישום.נא  ,לארץ. למעוניינים ובחזרה

 

  054-2177333: טסאפאוו 09-7428885פקס:  072-2116888טל': 

  il.cobuttar-dialog@k.מייל: אי

 

 
 . דעיירות השונים בארץ הירותי התוש, המיסים ירי הטיסותהמחיר כפוף לשינויים במח. 1: ותהער

 .טל"חום למקדימים הרשמתם. הבטחת מק -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2             

 עלות החוויה:  2295 אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 30 מטיילים
               2495 אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 25-29 מטיילים

 מטיילים 24-20בקבוצה של אירו לאדם בחדר זוגי  9526              
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 רועיםנספח אי - נה ומדרידרצלובביקה זנות ומואמ
 

   )ברצלונה( המוזיקההיכל  -בטהובן     14.02.20

 

  

 
 
 
 

 

 )ברצלונה( האודיטוריוםאולם  -בטהובן    15.02.20 
                                             

 
 

 

 )מדריד( מוצרט/הקסם חליל    17.02.20 

 בתחילת נובמברמו רק *מחירים יפורס
 

  

   )מדריד( ואגנר/הוולקירות   18.02.20 

 נובמברת תחילבמו רק *מחירים יפורס
  

 ולמות בהמשך.ראו נא את מפות הא* 

 תאריך 
 מופע

 מס'
 כרטיסים

  חירמ קטגוריה

  Zona A  ההמוזיקהיכל  -הובן בט 14.2.19

   Zona 1  האודיטוריוםאולם  -בטהובן  15.2.19

    מוצרט/הקסם חליל 17.2.19

    ואגנר/הוולקירות 18.2.19

  סה"כ לתשלום:

 
 ____________________________שם: ______

 ___________________תאריך: ____________

 _____________________________חתימה: __
 

 הערות
 

 .טרם החלה ת במדרידלאופרוסים ירת הכרטימכ .1

 ם זוכה!בשיטת כל הקודהקטגוריות,  בחירת .2

 ם או לשנותם!כרטיסים, לא ניתן לבטללאחר הזמנת ה .3

 ם אלא רק על לקטגוריהספציפי באולושב מאנו לא מתחייבים ל .4

 

 

 

 

 קטגוריה
מס' 

 כרטיסים 
 מחיר

Zona A 25 €160 

 קטגוריה
מס' 

 ים סכרטי
 מחיר

Zona 1  25 €65 

 



 
 

  

 

Taquilles del Palau de la Música Catalana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

L'Auditori 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

Teatro Real (Royal Theatre) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 פרטים אישיים - 2020 ברצלונה ומדרידי במוזיקל לסמינר טופס הרשמה
 8.08.2019, 1 ס'תוכנית מנספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון
 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

________________________________ First Name: 

   Surname: __________________________________  

 _________________________מספר דרכון: _____

 ________________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 _________________טלפון נייד: _______________

 _____________ אחר:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 ____________________ :על-באל תמידמ סענומס'  

  חזור ולנוסע הלוך  אירו 20כרוכה בתשלום  אחוריותבשורות  השבהו

  לא מעוניין             מעוניין                 חלון / מעבר / אמצע 

לנוסע הלוך וחזור   אירו 60בתשלום  כרוכה קדמיותבשורות הושבה  

 ייןלא מעונ               מעוניין                 חלון / מעבר / אמצע

ם לותשב כרוכה( לייםלרגיותר קום מרווח מ) ועדףב ממושב ההושב 

                                           הלוך וחזורלנוסע  אירו 140

 מעוניין אל               מעוניין                   חלון / מעבר / אמצע

 2מטייל 

 :כפי שמופיע בדרכוןבדיוק  נא למלא
 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________  

_________________________ספר דרכון: _____מ  

 ______________________________עד: _קף בתו

 ___________________________ריך לידה: ___את

 __________________טלפון נייד: _____________

 ____________ אחר:/  רגיל: צמחוני / סותבטיוכל א

 __________________: _על-באל נוסע מתמידמס' 

  חזור ולנוסע הלוך  אירו 20כרוכה בתשלום  אחוריותבשורות  השבהו

  לא מעוניין             מעוניין                 חלון / מעבר / אמצע 

לנוסע הלוך וחזור   אירו 60בתשלום  כרוכה קדמיותבשורות הושבה  

 ייןלא מעונ               מעוניין                 חלון / מעבר / אמצע

ם לותשב כרוכה( לייםלרגיותר קום מרווח מ) ועדףב ממושב ההושב 

                                           וחזור וךהללנוסע  אירו 140

 מעוניין אל               מעוניין                   חלון / מעבר / אמצע

 

 

 

 _______________ ____________ מיקוד:עיר: _____________ ___________________________כתובת: 

,          ________________פקס: __________________, __: ___עבודה, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ______  טלפונים:__________________________ם: ____ש - בארץקשר איש 

_ ____________________אחר: __   מרב ברק אינטרנט  חברים  ניוזלטר   ול?נודע לך על הטיכיצד 

 הערות:

 ובטיסות.  , במלונותטיולב תוקומטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מ .1

 . שני עמודים ריקים לחותמות לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  לפחות חצי שנהבתוקף רכון דא שהדיש לוו .2

חדרים השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 לבקשת המטיילים(.ינו ו על ידם הוזמנוס )גם אטת הישיבה בממומקו ו/או סוגי ארוחותון, מסוימים בבתי המל

תקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן פה לכפו טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 co.ilttarbu-ttp://www.kh.לקבל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .יטולתכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הב ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,שמה מחייבההר על טופסהחתימה  .5

  לאחר המילוי וצילום הדרכון הזמנת המופעיםעמוד , העמודים 2את נא לשלוח  .6

 21777333-054או לוואטסאפ:  tarbut.co.il-og@kdial  :או לאימייל 7428885-09  לפקס:

הבא עמודאת ה אלמנא ל ,2ך מתו 1 עמוד

 לא  כן       יום מראש(:        240ומצב רפואי, תקף יטוח נסיעות )בכל גיל לב הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 2עמוד 

 כספים - 2020 יקלי בברצלונה ומדרידמוז לסמינר ההרשמטופס המשך 
 

 1מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי 2,295€ לתשלום:הסכום 

 (31.8.19 עד €75€ _____ ) הנחת רישום מוקדם:

 *(*€ _____ ) ד:הנחת מטייל מתמי

  (450€) _______ € תוספת ליחיד בחדר:

 .חדרים 3 -מוגבל ל תוספת ליחידר חימ

 __________€ הושבה במטוס:

 €__________             :םמופעי

  (€ אירו)__________ € : 1סה"כ מטייל 

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

  רלחדף/ה מעוניין/ת בשות     ניין/ת  לא מעו 

 2מטייל 

 *זוגילמטייל בחדר  2,295€ לתשלום:הסכום 

 (31.8.19 עד 75€)€ _____  דם:הנחת רישום מוק

 (*€ _____ )* הנחת מטייל מתמיד:

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 

 €__________ הושבה במטוס:

 €__________             :םמופעי

 (€ אירו)__ ________€ :2 יל"כ מטיסה

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

           מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 בקשות מיוחדות: ______________________________________________________________________________

 

מתייחס לאדם  2,495€מטיילים ומעלה. המחיר  30של  הר זוגי בקבוצמתייחס לאדם בחד 2,295€המחיר  *

 .מטיילים 20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,695המחיר . ליםמטיי 25-29בחדר זוגי בקבוצה של 

י תרבות מתמידים בחו"ל עם "קשר  למטיילים ..711.1אחרי תנו לטיול אחד ימטייל מתמיד: מי שנסע א* *

 לכל טיול נוסף מאז.  10€ועוד ראשון אחרי תאריך זה, ור הטיול העב 25€בסך נחה ה תבל", 

 ___________________________________________________________ ם בהם השתתפת:יולינא לציין את הט

 לבחירתך: לוםתש מסלולי

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

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעיים ששני תשלומים חודרה בוהית ,בהרשמה לאדם € 1000 שלתשלום ראשון  ות()שטר במזומן .

 . 31.12.19 עדם במזומן. גמר חשבון ום התשלועם המשרד לתיא

 מס. כרטיס: ______________טיס אשראי מסוג: ___באמצעות כר ,______-__________-__________-   ,___________

   _רות אחרונות בגב הכרטיס: ____ספ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____קף: תו

 מים תשלו___ ____ ב:                     אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ליישראוב בכרטיס אשראי החי)

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

 טל"ח    . הראשון החיובביום ( חימזר) הבוג חאותהעברות והמתשלומים על פי שער כל ה הטיול.כנית ע בתהמופי

 

עם  )במזומן בפועל בקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקתעשה  הבטחת המקום חשוב:

מען הסר ליש לוודא קבלת אישור רישום!  סי הרישום.לת טפר קבאו חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סד י כרטיס אשראי לביטחוןפרט

 .לא ירשם ולא יטופלרטיס אשראי טופס ללא פרטי כ ספק:

 ליבכם: לתשומת

במהלך הטיול,  לות להפריע למטיילמגבלות בריאותיות העלולמוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה  מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

שר/ת את פרטי תי על טופס זה אני מאבחתימ .ןאו למלו אוטובוסועל חשבונו ל בכוחות עצמוחזור או יימתין המטייל לקבוצה, 

סיבה שהיא, לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל  , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולית ההעסקה כפי שמופיעים בתכנ

עד טיול מאושר ומובטח ה אםרשמים תיידע את הנבע"מ תבל רכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות -דרכון שלא בתוקף או איכולל בגלל 

 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההוציא פוליסת בטוח הגבוהים אנו ממליצים ל להביטובשל דמי ם לפני מועד היציאה. יו 30

ל ו ממליצים עאנ ה.אשונהביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה רוליסה זו תכסה את דמי פיש לוודא ש .רישום

חיר הטוב ביותר. הפוליסה אישית ובמפוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה לכם  מוביטוח", שיתאיחכמים ב סוכנות הביטוח "זיו פתרונות

מייצוג וליווי . כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 240ת ביטוח ומאפשר למטיילי קשרי תרבות תבלאטרקטיבית ומיוחדת 

   לעיל בטופס הרישום. יינים, אנא ציינו זאתץ. למעונאירוע בחו"ל ולאחר החזרה לאר הביטוח בעת חברותמול  אישי
 

 _________________________________  תאריך: _____________  חתימה: ____: __1שם נוסע 

 _______________________  תאריך: _____________  חתימה: ____: ____________2נוסע  שם

  המילוילאחר  וצילום הדרכון המופעים פחנס, העמודים 2את לשלוח  נא

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

mailto:dialog@k-tarbut.co.il

