
 

 

 

 

 

 

 
 

  :בהדרכת

אדריכל פעיל ומדריך טיולים ותיק, מרצה להיסטוריה של האדריכלות  - רן שהם

 ולתולדות התרבות והאמנות.

 

 

 

לקהל הרחב  מהידועים שבמרצי המוזיקה, יקולוגזכנר ומו -נוי -ד"ר איתן אור

וזאת לצד  ,הפקולטה לחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי לחינוך ןכדיק משמשבישראל. 

 פעילותו כחוקר וכמרצה במסגרות האקדמיות החשובות ביותר בארץ.

 

 

היא עיר בדרום מערב גרמניה, המשמשת כבירת מדינת הסן. העיר ממוקמת  (Wiesbaden) יסבאדןו

ת ביותר באירופה ומזה זמן רב ידועה וקהעתי זוהי אחת מעיירות הספאעל גדתו הימנית של נהר הריין. 

הייתה ויסבאדן  19 -הימורים ובמאה ה גםר הרחצה הגיעו תהיא בזכות המעיינות החמים שלה. לא

 ("Spielbank")מפורסמת בזכות שניהם. הקזינו שלה 

התחרה באלו של באד הומבורג, באדן באדן ומונקו. 

כר חלק מאתרי התיירות העיקריים של העיר הם כי

מון שממוקם במרכז העיר, מוקף במספר מבנים האר

המונומנטלי הניאו קלסי )"בית  Kurhaus -, והבולטים

ספא"( עם המזרקה היפה במרחב הדשא המכונה 

  שלו. תיבחז" באולינג גרין"ה

 

 ימים 6 3.03.20: לארץ חזרהתאריך  26.02.20תאריך יציאה: 



 

, 1813שקיים מאז  כוכבים סופיריור 5בדירוג  (Hotel Nassauer Hof) נסאואר הוף המפואר מלוןה

ומתקני  כוכב מישלןומציע חדרים אלגנטיים, מסעדה עם  , בצמוד למדרחוב,יסבאדןומרכז ממוקם ב

 ספא נהדרים. 

 הסוויטות והחדרים המרווחים כוללים ריהוט יוקרתי וחדר רחצה מודרני.

מ"ר, כולל בריכת גג עם מים תרמיים, טרסת שמש  1,500המשתרע על פני  הספא של המלוןאזור 

או להזמין טיפול יופי במכון היופי ת מסאונות שונות וסף, תוכלו ליהנונלום וחדר כושר. תמורת תש

Artemis. 

 Orangerieמגישה מנות אירופיות וים תיכוניות, ואילו מסעדת  כוכב המישלןעם  Enteמסעדת המלון 

 עם הגינה המקורה, מגישה מנות מקומיות.

 .קת פסנתרים ומוזירגסי של בבר המלון, הכולל אח, מבחר נאהאתם מוזמנים להתרווח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מופעים בשלושה נצפה רהסמינבמהלך 

 ז'ורז' ביזה אופרה צרפתית מאת המלחין - (Carmen)כרמן  

 ג'קומו פוצ'יני  מאת אופרה בשלוש מערכות - (Tosca)טֹוְסַקה  

 ךבא "וריאציות גולדברג" מאתפסנתרן וירטואוז מבצע  -(Lang Lang)  גנאלאנג ל 

 

 

 י נשכחת של מראות וצליליםקחת חלק בחוויה בלתאנו מזמינים אתכם ל

 



 :תכנית הסמינר

  ויסבאדן  -ת"א  02.2026. ,'ד , יום1 םוי

 .(Frankfurt) לפרנקפורט מתל אביב סדירהבטיסה  נצא הרייםאחר הצ

 ויסבאדןבמרכז  פוארמהישירות למלוננו  סעינלאחר קבלת המזוודות 

)Wiesbaden( רסמינב בכל מהלך שהותנונלון , בה. 

 

 

 באד הומבורג  02.2027., יום ה', 2יום 

, אחת (Bad Homburg) באד הומבורגניסע לעיירה הציורית בוקר ה

ות מפורסמת. הערים המקסימות בחבל זה, שהייתה בעבר עיר מרחצא

חמות עולם, כשהעיר י מלתשביקורינו יתמקד בתקופה המסעירה שבין 

ח.נ. פרים העבריים כמו סוותי ורוחני לקהילת השימשה צומת תרב

 ש"י עגנוןוזוכה פרס נובל הסופר  אחד העם, מרטין בובר, ביאליק

עגנון במקום, ונראה את שהתגורר ויצר בה. נשמע על תולדותיו של 

 ןימוקמת בטיילת והמציינת את פועלו. נתוודע לקשרים בהאנדרטה המ

בשעות אחר  ברית ונטייל במדרחוב.העדות המחשבה והספרות ורה האינטלקטואלית שהשפיעה על תולהחב

 הריים נחזור למלוננו.הצ

 

  ויסבאדןאמנות  מוזיאון .2.20028', ו, יום 3יום 

, בעיר העתיקהויסבאדן. נתחיל  נו,עירחקור לעומק את היום נ

 בית העירייההבניינים העתיקים ביותר של מרכז העיר, נראה את ו

 ועוד.  הדוכס מנָָסאּושל  יתרה העירוניטה, קיהעת

אשר התחיל כאוסף אמנות  מוזיאון ויסבאדןבנמשיך לביקור 

בין . 19 -המאה הבתחילת  ביוזמת קבוצה פעילה של אזרחי העיר

לתכנן  רתיאודור פישנבחר האדריכל  1915 -ו 1913השנים 

ים נה במיוחד כדי להתאנכודרנית שתומ יהינתה ביתוכניות לבניין חדש שיכלול את האוספים. התוצאה הי

מכיל בנוסף למספר רב של הבניין  מהאוספים הבודדים, וכן מקום לתערוכות ארעיות.לצרכים של כל אחד 

, מייצגיםבנוסף,  .סיי פון יבלנסקיאלכאוספים מעולים גם את האוסף הגדול ביותר מיצירותיו של הצייר הרוסי 

תערוכות  גם, מוזיאון זה מארגן תיםלעימוקדי האמנות. ם את מהווי 20 -ההמאה  חפצים, פסלים וציורים ממחצית

 .עכשווית בינלאומית מיוחדות של אמנות

ופה. הערב , הנחשב לאחד מבתי האופרה המובילים באירלבית האופרה של פרנקפורטבשעות הערב ניסע 

מאת  'כרמן' האופרהאופראי, הלא היא אר הוטה באחת מהיצירות הידועות והאהובות שברפרייוקדש לצפי

תתת על הנובלה הנושאת שם זה שמו. האופרה, הביזהג'ורג' 

ה ימספרת את סיפור אהבתם של הצועני, פרוספר מרימהמאת 

ת מתרחשת על רקע חיי הצוענים וזירוכרמן ורב הטוראי דון חוזה 

לוחמי השוורים שבסביליה. לתזמורת האופרה של פרנקפורט 

הטנור בתפקיד כרמן, זמר  הזנדה שוודסופרן -ת המצוזמר ופיצטר

 ניקולאי פיטרסון.תפקיד דון חוזה והמנצח ב ג'ורג'ו ברוג'י



 מיינץ 02.2029., שבת, יום 4יום 

 אופרה 'טוסקה'הלקראת של איתן  הרצאת הכנהארוחת הבוקר נתכנס ל לאחר

האופרה מתמקדת באהבתם של  קומו פוצ'יני.ג'אן האיטלקי הנודע מאת המלחי

ור שהונהג ברומא בראשית המאה קע שלטון הטרקברדוסי על רייר צההזמרת טוסקה ו

מיינץ אה ניסע לביקור בעיר לאחר ההרצ טרם כיבוש העיר בידי נפוליאון. 19 -ה

(Mainz) ,נסיית סטפן הקדושכב, נבקר בעברית מגנצא (Stephanskirche) כנסייה ,

מן ם של האייחודיי'ים יטראזוובטרים ומעמחלונותיה ה רשםונת ,14 -גותית מן המאה ה

 במוזיאון גוטנברגלסיור  ,חלקה העתיק של העירנרד ל. מארק שאגאלדי היהו

(Gutenberg-Museum) .לשוטט בשוק נוכל  ,זאת מזג האויר יאפשרבמידה ו, הרייםובצ

 . שבמרכז העיר שבתיום ה

של  תילבית האופרה הממלכת רגלב בשעות הערב נצא

. רמניההסן בגכתי של מדינת התיאטרון הממל, שהוא ויסבאדן

בניין היסטורי זה מכיל ארבעה אולמות שונים, והוא מארח את טובי 

באופרה האמנים והתזמורות. קונצרט הערב יוקדש לצפייה 

לתזמורת המלכותית של הסן יצטרפו זמרת הסופראן . 'טוסקה'

 בתפקיד אהרון קאוליבתפקיד טוסקה,  אלנה אוקונור

  .ופר שטילרטכריסקאבארדוסי והמנצח 

 

 דארמשטאט 1.03.20, א', יום 5יום 

ופע חווית המ לקראתשל איתן  הרצאת הכנהארוחת הבוקר נתכנס ל לאחר

לאנג . (Lang Lang) לאנג לאנג אוז,של הפסנתרן הוירטו, אותו נראה הערב

(, יליד סין, הוא "תופעת טבע" יוצאת דופן, ונחשב כיום לאחד 37) לאנג

יות של וירטואוזילוב מופלא ם ביותר בעולם, בזכות שהפסנתרנים המבוקשי

קופת תשל  תוהוא יבצע עבורנו את אחת מהפנינים המוזיקלי ועומק הבעה.

. יוהאן סבסטיאן באךמאת  "וריאציות גולדברג"הלא היא הבארוק, 

קלדת", וריאציות שנכתבו על בסיסה, כתב באך במקור כ"תרגילים למ 30את היצירה, המושתתת על אריה ועל 

 . הווריאציה סוגתל רחשובות ביותהדוגמאות ה והיא נחשבת לאחת

. מדובר בעיירה שהייתה בירת נסיכות (Darmstadt)בדארמשטאט תק לסיור מר נצא רקהבו אהלאחר ההרצ

-מושבת אמנים שבנו מספר בניינים מעניינים בסגנון ארט 20 -ובה התפתחה בתחילת המאה ה (Hessen) הסן

 רכזים גם חפצי החן הנדירים שהם יצרו. בשעות אחמרו שבו וןבמוזיאבקריית האמנים ונבקר  נובו. נשוטט

  יים נשוב למלוננו למנוחה.הצהר

 -הוא הבית המרחץ של ויסבאדן, הלא ל בשעות הערב נצא

Kurhaus "()"המתחם משמש היום  .הנודע של העיר בית המרפא

נתכנס ים. ז הופעות וקונצרטכמרכז הכנסים של העיר וכמרכ

בעל האקוסטיקה הפנומנלית  Friedrich-von-Thierschבאולם 

אחד מהפסנתרנים  ,לאנג לאנג ו שלתננאזין לרסיטל בנגיו

 .דורנוהחשובים ב

 



 תל אביב - Städelסיור בעיר וביקור במוזיאון  - פרנקפורט 2.03.20, יום ב', 6יום 

את  לחינת לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיר הגדולה, פרנקפורט.

בסגנון גותי.  13 -, שנבנה החל מהמאה ה(Dom) בדוםסיורנו 

, (Roemer) הרומרה של העיר, נסייר בכיכר המרכזית העתיק

במוזיאון ים בנאמנות למקור. נמשיך לביקור יה משוחזרשרוב בת

, אחד מהמוזיאונים לאמנות המקיפים (Städel Museum) שטדל

קאי שטדל שהוריש נבה של ביותר באירופה. האוסף הבסיסי הוא

. במוזיאון נוכל להתרשם מהיצירות 1815אותו לעיר בשנת 

בוטיצ'לי, רמברנדט, מאטיס, מונה, מנות של האמנים הגרמנים, כמו גם מיצירות אובות של טובי החשו

נצא בדרכנו לשדה התעופה של פרנקפורט לקראת  לאחר מכן בהתאם לשעת הטיסה ועוד. פיקאסורנואר, 

  .צהאר טיסתנו

 

 :טיסותהפרטי 

מספר  תאריך
 טיסה

חברת 
 תעופה

 שעה נחיתה שעה המראה

26.02.2020 LY 355 18:20 פרנקפורט 14:45 תל אביב אל על   

2.03.2020 LY 356 00:35* תל אביב 19:30 פרנקפורט אל על 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :הערות

כנית תה .דודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלב תכנית הסמינר המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס .1

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

ההדרכה ו/או מנהל הסמינר יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות  או לחיזוי. כל שינוי

 בלבד.

ם ללא דריחח יטלא ניתן להבישון. יחד עם זאת, אנו מזמינים את כל החדרים במלון כחדרים ללא ע .2

ו/או אמבטיה )למען הסר ספק ו/או מקלחת  ת המלוןיבבו/או מיטות זוגיות  (Non-Smoking) עישון

 לחת או אמבטיה(. בחדר תהיינה מק

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

ישיבה במטוס. ככלל, להבדיל מהזמנות אישיות, לא ניתן, במסגרת כרטוס מראש של מקומות ה

  .להבדיל מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסויםבמטוס )קבוצתי להזמין מראש מקומות ישיבה 

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

ית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כי מוקדם ככל האפשר, ואנו נעבירה לב בכתב הבקשה

במלון היא של חברת התעופה ובית המלון בלבד, ההחלטה לגבי מקומות הישיבה והקצאת החדרים 

 להבטיח שאכן תקבלו את מקומות הישיבה שביקשתם.ואין באפשרותנו 

חטיף או  ,יד תיק קילו 8 ,קילו 23 עד כבודה כוללים על-כרטיסי הטיסה עם חברת התעופה אל .5

ר לפי כוללת רק חלון/אמצע/מעבבחירת המושב ) כרטוס לאחר עלות ללא הושבהו ארוחה קלה

 (.ומושב תיירים פלוסאינה כוללת מושב קדמי, מושב מועדף המושבים הפנויים, ו

מחירי ההושבה יהיו חברת אל על החלה לאחרונה במודל של תמחור דינמי ברכישת הושבה, כלומר  .6

נתונים לשינויים מצד החברה מעת לעת, מיעד ליעד, ומטיסה לטיסה. להלן פירוט עלויות של 

 : וםמושבים נכון להי

 65עבור  23-26אירו לנוסע, בשורות  20ואילך עבור  36ניתן להזמין הושבה הלוך חזור החל משורה  .7

אירו לנוסע. כל  150עבור  (רגליים משופרבעל מרווח )מושב  ובאקזיט 21-22אירו לנוסע, בשורות 

על מנת  המושבים. על המעוניינים בכרטוס מוקדם, ההושבות יטופלו לאחר כרטוס בהתאם לזמינות

חשבון כי במקרה של ביטול טרם הכרטוס הקבוצתי, לקחת בלהבטיח מקום הושבה מראש 

 תנאי הביטול.ת, תתווסף עלות ביטול כרטיסי הטיסה לעלות הכוללת, בהתאם להשתתפו

אירו לאדם מהמחיר הכולל ואין צורך  220יקוזזו  ,לאלו המעוניינים להזמין טיסות באופן עצמאי .8

 נמל. המסי  את להוסיף

ם ככל פואי מוקדר כי יש לעשות ביטוח רלאור הניסיון שלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהי .9

לצערנו, לא  .יום לפני היציאה לטיול 60 -האפשר לאחר ההרשמה לטיול, ובכל מקרה לא יאוחר מ

יסוי שבחוסר אחריות לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם כ נוכל להיענות לבקשות של מטיילים,

 ודיעו לנועלינו, במחשבה כי אם הומבקשים לגלגל את ההפסד הכספי  של ביטול מסיבה מוצדקת(

 הרי שמגיע להם לקבל את כספם חזרה. על ביטול,

 על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שתתאים לכם פוליסת  אנו ממליצים .10

 240יסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפול

אישי מול חבורת הביטוח בעת אירוע  מייצוג וליווי . כך תיהנורפואי יום מראש לכל גיל ובכל מצב

 וניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.. למעובחזרה לארץבחו"ל 

עליית מחירי הדלק, ועליית הביקוש העולמי לטיולים גרמו לתחרות מתמדת על : חשוב  .11

מות ויות כספיות ומקדמות בטיסות ובבתי המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבמקו

על מנת נאי הביטול. בתקופות שיא, הדרישות אף מחמירות יותר וכך גם תמוחזרות.  מראש שאינן

במידה והנכם  - קרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציעהלוודא כי שירותי 

 מוקדם., ותיהנו גם מההטבות לרישום נא הקדימו הרשמתכם -בסמינר זה  מעוניינים להשתתף

תשלומים  6אירו,  75הנחה בסך  :9.20108.31עד לנרשמים ות ום מוקדם מיוחדהטבות ריש .12

ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור  -ביציאה מהארץ  V.I.Pטיפול לא ריבית והצמדה ול

     רכונים!ת הדבבדיקות הביטחון, בצ'ק אין ובביקור

 טל"ח

 

 

 



 

                                     

 

 בנתב"ג! P.I.Vתשלומים וליווי  6, לנוסע הנחה אירו 75 :19.08.31עד ת לנרשמים ומיוחד תוהטב

 .לנוסע אירו 30הנחה בסך  - 1-12.09.19 לנרשמים בין

 רו אי 25בסך  נוספתהנחה  :"תבל עם "קשרי תרבות מתמיד יללמטי

 אירו לכל טיול נוסף מאז. 10ועוד , 1.1.17 -לטיול ראשון החל מ

 מחיר כולל: ה

 .אל עלבחברת  ות לפרנקפורטישירטיסות  טיסה:  

 .דה לקס כוכבים 5ומפואר,  מרכזית מלון יב לינה:    

 ת בוקר וארוח::כלכלה

 כים מצוות ההדרכה של מדרי שני   הדרכה:

 .ארגוני ומלווה קשרי תרבות תבל                

 מטיילים( 22 -)יציאת המלווה מותנית ב              

 תחבורה לפי התכנית.   תחבורה:

 מפגש הכנה בארץ  -

 ות אישיותהכוללת אוזניקבוצתית  מערכת שמע  -

 דמי כניסה לאתרים -

 מקומיים נותני שירות תשר ל -

 הרצאות הכנה באורך מלא לפני כל מופע -

 :18.08.31עד לנרשמים 

תשלומים ללא ריבית  6 חה,ירו הנא 75 -

בבדיקות הבטחון, בצ'ק  P.I.Vוהצמדה, וליווי 

 .אין ובביקורת הדרכונים

 המחיר אינו כולל:

 אירו 455בסך אדם בחדר ליחיד תוספת ל -

 (7.08.19 -נכון ל אירו 119)מיסי נמל, ובטחון  -

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית  -

 כניסות למופעים -

שינוי ממועד הטיסה אישי:  ות אופיהוצאות בעל -

 בידור וכו' ,כביסה, שתייה, טלפון  הקבוצתי,

כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל  -

  סמינרהשל 

  מחיר הכוללמפורטות ב וצאות שאינןה -

שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי  -

 7.08.19ל, הדלק והביטחון, החל מתאריך נמה

. מומלץ גם ת ומטען )חובה(וח בריאוביט* -

להוסיף ביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי 

במקרה של ביטול )החברה אינה אחראית לכל 

 ל(.מהלך הטיולמטייל ו/או לחפציו ב נזק שייגרם

 תשר למדריכי הטיול  -

 למטייל ליום(. סה"כאירו  6 לפחות)נהוג 

 ותשלום הלי רישוםנ

 הרשמה:
 ": תבל או במשרדי "קשרי תרבות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר,באמצעות  הרישום לסמינר

  054-2177333סאפ: וואט, 09-7428885פקס. ,  072-2116888  .. טל4425038כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 

 tarbut.co.il-dialog@kדואר אלקטרוני: 

 הרישום. כמפורט בטופס :םהסדרי תשלו

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

 .הם אינם ניתנים לשינויהביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, ודמי מאחר (. לוודא קבלת ההודעהיש )

למטייל דמי רישום וטיפול )שלא  € 75, למעט למו דמי ביטוללא ישו, ימי עבודה לפני היציאה 31עד  במקרה של ביטול •

, ואז יתווסף יםלמופעכגון כרטיסים  ותים נוספיםאלא אם כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שיר יוחזרו בשום מקרה(,

 המחיר בפועל לדמי הרישום והטיפול.

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  45%של  סך ישלם לחברהימי עבודה לפני היציאה,  30 -25בין המבטל מטייל  •

 .ם מראשלמטייל כפיצוי מוסכ 75%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 24 -20מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 85%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 19 -15מטייל המבטל בין  •

 .ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה ה,ני היציאימי עבודה לפ 14 -החל מבמקרה של ביטול  •

 טל"ח   .     משתתפים 15ימום מותנית במינבמחיר הזה נר יציאת הסמיה', שאינם ימי חג או ערב חג. * -ימי עבודה: ימים א' 

. יש רישום רות ביטולטוח הכוללת אפשי, פוליסת בבמקביל להרשמהאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

 אנו ממליצים את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. לוודא שפוליסה זו תכסה

חכמים בביטוח", שתתאים לכם פוליסת ביטוח לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב  תרונותעל סוכנות הביטוח "זיו פ

. כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול לכל גיל ובכל מצב רפואים מראש יו 240וח ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביט

 הרישום. בטופס למעוניינים, נא ציינו זאת. ולאחר החזרה לארץחברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל 

 tarbut.co.il-dialog@kל: מיי 7428885-09 :פקס 2177333-054וואטסאפ:  ,2116888-072 טל':

 

 מטיילים  30בקבוצה של  לאדם בחדר זוגי € 1,995החוויה:  עלות  
 מטיילים 25-29של  בקבוצה לאדם בחדר זוגי € 2,195                         
 יםמטייל 20-24בקבוצה של  לאדם בחדר זוגי € 2,295                         
 מטיילים 15-19בקבוצה של  לאדם בחדר זוגי € 2,395                         

 
 

 הערות: 
 עד. התיירות השונים בארץ הי . המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות, המיסים ושרותי1
 טל"ח   הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  -גבלה במספר המקומות בטיסה אור מ. ל2
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 מופעיםפח נס - ויסבאדןוב ליסופ"ש מוסיק

 
 
  טוסקה Opera House Frankfurt                29.02.20 כרמן 28.02.20  

                                                    Hessian State Theatre of Wiesbaden                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Kurhaus Wiesbadenנג   לאנג לא 1.03.20
 

 
 
 
 
 

 בהמשך.ם האול מפתראו נא את 

 

 תאריך
 קטגוריה  מופע

מחיר 
 יסלכרט

מס' 
 כרטיסים

  סה"כ מחיר

   105 2 כרמן 28.02.20

   a1 78                                                 טוסקה 29.02.20

             לאנג לאנג   1.03.20

  סה"כ לתשלום: 

 

 ___________________שם: ________

 תאריך: ________________________

 ______חתימה: __________________

 
 

 הערות
 אירוע, לכל קטגוריה, בכל כרגעיל מופיעות כמויות הכרטיסים השמורים לנו בטבלאות לע .1

יזכו במקומות  -קדימים להירשם המ ם זוכה"!בחירת הקטגוריות והמקומות היא בשיטת "כל הקוד .2

 בים ביותר!הטו

 בעת ההרשמהקטגוריות הכרטיסים כפופות לזמינות  .3

 שב ספציפי בקטגוריההקטגוריה בלבד אך לא על מואנו יכולים להתחייב על  .4

 לאחר הזמנת הכרטיסים, לא ניתן לבטלם או לשנותם .5

 

 

 

 

 

 קטגוריה
מס' 

 כרטיסים
 מחיר

2 25 105 € 

 קטגוריה
מס' 

 כרטיסים
 מחיר

 a1 25 € 78 

 גוריהקט
מס' 

 כרטיסים
 מחיר

1 15 198 € 

2 10 168 € 



 

 

 

 

Frankfurt eOpera Hous 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
  

 

 במה



 
 

Hessian State Theatre of Wiesbaden 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     "מעבתבל ת קשרי תרבו

 פרטים אישיים - ויסבאדן לסמינר טופס הרשמה

 7.08.2019, 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

 _____________________: באל על נוסע מתמידמס' 

  חזור ולנוסע הלוך  אירו 20כרוכה בתשלום  אחוריותבשורות  השבהו

  לא מעוניין             מעוניין                 חלון / מעבר / אמצע 

לנוסע הלוך וחזור   אירו 65בתשלום  כרוכה קדמיותבשורות הושבה  

 ייןלא מעונ               מעוניין                 חלון / מעבר / אמצע

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

                                           הלוך וחזורלנוסע  אירו 150

 מעוניין אל               מעוניין                   חלון / מעבר / אמצע

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון
 ם אישייםטיפר

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________מספר דרכון: _______

 ______________________________עד: _קף בתו

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _____טלפון נייד: __________________________

 ____________ אחר:/  רגיל: צמחוני / סותבטיוכל א

 ___________________: _באל על נוסע מתמידמס' 

  חזור ולנוסע הלוך  אירו 20כרוכה בתשלום  אחוריותבשורות  השבהו

  לא מעוניין             מעוניין                 חלון / מעבר / אמצע 

לנוסע הלוך וחזור   אירו 65בתשלום  כרוכה קדמיותבשורות הושבה  

 ייןלא מעונ               מעוניין                 חלון / מעבר / אמצע

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

                                           הלוך וחזורלנוסע  אירו 150

 מעוניין אל               מעוניין                   חלון / מעבר / אמצע

 

 

 

 _______________ ____________ מיקוד:עיר: _____________ ________כתובת: ___________________

,          ___________________פקס: _______________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ______  טלפונים:__________________________ם: ____ש - בארץאיש קשר 

__אחר: __ נוי -איתן אור  םרן שה  פייסבוק נט אינטר חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

 .מלוןוב, בטיסות טיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

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

חדרים מסוימים בבתי השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלסוכני נסיעות,  לנו כמארגני הטיול, כמו גם .3

 לבקשת המטיילים(.ינו ו על ידם הוזמנוס )גם אסוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטהמלון, 

ת תבל אותו ניתן לקבל במשרדי ובכפופה לתקנון הטיולים של קשרי תר טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 co.iltarbut-http://www.k.ברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  הח

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

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

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

הבא עמודאת ה אלמנא ל ,2ך מתו 1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          240לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 

http://www.k-tarbut.co.il/
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 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     "מעבתבל ת קשרי תרבו

 2עמוד 

 כספים - ויסבאדן לסמינר הרשמהטופס המשך 
 

 1מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי  € 1,995    לתשלום:הסכום 

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

 (1-12.09.19 €30) € _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  € _____  הנחת מטייל מתמיד:

 €__________ ס:הושבה במטו

 €__________             :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 

 *למטייל בחדר זוגי  € 1,995  לתשלום:הסכום 

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

 (1-12.09.19 €30) € _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  € _____  הנחת מטייל מתמיד:

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 €__________ הושבה במטוס:

 €__________             :מופעים

 (€ אירו)  __________ :2 יל"כ מטיסה

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

           מיטה זוגית              תמיטות נפרדו

 

 בקשות מיוחדות: ______________________________________________________________________________

מתייחס לאדם בחדר זוגי  € 2,195מטיילים ומעלה. המחיר  30ה של ר זוגי בקבוצלאדם בחד מתייחס € 1,995המחיר  *

 € 2,395והמחיר  מטיילים 20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  € 2,295המחיר , מטיילים 25-29בקבוצה של 

 מטיילים 15-19מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

נחה ה תרבות תבל",  ימתמידים בחו"ל עם "קשר  למטיילים ..711.1אחרי תנו לטיול אחד ימטייל מתמיד: מי שנסע א* *

 לכל טיול נוסף מאז.  € 10ור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד עב € 25בסך 

 ___________________________________________________________ נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:

 לבחירתך: לוםתש מסלולי

 לביטחון בלבד".לא את פרטי האשראי ולציין: "מ. לבוחרים במסלול המזומן יש לבכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

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

 . 16.01.2020עד ם במזומן. גמר חשבון ום התשלועם המשרד לתיא

 ___ :יס: __________מס. כרט ______,____באמצעות כרטיס אשראי מסוג-__________-__________-   ,___________

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

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

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

 טל"ח    . הראשון החיובביום ( חימזר) הבוג חאותהעברות והמכל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.

 

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

מען הסר ליש לוודא קבלת אישור רישום!  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. פרטי כרטיס אשראי לביטחון

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

 לתשומת ליבכם:

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

שר/ת את פרטי תי על טופס זה אני מאבחתימ .ןאו למלו אוטובוסימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

א יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא, ל יטול.ב, לרבות תנאי התשלום והטיולהעסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

עד טיול מאושר ומובטח ה אםרכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים -כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אי

 טולית אפשרות בהכולל, הבמקביל להרשמהגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי ם לפני מועד היציאה. יו 30

אנו ממליצים על  פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.יש לוודא ש .רישום

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

מייצוג וליווי . כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 240ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבלחדת ית ומיובאטרקטי

   לעיל בטופס הרישום. יינים, אנא ציינו זאתץ. למעונמול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל ולאחר החזרה לאר אישי
 

 _________________  חתימה: ____________: ____________________  תאריך: ___1שם נוסע 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____2שם נוסע 

  המילוילאחר  וצילום הדרכון , הזמנת המופעיםהעמודים 2את נא לשלוח 

 3337721-054או לוואטסאפ:         rbut.co.ilat-log@kdia  :מיילל או     7428885-09לפקס: 
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