
 

 
 

 

 
 
 

 Celebrity Millennium הפאר אנייתעל סיפונה של 

  כולל ליל הסדר

 

 
 

 
 

 מומחה ליפןהבהדרכת 

באוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה  ראש המכון ללימודי אסיה  -ניסים אוטמזגין  רופ'פ

.  מלמד קורסים העוסקים בהיסטוריה, בפוליטיקה ובתרבות של יפןל יפן. תרבות שו יהלהיסטור

גר ביפן עשר שנים, בעל דוקטורט מאוניברסיטת קיוטו, עוסק בתפוצת התרבות העכשווית  

 ה. היפנית והקוריאנית במזרח אסי

 

  , תקשורת ת תחבורהוהבנייה של תשתיו 2020 -טוקיו כולה מתמרקת ומתכוננת לאולימפיאדה שתתקיים בעיר ב

וים שהאולימפיאדה תסייע להם להציג את ההישגים הכלכליים והטכנולוגיים ובניינים היא אדירה. היפנים מקו

ממש כפי שעשתה האולימפיאדה הקודמת שהעיר   -האדירים של יפן ותאפשר לה לזנק שוב לתודעת העולם 

 . . בביקור בטוקיו ננסה לתפוס את העיר במעופה1964 שנתארחה ב 

 

רבות והאסתטיקה  רק על ההיסטוריה העשירה של המדינה המרתקת הזאת ונתרשם מהת א לנלמד  ר השטבסמינ

ם לה, אלא גם נבקר בחלקים שונים בארכיפלג היפני והקוריאני. נבקר בערים מודרניות, באזורים כפריים,  הייחודי

השפיע על  אוגרפי ה הגימיקומובנופים מוריקים תוך כדי הכרות מעמיקה עם התרבות המקומית. נלמד כיצד 

נלמד להכיר בצורה   טשיילהתבודדות. במהלך ה  וגרם לה לנוע בציר שבין פתיחות ,זהותה לאורך השנים

 בנושאים אלו. נשלב הרצאות רקע מעמיקות המעניינת ביותר את ההיסטוריה, התרבות, האמנות והחברה של יפן, ו

פן מעבר לחזות השגרתית המוצגת לתיירים. ר את י ולהכיבונן בזכות הידע והניסיון הרב של המדריך, נצליח להת

, בעיירות קסומות, ברחובות צדדיים וביפן הסמויה  יםמקומיבכפרים, בשווקים  -נערוך ביקורי עומק 

, העיר השנייה בגדולה בקוריאה הדרומית, ונוכל לעמוד על נקודות  פוסןבעיר הדרומית כמו כן, נבקר  מהעין.

חוויה   ידהוא תמ יפןהעצום של ו המעניין בארכיפלג הביקור . שתי המדינותן בין גומליחסי ההדמיון, השוני וי

   צריך להיות שם כדי להבין. אחר בעולם.  מקום מרגשת ולא ניתן להשוותו לביקור באף 

 

 ". וקוריאה "יפן  -יחיד מסוגו   שט  סמינרבכל אלה ועוד, נתנסה באופן ישיר וחוויתי ב 
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  (Shinjuku). שינג'וקוור  זבאכוכבים  5מציע אירוח ברמת  (Hyatt Regency Tokyo) טוקיוהייאט ריג'נסי מלון 

מכיל מלונות יוקרה רבים, גורדי שחקים מרהיבים, מאות חנויות ומסעדות,  ה י ענק.רובע מסחר ובילוהוא  שינג'וקו

בשעות הלילה הופך מרכז הקניות למרכז   וחיי לילה תוססים.

ר רווי מסעדות, פאבים ומועדוני לילה,  בילוי נוצץ וססגוני. האזו 

בילוי שונים ומגוונים וכל  וד מיני סוגי בתי קולנוע ותיאטראות וע

תחנת  קיים. האורות הנוצצים של שלטי החוצות הענזאת תחת 

הרכבת של שינג'וקו הינה בין העמוסות ביותר בעולם ורוב  

הפעילות מתרכזת באזור זה. מתחת לתחנת הרכבת ממוקם אזור  

   יות ענק תת קרקעי ובו חנויות רבות, מסעדות ובתי קפה.קנ

 

ממוזגים  החדרים  . חוטי חינםואינטרנט אל מסעדות 7בריכה מקורה, למצוא תוכלו במלון 

מודרניים וכוללים חלונות גדולים עם נוף של שינג'וקו. כל חדר מציע אינטרנט אלחוטי  ו

כוללים  י בר. חדרי הרחצה הצמודים, שולחן עבודה מרווח ומינ, טלוויזיה בלווייןמהיר

 .אמבטיה עם ראש מקלחת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מציגים:                                  

 וקוריאה   ביפן   שט   סמינר          

   דובדבן ה   חת פרי בתקופת          

 שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית  

 החיים העכשווי של יפן ק  מפגש מיוחד עם התרבות, המסורת ודופ 

 ב"קשרי תרבות תבל" 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר ! 
 

 מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:

 ה ולחברה היפנית ק יליפן, לתרבות, לפולקלור, להיסטוריה, לפוליט  מומחה  עם הדרכה 

  למד וחי שדובר יפנית  ם בזכות מדריך  העמקה לא שגרתית ורבת פני 

   ןבעבר ביפ

 בתחומים רבים ומגוונים  על יפן וקוריאה צאות עומקרה 

על בסיס אירוח הכול   בחדרים עם חלון ליםאניית יוקרה ט בשיי 

 כלול  )כמעט...(

 בכל נמל עגינה אנגלית  ידובר  יםמקומי כים מדרי 

 הדואג לפרט ולפרטים  וליט  מנהלכה, בנוסף לצוות ההדר  

 לכל מטייל קבוצתית, הכוללת מקלט ואוזניה אישית   שמע  מערכת 

 (  Optionalsשלומים נוספים ) אין ת  -  חירבמ  םיכלול םכל הסיורי 

 אין זמן חופשי במהלך הטיול  -  זמן הטיול מנוצל כולו 

 ביותר  חבורת מטיילים איכותית 

 לך בשביל השקט הכלכלי ש - ספי רק לאחר הבטחת היציאהב כחיו 

  IPVבית והצמדה וליווי תשלומים ללא רי 10הנחה, עד  75$: לרישום מוקדםהטבה מיוחדת  

 . בנתב"ג

 תמורה מלאה לכספך ! -ב"קשרי תרבות תבל" 

 מהנה ופורהסמינר שט 

 



 

 סמינר שט: חוויה שלא תרצו להפסיקה 

ה, לינות,  יעופה לאניהכוללת הכל: העברות משדה הת  ילה שלמה, מאורגנת היטב,נו הינו חבטיול השייט של

עליהם מופקד   שירותים והנאות, לול שלר ומכבידו ם,ה, מופעייאניארוחות, סיורי חוף, הרצאות מעשירות על ה

יה,  יאנוף, מיסי הטיסות, העברות, סיורי ח *כולל, למעשה, הכל! צוות חברת השייט. גם המחיר שאנו מציעים 

יה, שבכל מקום אחר יש לשלמם בנפרד( ולמדריך יהאנת טיפים לכל נותני השירותים המקומיים )כולל צוו

במהלך השייט פנסיון מלא, במהלך סיורי החוף על בסיס חצי   יו, בימים בטוק ארוחות בוקר: כלכלה  *הישראלי. 

 .פנסיון

 מופעים, הרצאות , סיורים

  במקדשים סטוריים, ם העתיקות, באתרים ההיורי חוף, מודרכים בעברית, בעריונת של סיהשייט כולל תכנית מגו

יתלווה  אלי שטיול הישר , מדריך היןניסים אוטמזג  'פרופי ע" ויועבר באולם האוניה והרצאות  ובמוזיאונים 

 ת והאתרים במקומות בהם נבקר.  יו ת ההיכרות עם העמים, התרבולקבוצה, ויעמיק א

 

 מלון פאר צף : הספינה

ילו אתר נופש קטן על המים.  הן היא בית מלון משובח, ולעיתים אפדי לפנק. כל אחת מכאר נבנו הפ  תאוניו

ים וכורסאות רכות, דרך חדרים מאובזרים  ם חלונות פנורמיקלין ובבר ע החל בטר פאר ונוחות, ה יקיפו אתכם יבאני

תם לחדר מלון תווים ברמבספריה. כל חדרי האנייה המהודרים, מצוידים כהלכה ומשעד לפרט האחרון, וכלה 

ם  ם נוספים. אתם מוזמני, אינטרנט )בתשלום( ושירותיהטלוויזיומקלחת,  מהודר, שכולל מיזוג אוויר, חדר שירותים

 רק פעם אחת( ולהרגיש בבית. מזוודות שלכם )יה, לפרוק את הילעלות לאנ

 

 כוכבים  5אמנת השירות וארוחות 

ם החדרי-התיירות העולמית, החל מעבודת דיילות שירותביותר של השירות באניות עומד בסטנדרטים הגבוהים 

את  ל על מנת להפוך מץ לעשות הכלצרכיו של הנוסע ויתאלה בשירותי מנהל השייט. הצוות הידידותי קשוב וכ

 הטיול שלכם לחוויה שאתם מצפים לה. 

ארוחות   4די יום ם, מציע מהארוחות מלהיבות לא פחות מהנופים ואתרי הטיול. צוות של שפים, מובילים בתחומ 

שעות(   24ה פתוחה הריים, קפה / תה ועוגה אחר הצהריים )עמדת הקפעשירות, מזנון לארוחת בוקר, ארוחת צ

 חת לילה...  חת ערב וארוארו

 מוקדם ום ריש

תשלומים ללא ריבית  10דולר,  75הנחה בסך  :19.10.1ד ע הטבות מיוחדות לרישום מוקדם

ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור בבדיקות  -יציאה מהארץ בV.I.P והצמדה וטיפול 

 הבטחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!



 :הסמינרתכנית 

 טוקיו -יב ב תל א  20.4.7-6 , 'ג- 'בם מיי  ,21+יום 

בירתה התוססת של יפן ואחד הכרכים  , (Tokyo) טוקיואל  ה נצא בטיס

רים כמו פריז,  עקיו, ה לטוהשוואבהאורבאניים הגדולים ביותר בעולם. 

לונדון וניו יורק עשויות להיראות כשכונות מנומנמות. נצא לסיור היכרות  

יים שבו נשהה בשלושת  חשוקק ה (Shinjuku) שינג'ו'קו ור באזראשוני 

 לפני היציאה לשייט. לינה בבית המלון בטוקיו.מים הקרובים הי

 

 במסעדה מקומית  הסדר ליל -רובע גינזה   -מי יאון מקווזמ -טוקיו   20.4.8,  'ד, יום 3יום 

  העיר אינה רק  .טוקיו  , נתחיל את מסענו באחת הערים המרתקות בעולם

רכבות מהירות   קים,אנשים, שוו ייני משרדים, אופנה,של בנרב  ערב

לי והתרבותי של  ורובעי שעשועים מוארים אלא גם המרכז הפוליטי, הכלכ

כלית של יפן: נטייל  לעוצמה הכליפן. בטוקיו נתוודע לעושר התרבותי ו

כדי ללמוד על (Edo Museum) אדו במוזיאון תחתית ונבקר בעיר ה

דת  י העץ המיוחות הדפסהעיר. נלמד על אמנשל  שירהההיסטוריה הע

אחד  , (Ginza) גינזה ברובע נמשיך לבקר  .(Asakusa) אסקוסהיפן ונתרשם מהמקדשים והשווקים ההומים של  לש

. זהו אזור הקניות והבילויים  מועדונים וחנויות נפלאותגלריות, , מסעדות ו עם יותר בטוקיים בוקרתייה יםרובעה

על "הנס" הכלכלי היפני וההתקדמות האדירה   מדנלם בטוקיו במהלך הימי  והיקר ביותר. קיו,בטו המפורסם ביותר

ו לאורך השנים מבירה  חורבות המלחמה לקדמת הכלכלה העולמית, על גלגולה של טוקימשהמדינה עשתה 

  לות, דריכל ההבניה של טוקיו כעיר גלובאלית דרך אהעסקים, וע המאוכלסת בסמוראים וסוחרים לבירת אנשי 

 את ליל הסדר. ג בצוותא בערב נחגו. אופנה ותרבות נוער פרועה

 

 טוקיו   -ושוגו מקדש ט -קו  ינ  -טוקיו   9.4.20',  ה, יום 4יום 

, שם נבקר  (Nikko) ניקולאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה צפונה לעבר 

 (Toshogu Shrine) וטושוגמקדשי של  והעתיק בקומפלקס האדיר

  קברו שלוכן ן מקדשי יפן. בפאתי המקדש שבימ  יםלמפואר יםשנחשב

את   שהיה המפורסם מבין שליטי יפן שאיחדטוקוגאווה איאיאסו, 

  250 -איו שלטו ביפן במשך יותר מ, ושצאצ16 -המדינה בראשית המאה ה

נלמד על סדרי הממשל   בניקו  שנים! 

להתרשם גם ולראשונה נוכל ( 1603-1868) קוגאווהו טוהחברה בתקופת 

מכל  המקיפיםההרים  ה אתבמהלך הנסיעה נרא  .כובש ה יפניבע המהט

צצים בין מטר, ה 550ל ששנבנו בגובה רב האגמים המהפנטים ואת מעבר, 

ונצא לסיור . בשעות אחר הצהריים המאוחרות נשוב לטוקיו נופי הכפר והעיר

 . קיוהמרכזי של טוהשעשועים רובע  - Kabukicho)) בקבוקיצ'ולילי 



 עלייה לאנייה סלבריטי מיליניום  -יוקוהמה   -  תי אודאיבההאי המלאכו  -טוקיו   20.4.10,  ו' , יום5יום 

שם נלמד על ההיסטוריה  (Yokohama) ליוקוהמה נצא  קרהבו ת לאחר ארוח

ד , שהייתה ע יוקוהמהשל העיר ועל ראשית ההתיישבות של זרים ביפן. 

הגדולות  ערים אחת ה שומם, היא כיום כפר דייגים  19 -אה המחצית המ 

חל עם בוא הזרים אליה ועם סלילת ן. פיתוחה הוהמפותחות ביותר ביפ

מהבירה טוקיו. בדרך ליוקוהמה נחלוף על פני יפן בנה מסילת הרכבת הראשו

שנבנה על הררים של אשפה ממוחזרת  (Odaiba) אודאיבההאי המלאכותי 

טוריה  בהיס נעמיקהיסטורי של הזרים וה רות הקב נבקר בבית. ביוקוהמה פופולאריועים ובילוי כמרכז איר ומשמש 

ה שני האמריקאים ששינו את יפן, על הרסטורצי , קומודור פרי וגנרל מק'ארתורנדבר על  המודרנית של יפן:

ו נעלה לראשונה על  גיע לנמל בוהמודרניזציה המהירה של יפן שהיה הביאה. לקראת שעות הצהריים נ מייג'ישל 

הימים הקרובים למסע מרתק לאורך  12 -נו בה ביתשתהי (Celebrity Millennium) ניוםסלבריטי מילאניית הפאר 

 חופי יפן וקוריאה. 

 

   הרצאת ערב באנייה  - וג'י הר פ -שימיזו  נמל  20.4.11,  שבתיום , 6יום 

הימי  ון למסענו לאחר ארוחת בוקר מפנקת באנייה נעגון בנמל הראש 

יפן שמחוץ   ה לחוות אתאשונ ות רשם תהיה לנו הזדמנ ,(Shimizu) שימיזו

סע אל  יים הגדולים. לאחר שנתרשם מהנמל המקומי נכים האורבנילכר

טובה נוכל להשקיף  ואם תהיה ראות  ,הטבע מקרוב ארץ לחוות אתפנים ה 

  נבקר יפן.  ד מסמליה הידועים שלאח ,(Fuji Mountain) הר פוג'יל עבר א

בשעות   ,(Hakone Open-Air Art Museum)  זיאון הפתוח בהאקונהבמו

של   הערמתקיימת תנועה בו פן "הים התיכון" של י - הסטונאיקאייג לאורכו של ים פליונ  לאונייה הצהריים נחזור

  מדינת איים ת של יפן כ. נמשיך ונדבר על המשמעוהונשו, קיושו ושיקוקומסחר בין שלושת האיים המאוכלסים 

 , מסחר וכיבושים.  ועל המעבר בין בידוד

שם נבין   ?ולים, סיביריים או פולינזיםמונג -ים מקור היפנ: באנייה נתכנס להרצאה ראשונה  המנוח לאחר 

וגם אמצעי התקשורת אינם טומנים את ידם   ,בשאלה שמעסיקה חוקרים יפנים רבים בשנים האחרונות וקונעס

פנים  א הימוצ בעדויות המוקדמות בדבר ,נות לגבי מקור היפניםאוריות השותעסוק בתי בצלחת. ההרצאה

 בשאלה.  של העיסוק   תהפוליטיות ובמשמעויו

 

 אוסקה ונארה    20.4.12,  א', יום 7יום 

, עיר  (Nara) רהנאונצא בנסיעה לכיוון  (Osaka)אוסקה נעגון בנמל  קרבוה

אן של יפן. כ  עתיקה ומקסימה שבמאה השמינית שימשה כבירה הקיסרית

ביפן. נבקר הדת עץ ונמשיך בחקירתנו את האסתטיקה וארכיטקטורת ה

, ובו פסל הברונזה של בודהה הגדול ביותר (Todai-ji) יטודאיג'מקדש ב

 דש העץ הגדול ביותר ביפן. בהמשך נטייל בפארקבמקכן בעולם השו

של העיר. נחזור לאוסקה  חרים הישן , המפורסם בצבאים החביבים הסובבים סביב המבקרים וברחוב הסוהצבאים

 ניה. ור, לפני שנחזור לאתוסס של העי, אזור הבארים והמסעדות ה(Nanba) נאנבה לסיור ערב באזור  



 פביליון גינקאקוג'י  -שביל הפילוסופים    -היכל סנג'וסנגנדו  -קיוטו   - בהקו 20.4.13',  ביום , 8ום י

  נייה וניסע נרד מהא ,(Kobe) קובהלאחר העגינה בעיר הנמל 

  מושבו מקום בירתה העתיקה של יפן ו ,(Kyoto) קיוטו לעבר 

. נתוודע אל  ה התשע עשרהד לשלהי המאשל הקיסר ע

ונבקר  טו קיותו אוצרת העיר העושר התרבותי המגוון, או

נתחיל את  קדשים ובגנים שהם מהיפים ביותר ביפן. במ

, היכל העץ  (Sanjusangendo) בהיכל סנג'וסנגדוביקורנו 

  נטייל לאורך שביל הפילוסופים ך ושינמ כן בודהיסטיים. לאחר מ ובו מיצג אדיר של פסלים  גדול בעולםה

(Tetsugaku No Michi)ארוכה. נמשיך ונראה  צי סקורה ת עשדרמזרחיים ותחום ב , הנמתח למרגלות הרי קיוטו ה

 . באונייה לינה  .בערב נחזור לקובה  .(Ginkakuji Pavillion) גינקאקוג'יאת פביליון הכסף  

 

 שוק הירומה   -רובע הסמוראים  -ימיו  טירת דאי -קוצ'י   20.4.14',  גיום , 9יום 

נצא למסע  ו, (Kochi) קוצ'יבנמל קדמות נעגון וקר המות הבבשעו

  ביפן  יה לנו הזדמנות לחקור את האי הרביעי בגודלוהתו ב ,מיוחד

שלא בצדק.   , מטיילים מעט , אליו מגיעים(Shikoku) שיקוקו

השתמרו בה מבנים ורחובות  של קוצ'י, בגלל הבידוד היחסי 

  יימיו ת דאבטיר נערוך ביקורדרנית. ורום מפה הטמהתקו

(Daimyo Castle) , ברובע  בה ישב השליט המקומי. נטייל

נמשיך  (Hirome Market). הירומהשוק וב של העיר  הסמוראים 

בקוצ'י  הלך הביקורהסמוראי המפורסם ביותר שנולד וגדל בעיר. במ - סקמוטו ריומה -ונלמד על עטרת העיר 

( ועל הסמוראים  1605-1868) טוקוגאווה וני בתקופת מעמדית וסדר שלט ביליות יים, מוחברת  עמדות נלמד על מ

 שוב לאנייה. בשעות אחר הצהריים נ . 19 -ני והמעמדי בשלהי המאה הטוהצעירים שלבסוף שברו את הסדר השל

 

   במוזיאוןביקור  -קגושימה    20.4.15',  גיום  , 10 יום

מרכזית בדרום  העיר ה, (Kagoshima) מהבקגושיון הבוקר נעג

ן )ממלכת( סצומה עד לשלהיי  ירתה של ההאהאי קיושו וב

מוראי  הס. קגושימה היא גם עיר הולדתו של 19 -המאה ה

אשר הונצח בסרט   (Saigo Takamori) סייגו טקמוריהמפורסם 

  "הסמוראי האחרון". בקגושימה נלמד על ההיסטוריה של דרום 

מה שאפשר לצפות  קר במוזיאון מקומי, ונתקרב עד כקיושו, נב

  . 2017דיר, שהתפרץ לאחרונה באביב בהר הגעש סקורג'ימה הא

 . לאונייהשוב הריים נוהצת  בשעו

 

 

 



 שוק הדגים   -טיילת   -פארק אולימפי  -פוסן    20.4.16, 'היום  , 11ום י

  ר יפוסן היא הע .(Busan) בפוסן לאחר ארוחת הבוקר נעגון לביקור מרתק 

אלקט הכבד של תושביה  יבין היתר, בד נייה בגודלה בקוריאה הידועה,הש

פוסן היא גם עיר נמל משגשגת עם נוף ימי  ךמאיד , חריפות תבשיליהוב

בסמוך לים  מהטיילת האדירהמאירי פנים. נבקר ונתרשם  יםמהמם ותושב

סיאול  , שנבנה לרגל האולימפיאדה ב(Olympic Park) פארק האולימפיומה

שהוא אחד הגדולים באסיה.  -בשוק הדגים משיך ונבקר גם . נ1988 -ב

והמשך ההפלגה ליעדים חדשים  למנוחה  לאונייהיים נחזור בשעות הצהר

 ביפן. 

 

 שלל האטרקציות בסלבריטי מיליניום בהרצאות ובילוי  -שייט באנייה   20.4.17, ו' יום , 12 יום

האי  חזרה לכיוון ונפליג ה ם קוריא, נפרד לשלום מדרובאונייההיום נישאר 

יהיו  באונייהת והפעילויות במהלך היום כל מגוון האטרקציו . יפן שלהצפוני 

ת: הראשונה קוהרצאות מרת שתיל  ניפגשהיום  .פתוחים לקהל הרחב

  האימפריאליזם היפני באסיה וכיבוש קוריאה:  -בשעות הבוקר 

לפגוש  בה, סירי פארק קון האיהנשיאה הקודמת של קוריאה הדרומית, 

ת  זאת למרו, במשך קרוב לשלוש שנים! וינזאבה שת ראש ממשלת יפן, א

ששתי המדינות נהנות מיחסים דיפלומטיים וכלכליים מצוינים. התשובה 

תקופה אותה קוריאנים רבים רואים כניסיון יפני לחסל   -שנים  35ה בעבר: יפן כבשה את קוריאה למשך ונלכך תמ

שבין המדינות ותעמוד על הסיבות   סיםסטוריה משחקת תפקיד ביח שבה ההי רךסוק בדאת זהותם. ההרצאה תע 

 ך שקוריאנים רבים חשים עויינות כלפי יפן. לכ

פורדיזם, טויוטיזם ורובוטים: התעשייה היפנית חובקת  שניה בנושא  אה לפני ארוחת הערב נשב יחדיו להרצ

ה.  יתה ובנתה מחדש את התעשיאת כלכל ותבמהיר : בעשורים שאחרי מלחמת העולם השנייה, יפן שיקמהעולם

בשו את שווקי העולם ורבים מכל רחבי תבל באו ללמוד מה"נס" היפני.  רכבים ומוצרי אלקטרוניקה יפניים כ

חרונים יפן משקיעה רבות בתעשיית הרובוטים האנושיים, אותה היא רואה כתעשיית העתיד. ההרצאה  האבעשורים 

ם בהישגים ובאתגרים של  געשתה מתום המלחמה, כמו רה שיפן דיתית האתעסוק בקפיצת הדרך התעשיי

 יום. התעשיות שלה כ

 

 ת מוזיאון האמנו  -מוזיאון היסטורי   -אאומורי  20.4.18,  שבתיום   , 13יום 

אשר הינה אחת הערים הגדולות  ,(Aomori) מוריבאאובשעות הבוקר נעגון 

קור במהלך הבי. הונשוהאזור הצפוני ביותר באי המרכזי  - טוהוקובאזור 

ראשית  .יאוניםונבקר בשני סוגי מוז ,של העיר והאזור נלמד על ההיסטוריה

  מתאר את ראשית ההתיישבות באי. משם ה, במוזיאון ההיסטורי נבקר

המציג אמנות יפנית  ,במוזיאון האמנות ן משיך לסגנון שונה לחלוטינ

הלך במד כה עכשווית בשונה מכל התרבות העתיקה, העץ והבד שלמדנו ע

 ה והמשך הפלגה. למנוח  לאונייה. נחזור מסענו

 



 שלל האטרקציות בסלבריטי מיליניום בהרצאות ובילוי  -שייט באנייה   419..20, א', יום 14 יום

פרד לשלום מהאי הצפוני ונפליג חזרה לכיוון  י נישאר באנייה, נ וםהי

יות האטרקצטוקיו בה גם נסיים את ההפלגה. במהלך היום כל מגוון 

הרצאות   שתינשמע  ל הרחב. היום אנייה יהיו פתוחים לקהעילויות ב הפו

איינו: התושבים המקוריים של  ה - בשעות הבוקרה : הראשונמרתקות

אנשים אך   30,000 -וסיית האיינו מונה, אולי, ככלאו האי הוקאידו:

בעבר הייתה נבדלת בתרבותה ובשפתה מזו של יפן. מאין הם הגיעו  

ים עליהם  לאורך המאות? מדוע שומעהיפנים  הםסו אליהתייח וכיצד

 ים של מסורותיהם?  מעט מאוד והאם הם עדיין שומר

: בסוף  ויפנים: המחלוקת על האיים הקוריליים  ים רוסה בנושא ינשב יחדיו להרצאה שני ,לפני ארוחת הערב

ל יפן,  הצפוני שה ם בחלקקטנטניברית המועצות לכבוש את האיים הקוריליים ההזדרזה מלחמת העולם השנייה 

בהם. יפן, לעומת זאת, הכריזה שלא תיתכן   קודמים, ועד היום רוסיה מתעקשת להחזיקבניגוד להסכמים 

האיים. מדוע האיים האלה כל כך חשובים? האם מסתמן פתרון באופק ומהי  ת נורמליזציה עם רוסיה ללא החזר

 יפן?  -ההשפעה על יחסי רוסיה 

 

 יפני  גן  -פארק מייג'י   -  קיוטו  -  המהקויו  20.420. , 'ב יום, 15 יום

נעביר גם את הלילה  בו  ,(Yokohama) יוקוהמהנעגון בנמל היום 

חוויות בטוקיו.   מלאיום  נסיים את מסלול ההפלגה ונעביר האחרון.

רובע  ל , נמשיך(Nezo Museum) במוזיאון נזובגן יפני קסום  נטייל

בעיר, חביב הצעירים,   תרהאופנתיים ביומהאזורים , (Shibuya) יהשיבו 

  נראה את  יר שם במערב הענבקר גם  בילוי וקניות רבים. ובו מתחמי

נתרשם מהאדריכלות  , (Meiji Shrine) 'י מייג ומקדש  פארק 

 וער הצבעונית. המתוחכמת ומתרבות הנ

ן  נדובהרצאת סיכום זו  יפן בעולם: שמש עולה או שמש שוקעת: -ה בנושא נייה הרצאו על הא בערב נקיים

ם וטריטוריאליים, והן אתגרים  יטייול, הן אתגרים פ21 -ני יפן במאה האתגרים ובהזדמנויות העומדות בפב

   חברתיים, כלכליים ותרבותיים.

 . חת ערב אחרונה ומסכמת באוניהנתכנס לארולאחר מכן  

 

 

 תל אביב   -וקיו ט   22.4.20-21', ד-' גימים , 17-16  ימים
 

ישראל  הגעה ל .חזרה לארץ שמש העולה ונעלה לטיסה פרד מארץ הי , ניווק בטניסע אל שדה התעופה בבוקר 

 . 17 -ביום ה
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 הערות: 

מציינת נקודות פוקוס   ,המופיעה לעיל והשייט  הטיולתכנית  .1

מסגרת   והו. התכנית מהימי ההדרכה בלבדודוגמה לחלוקת 

ובלתי צפויות  ד וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות של

לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם   שאינן ניתנות לשליטה או

מנהל  או ו/צוות ההדרכה דעת המקצועי של ה  לשיקול

 הסמינר.  

ו/או מיטות זוגיות   Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

,  ר ספק )למען הס אמבט מקלחת ו/או בבתי המלון ו/או 

 (.  אמבטקלחת או יה מ בחדר תה

לשימוש יחיד ומרבית   רים המיועדיםהינם חד ם מהמקובל במערב. חדרי היחיד החדרים ביפן קטני .3

 .  (Twin Room)מיטות נפרדות  2ם הזוגיים מכילים ריהחד

 כל החדרים בספינה מודולריים. המיטות ניתנות להפרדה או לחיבור.  .4

 . הוהאנייהמלון  בתיהמתבצעת על ידי  דריםהחלוקה לחכגון שליטתנו,  נושאים שאינם ב   ישנם .5

שבה בטיסות לפני  הו ן עצמאית. לא ניתן להזמין מראש מקום ניתן לקבל זיכוי על הטיסות ולהזמינ .6

 שעות לפני מועד היציאה. 24נהלי חברת התעופה, אלא רק בצ'ק אין  

 עופה. ברת התדית של חה באחריותה הבלע אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינ .7

  , בשייט סותמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נב עעק  .8

. הדבר  מוקדם ככל האפשר דגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, להת המלון. אנו מבקשים יובב

יסות  קרקע והטודא כי שירותי ה ת המלון, ולוי וב , השייטיאפשר לנו להתחייב בפני חברת התעופה 

 יותר שבאפשרותנו להציע. ם ב ינם הטוביה

ית  יבתשלומים ללא ר  10דולר,  75הנחה בסך  :1910.1.עד דת לרישום מוקדם לנרשמים הטבה מיוח  .9

בבדיקות הביטחון,   מאיץ תורליווי של נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ V.I.Pוטיפול והצמדה 

                                                       ונים! ורת הדרכובביק כבודת היד  בצ'ק אין, בבדיקות  

 טל"ח                                                                                                                                                          



   Celebrity Millenniumהספינה בה נשוט: 

מבית תאגיד השייט הגדול ביותר בעולם   !תותחרפאר מודרני ושירות ללא  -  Celebrity Cruisesהשייטת חבר

 רויאל קריביאן. 

מקיף )תהליך שקורה כל כמה שנים בכל אניות  לשיפוץ  2019ילת פברואר בתח היניום נכנסאניית הסלבריטי מיל

ט קטן כגדול בשטח  פרכל  כולל עיצוב מחדש של ,רכיביהפירוק האנייה לגורמים והחלפת כל מהחברה( הכולל 

ל החלפת  ניהם: ריהוט חדש, שיפוץ החללים הציבוריים, שדרוג המסעדות והתפריטים, עד לרמה שהאנייה, ב

בעצם  הטרסה בה תוכלו לשבת עם קוקטייל מפנק בערב על מול הים.  שא במרפסתהקיר ומרבד הד הטפט על

 ובדבן. הד  פריחתתקופת  י יפן וקוריאה ברך חופלאו ומפנק  יט מושלםלשי , דשח ,אנחנו מקבלים מלון פאר צף

)בתשלום( • חיבור   WiFiשלוש בריכות, אחת מקורה • אולם קולנוע • ספא • מכון כושר • קזינו •  בספינה:

 .)בתשלום( • מסעדות • חנויות • קפה אינטרנט • מגרשי ספורט AT&Tסלולרי של 

דרים בתשלום נפרד • כספת • מייבש  יר • מיני בר ושירות ח• מיזוג אוו תקטיביאינטרא  לווין יתויזיטלו בחדרים:

 . שיער • טלפון

שירות מוקפד עד לפרטים הקטנים ביותר, ומתקנים חדישים ואיכותיים ברמה הגבוהה  מובטח השייט  הלךמב

מפוארות   ינותהקב .של פאר מודרני אווירה  באלגנטיות קלאסית ומציעותת בוכל אניות החברה מעוצ .ביותר

 ות מעולה. נים יוקרה ואיכמקריוכולם  , דותריים והמסעגם השטחים הציבוכמו  דבמיוח

 

 

 

 

 

 

 

 להמחשה בלבד   ההתמונ** 

 יה י מפרט טכני של האנ
 1:2 :לנוסעים יחס אנשי צוות  2000יוני  השקה:

 10 ספר סיפוני אורחים:מ  2019פברואר  שיפוץ:

 חשמל:  המאסאיי הב :רשומה
 220 -ו 110

 וולט 
 8 מסעדות:  מטר 293 אורך:

 2 :בריכות  טון 91,000 קל:מש

 11 מועדונים:  שרק 24 יט:שי מהירות

 מ"מ AquaSpa: 2,300 ספא  1,950 :סה"כ נוסעים

 
 לרשותנו חדרים בקטגוריות הבאות: 

 

 )מחיר הבסיס לשייט(חדר עם חלון לים  - 07קטגוריה  

 ף( )ניתן לשדרג בתשלום נוס יםל מרפסתחדר עם   - B2ה קטגורי

 

 



 . השונים בארץ היעדושרותי התיירות , המיסים י הטיסותירוף לשינויים במחהמחיר כפ. 1: ותהער
 ל"חט   ם. למקדימים הרשמתהבטחת מקום  - יטובשי. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 

 P.I.Vשלומים וליווי ת 10, הנחה לנוסע דולר 75: 1.10.19עד הטבה מיוחדת לנרשמים *

 רץ.ציאה מהאבנתב"ג בי

 הנחה לנוסע. דולר  30 :2-17.10.19הנחה לנרשמים בין 

 -החל מן שולטיול הרא דולר 25בסך  נוספתהנחה מטייל מתמיד עם קשרי תרבות תבל: ל

 מאז. נוסףלכל טיול  דולר 10, ועוד 171.0.1

 המחיר כולל: 

 סיפיקקתאי פ עם ות סדיר תוטיס טיסה: 

 *5ה באנייה ברמת *, לינ5 ברמתבטוקיו  וןת מליב לינה: 

במהלך  בימים בטוקיו,חות בוקר ארו חלון(עם  תא)

סיורי החוף על בסיס חצי השייט פנסיון מלא, במהלך 

 פנסיון

וקוריאה, שייט בין ביפן  יירים ממוזגתס אוטובו רה:תחבו

  הנמלים

קשרי תרבות  מצוות ההדרכה של בכיר מדריך :הדרכה 

 .יםמקומי םיומדריכ ארגוני לווהמ תבל,

 לים תא עם חלון -

 בארץ פגש הכנהמ -

 אוזניות אישיותקבוצתית הכוללת מערכת שמע  -

 דמי כניסה לאתרים -

 ריך הישראליולמד מקומייםהשירות הנותני כל תשר ל -

 :1.10.19עד רשמים לנ -

 תשלומים ללא ריבית  10 ,דולר 75הנחה של 

 ,אין בצ'ק טחון,יבבדיקות הב P.I.Vוליווי  ,והצמדה

 וניםורת הדרכבודת היד ובביקדיקות כבב

 המחיר אינו כולל:

 $.3068 סךב (עם חלון)תא  תוספת לאדם בחדר ליחיד -

  בסמוך  טחון: כפי שייקבעימיסי נמל, דלק וב -

 נכון            המחיר ) התעופה חברתעה ע"י סילנ  

 ($ 529 :19.09.5 -ל   

 לאדם. $ 1465בסך: מרפסת שידרוג לתא עם  -

  בתכנית. שאינן מפורטות ארוחות -

 מחלקת עסקים.ולטיסה לשינויי תוספת  -

  הוצאות בעלות אופי אישי: -

 )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו'(   

 הכולל  אינם כלולים במחיר ש ס ו/או היטלכל מ -

 . טיולשל ה   

 יר הכולל.הוצאות שאינן מפורטות במח -

 שירותי הקרקע  יסות,שינויים בתעריפי הט -

 .10.09.19 -החל מטחון, דלק והביל, הומיסי נמ  

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

במקרה של לביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי 

שייגרם למטייל  לכל נזקית ל. החברה אינה אחראטובי

 ל.במהלך הטיוו/או לחפציו 

 ותשלום   נהלי רישום
 

 הרשמה:

או במשרדי , 4425038כפר סבא  ,74רח' ויצמן , בדוא"ל, בדואר: בפקס לבדבת טופס הרשמה באמצעו לטיולום הריש

   tarbut.co.il-dialog@k: ילמי, 2177333-054וואטסאפ:    8885742-09פקס.  2116888-072טל'    תבל".  "קשרי תרבות

  .כמפורט בטופס הרישום תשלום:הסדרי 
   

 במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  ל סיבה היא,מכ, יטולהודעת הב יטול:אפשרות ב 

 .הם אינם ניתנים לשינויסכמים עם ספקים שונים, ה "פמאחר ודמי הביטול מחושבים ע. (עהיש לוודא קבלת ההוד)

 ,ם וטיפולדמי רישולמטייל $  400 , למעטדמי ביטוללא ישולמו לפני היציאה,  דהימי עבו 120עד  במקרה של ביטול •

 .רישום והטיפוללדמי ה, ואז יתווסף המחיר בפועל ת כלשהן, או נקנו שירותים נוספיםכורטסו טיסו אלא אם

 .מראש כפיצוי מוסכםלמטייל  15%סך של  הישלם לחברלפני היציאה,  ימי עבודה 119 - 85ן ביל המבטמטייל  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 45%ה סך של לחבר שלםי ,לפני היציאה ימי עבודה 84 - 45מטייל המבטל בין  •

 .מוסכם מראש וייצלמטייל כפ 85%לחברה סך של  ישלם ,לפני היציאה ימי עבודה 44 - 21מטייל המבטל בין  •

 .יר הטיולישלם המטייל את מלוא מחול, הטי לךאו במה לפני היציאה, עבודהימי  21 -החל מ במקרה של ביטול  •

 טל"ח                 מטיילים. 20מותנית במינימום  הטיוליציאת .  ינם ימי חג או ערב חגה', שא -ימים א' בודה: ימי ע 

    .רישום טוליאפשרות ב הכוללת, במקביל להרשמהים להוציא פוליסת בטוח יצמלהגבוהים אנו מ להביטובשל דמי ** 

 אנו משפחה מדרגה ראשונה. או קרוב מחלה של המבוטחביטול במקרה של פוליסה זו תכסה את דמי הא שיש לווד

 אישית ובמחיר  חו"ל בהתאמהל ותלכם פוליסת נסיע תאיםתממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", ש

 מייצוג  . כך תיהנורפואילכל גיל ובכל מצב  יום מראש 240מאפשרת ביטוח הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ו

  .ציינו זאת בטופס הרישוםע בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים, ל חברות הביטוח בעת אירומו  אישי וליווי

, 054-2177333וואטסאפ:   09-7428885 :פקס   072-2116888 טל':

  tarbut.co.il-og@kdial: מייל

 מטיילים   92-52ל  בקבוצה שעם חלון י זוג  לאדם בחדר  $ 5978:  עלות החוויה
 טיילים מ  42-02בקבוצה של  עם חלון י בחדר זוג לאדם $    5928                         
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74מן ויצרח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 פרטים אישיים  - יפן וקוריאהב שטסמינר ל טופס הרשמה

 5.09.2019, 1 נספח לתוכנית מס'

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _________________________מספר דרכון: _____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 __________________מקצוע: ________________

 ________________טלפון נייד: _______________

 _________ ______ אחר:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 : ______________Oneworldנוסע מתמיד של  מס'

___________________________________________ 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________מספר דרכון: _______

 ___________בתוקף עד: ____________________

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 ____ _ ___________ אחר:/  רגילוני / חמבטיסות: צוכל א

 _____________ :Oneworldנוסע מתמיד של  מס'

_________________________________________ ____ 

 ועוד( LATAM, איבריה, בריטיש איירווייז,  אמריקן איירליינסכוללת את חברות התעופה    Oneworld)ברית התעופה 

 _____________________ עיר: ___________________ מיקוד: _____כתובת: ______________________

,          ____________________פקס: ________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - ץראבאיש קשר 

___________________________אחר: __  אינטרנט חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות: 

 . המלון  ת יובב יטשיב  ,, בטיסותטיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב  .1

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

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

 הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.  ותוממקו סוגי ארוחות ו/א  ובשייט מסוימים בבתי המלון 

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן    טיול. תכנית הטיול תנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה  .4

 tarbut.co.il-www.k/:/tphtלקבל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 . תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול  ה והבנה של אישור על קריא מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

 o.ilt.ctarbu-ialog@kd   ל לאימיי , 7428885-09לפקס:  :לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון  2את נא לשלוח   .6

 054-2177333וואטסאפ:  או ל 

 

 

 עמוד הבא את ה מלאנא ל  ,2מתוך   1עמוד 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74מן ויצרח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 2עמוד  

 כספים - יפן וקוריאהב שט לסמינר הרשמה טופסהמשך 
 1מטייל 

  בחדר זוגילמטייל  *$7,895 לתשלום:הסכום 

 (1.10.19עד  $75)  $____הנחת רישום מוקדם:   

 (2-17.10.19בין  $30) $____ דם: שום מוקהנחת רי

 )**( $____ד:   הנחת מטייל מתמי

 ($1465)+  $____תוספת למרפסת:   

 ($3068)+ $________ :חלון() בחדרתוספת ליחיד 

  ($ דולר) $__________ : 1סה"כ מטייל 

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

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר   ן/ת  לא מעוניי 

  מיטה זוגית              יטות נפרדותמ 

 

 2מטייל 

  בחדר זוגילמטייל  *$7,895 לתשלום:הסכום 

 (1.10.19עד  $75)  $____הנחת רישום מוקדם:   

 (2-17.10.19בין  $30) $____ הנחת רישום מוקדם: 

 )**( $____ד:   מתמי מטיילהנחת 

 ($1465)+  $____תוספת למרפסת:   

 __________________ חדר: ל שם שותף/ה

 ($ דולר) $__________  :2ל סה"כ מטיי

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

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

__________________________ בקשות מיוחדות:

מתייחס לאדם בחדר  $8,295ילים ומעלה. המחיר מטי 25מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  $7,895המחיר *

 .מטיילים 20-24זוגי בקבוצה של 

  ם "קשרי תרבות תבל"למטיילים מתמידים בחו"ל ע  ..711.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

ת הטיולים בהם נא לציין אלכל טיול נוסף מאז.  $10עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  $25הנחה בסך 

 ___________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 לביטחון בלבד".יש למלא את פרטי האשראי ולציין: " מט"ח וחרים במסלול המזומן. לבבכרטיס אשראי, או מזומןמט"ח ב

 אשלם:

 יש ליצור וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,הבהרשמ לאדם $ 5002 שלם ראשון תשלו (מט"ח )שטרות במזומן .

 לפני היציאה.  יום 90עד קשר עם המשרד לתיאום התשלום במזומן. גמר חשבון 

 מס. כרטיס: ______________ות כרטיס אשראי מסוג: ___באמצע ,______-__________-__________-   ,___________

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

 מיםתשלו_______ ב:      ס(אמריקן אקספר לא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

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

 טל"ח    . הראשון החיובביום )מכירה(  בוהג העברות והמחאות כל התשלומים על פי שער  ע בתכנית הטיול.המופי

 

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

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

 . לא ירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  ספק:

 לתשומת ליבכם:

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

בחתימתי על טופס זה אני מאשר/ת את  .או למלון , לאנייהאוטובוסאו יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל ימתין המטייל לקבוצה, 

לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה  , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולפרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ה אםי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים טוח נסיעות. קשרירכישת ב-או אישהיא, כולל בגלל דרכון שלא בתוקף 

הכוללת , במקביל להרשמהטוח ייא פוליסת בהגבוהים אנו ממליצים להוצ להביטובשל דמי יום לפני מועד היציאה.  60ומובטח עד 

מדרגה  ל מחלה של המבוטח או קרוב משפחהפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה שיש לוודא ש .רישום טוליאפשרות ב

 אישית ובמחירתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה שתאנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח",  ראשונה.

מול   אישי מייצוג וליווי. כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 240הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 

   וע בחו"ל ולאחר החזרה לארץ. למעוניינים, אנא ציינו זאת לעיל בטופס הרישום.חברות הביטוח בעת איר
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