
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 והסון  הרון  נהרות על   צרפת  בדרום שייט

 GoghVan  MS הפארספינת  יפונה של  ס  על
 מפנק  לילות במלון 2עוד ו

     

ם בתחום הכשרת עובדיבקורסים של  מרצה היסטוריון, -אביהו בר איל ר "ד

ינרים דריך בטיולי עומק וסממ. נוספותבמסגרות ו בהשתלמויות מורים, התיירות

  .דובר את השפהבוגר הסורבון בפריס ובות. מטיילים שנים ר

 

 

 

 ,האדריכלות יה שלמרצה להיסטור אדריכל פעיל ומדריך טיולים. - ן שהםר

 האמנות.לתולדות התרבות ו

 

 

 ישראלים תיירות מאדריכלי. צרפתית ודובר בצרפת נולד - משה פוירשטיין

    .צרפתית גסטרונומיהו אמנות, היסטוריה, פולקלור, לתרבות מומחה, בצרפת
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ביל אותנו על פני נוף וי (Saône) ןוסו (Rhone) רון ותנהרה המסע לאורך

קר בנ הסגולים של פרובנס. הלבנדרומרחבי  בורגונדי לש כרמים

 נינה, הפוןליו, אביניון ,ארל ,UNESCO בערי מורשת עולמית של

ומעדני המטבח היינות הגסטרונומית של דרום צרפת, ונתוודע אל 

 יהחוומסע המשלב חופשת שייט חלומית וייחודית עם  .המקומיים

של נופים, ערים, אנשים  מגווןמ תנויהלהמאפשרת , טיולי חוףביבשתית 

מים ה נתיבם והמפנקים ביותר. השייט לאורך ינותרבויות בתנאים המה

 עתיקות, אתרים הסטוריים, רומיות יוביל אותנו אל ערים והסון של הרון 

 שווקים ונופי טבע יפים ומרתקים. הטיול כולל תוכנית סיורים מידי יום

, המשמשת הנפימאלפות על הס אמנותוהרצאות ל לולאורך המס

)במהלך  וודותואריזת המז המהנה ללא צורך בפריקופשה חל. לצאת מפנקצמוד וכוכבים  5כמלון 

 .והסון הרוןשל  םלאורכ אתנוואר שלנו שט לון המפבית המ שהרי ,השייט(

 א תרצו להפסיקהחוויה של: סמינר שט

ה כוללת הכל: העברות משדה התעופה רגנת היטב,טיול השייט שלנו הינו חבילה שלמה, מאו

מהלך הרצאות מעשירות ב ,(, לינות, ארוחות, סיורי חוףמאפשר שהזמן ככלפינה )כולל טיולים סל

 השייט.מופקדים צוות חברת מופעי פולקלור ובידור ומכלול של שירותים והנאות, עליהם , השייט

 ינותנ לכלברות, סיורי חוף, טיפים העל! טיסות, המחיר שאנו מציעים כולל למעשה הכ םג

  ראלי.למדריך הישומקום אחר יש לשלמם בנפרד( שב )כולל צוות הספינה,השירותים המקומיים 

 מופעים, הרצאות, סיורים

יים, ורתרים ההיסטבערים העתיקות, באבעברית של סיורי חוף מודרכים  מגוונת תכנית השייט כולל

ו אונים, בתצפיות הנופיות ובשמורות הטבע. את המידע הנוסף תקבליזמובכפרי היין, בקתדרלות, ב

, ויעמיק את ההיכרות שלכם עם העמים, וצהוה לקבישראלי שיתלול הויכאמור ממדריך הט

  .נבקר והאתרים במקומות בהם ההיסטוריה, התרבות

 .איבגילית ר גיד"של  אמנות ותהרצאגם נציע במהלך השייט 

 פאר צף וןמל: הספינה

פילו ם איתכל אחת מהן היא בית מלון משובח על המים, ולעי כדי לפנק. נוספינות שייט הנהרות נב

פאר ונוחות, החל בטרקלין ובבר עם חלונות פנורמיים  אתכםיקיפו  בספינה ש קטן.אתר נופ

ם אל וניופ ,חיצוניים הבספינם רידכל הח .ות, דרך חדרים מאובזרים עד לפרט האחרוןוכורסאות רכ

 חתלקיזוג אוויר, חדר שירותים ומשכולל מ תם לחדר מלון מהודרמרב נופי הנהר. רובם משתווים

 ואינטרנט אלחוטי.

 ת.רק פעם אחת( ולהרגיש בביכאמור ת לספינה, לפרוק את המזוודות שלכם )נים לעלומוזמם את
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 כוכבים 5אמנות השירות וארוחות 

 ,בודת דיילותעמל ר של התיירות העולמית, החסטנדרטים הגבוהים ביותנות עומד בהשירות בספי

ע ויתאמץ הנוסשל  יוי, קשוב לצרכוות הידידותצה .שירות החדרים וכלה בשירותי מנהל השייט

   לחוויה שאתם מצפים לה. ךלעשות הכל על מנת להפוך את הטיול של

בתחומם צוות של שפים מובילים רי הטיול. הארוחות בספינה מלהיבות לא פחות מהנופים ואת

טבחים מהעשירות, שכוללות, פרט למנות אוניברסליות, גם ממעדני  תווחאר 3מציע מדי יום 

  ההיכרות עם העמים והתרבויות לאורך מסלול הטיול. ייתוומחיים, כחלק המקומ

 המלון

, (Golden Tulip Aix les Bains - Hotel & Spa) באינס-לה-אקס טוליפ גולדן וספא מלון

 , (Aix-les-Bains) באינס-לה-באקס וממוקם, פאסו תבריאו מתקני מבחר מציע, םכוכבי 4 בדירוג

 ומוצרי בית נעלי, אמבטיה עם פרטי רחצה חדר, וטיאלח נטאינטר ולליםכו ממוזגים חורהאי חדרי

  .וכספת קומקום, עבודה שולחן, בלוויין טלוויזיה, בר מיני, טיפוח

, סאונה, חמאם מתקני, אספ אמבט, עיסוי אמבטי שני, סילון זרמי עם שחיה בריכת מציע הספא

 .ולזוגות ליחידים םטיפולי וחדרי אדום-אינפרה  (Iyashi Dome) איאשי כיפת, חושיות מקלחות

 לך הטיול היבשתיבמהארוחות 

 .ת המלוןסעדבמ מוגשעשיר  בוקר ארוחת מזנון

אחת הארוחות תהיה  שתיה.הכוללות ארוחות ערב שתי טיול היבשתי, נציע שני ימי הבמהלך 

 .מסורתי צרפתי מטבח מציעהה l'Alchimiste המלון, מסעדתוהשנייה ב על שפת האגם הבמסעד

וטיפול יבית והצמדה ם ללא רתשלומי 10רו, אי 75 בסך הנחה :וקדםלרישום מת ומיוחד ותהטב

P.I.V ביקורת ן ובאיק בטחון, בצ'בבדיקות ה מועדףול ליווי של נציג מנתב"ג לטיפ - ביציאה מהארץ

 דרכונים!ה
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 : טיולהתכנית 

  שייטלעליה  -ג ירטאמ - מרסיי - ת"א 2020.07. ,ב'יום , 1יום 

 מרסיילה סבטי אחר הצהרייםבשעות ביב אנצא מתל 

)Marseille(. רטיגאמ עיירהל ניסע לאחר הנחיתה 

(Martigue)  זכות בהפרובנס" המכונה "ונציה של

 והאור שלה השקט להנמ. לות והגשרים הרבים בההתע

 אין. נוף לציירי אידיאלית תפאורה היוו לה האופייני הרך

 האלה לותתעוב הקטנים בנמלים בחרו, דופי וראול רנואר, הדלאקרוא םבה, יםבר םשציירי פלא

ו כמלון צף נשתשמש ל יקבל אותנו צוות ספינת הנהר ,בלילה עם הגעתנו .לציוריהם כנושאים

 .ספינת הנהרב נהליולאחריה  קלה ערבחת ארונתכבד ב. בימים הבאים

 

  לאר - קמארגה שמורת 7.2021.0, 'ג, יום 2יום 

 טבע שמורת ,(Camargue) קמארגה אל בוקר נגיעהת ובשע

 דלתת על השוכנת פרובאנס במער בדרום ייחודית גיתאקולו

 ואדמות אגמים, רדודות תלגונו בשמורה. (Rhône) הרון נהר

 אנפות, ווזיםרב, בר אווזי כמו מים ותעופ שוכנים ובהם ביצה

, (Arles) ארלב רגלי לסיור נצא הצהריים חרא .וופלמינג

 האיתנה הרומית תהתשתי את חושף בסמטאות טוטששי

 המרשימים בשרידים נסייר. העיר של המאוחרים בתיה נבנו יהגב ועל, ושם פה יתנרא שעדיין

 ומלחמות) עיםלמופ המשמש ולהגד וןהאמפיתיאטר כולל, היטב שנשתמרו הרומית תקופההמ

 יעד להיות שהפכה העיר לש העתיקים הציוריים ברחובות רגלי לסיור נצא. כיום גם( שוורים

 בהם םהבתי שני. תמונות מאות כאן רייוצ כאן גר גוך אןווש דההעוב בשל מעט לא ,ירותיית

 סיינט ייתכנסבור לביקמשיך נלאחר מכן  .השנייה העולם מלחמת בתקופת נהרסו התגורר

 של אשוניםרה יםמההישג לאחד נחשבתה 12 -ה מהמאה (Church of St. Trophime) טרופים

 בזכות בעיקר מפורסם, והרומני יתהגו הסגנון של משילוב הנהנה, המנזר. הרומנית הבנייה

ה הנינ בערב. וןיניאבבר יט לעבשי משיךלספינה ונ לאחר מכן נחזור. שבו הביניים מימי הגילופים

  .על הספינה וארוחת ערב חגיגית ,ןבהשתתפות הקפטת פנים טייל קבלמקוק
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 אביניון  20.07.22, ד'יום , 3 יום

 הבוקרבשעות יע נג ליהא, (Avignon)ן אביניו העתיקה ריהע

באמת לביקור  אצנ .ר הרוןלית של נהמאגדתו השנמצאת ל

 תמתנשאה ,אמת המים. (Pont du Gard) ומיתמים הרה

 ,לפני הספירה 19הוקמה בשנת  ,רמט 50לגובה של 

הגבוהה  לאמת המים תחשבנ ,sime(N( םלנילה מים הוביו

  אונסק"ו. מורשת של כאתר הוכרהו ותר המוכרת כיוםבי

 במוזיאון המספר על ההיסטוריה של המקום.  נבקר

ארמון ב נבקר .ירעבן מסקר לביקור (Petit Train Touristique) קטנה תייריםכבת רב אנצ

ארמון . 14 -המצוי בה ושבו חיו האפיפיורים במשך המאה ה ) PapasPalais des( האפיפיורים

  ינה.ערב ול לארוחת זור לספינהנחאחר הצהריים נו. יבימ תיקןלו של הווימקבהאפיפיורים היה 

 

 מערות האדם הקדמון ,הארדש קניון  20.07.23, 'היום , 4 יום

  הארדש רהנ בקניון לטיול נצאיה וינרד מהאונהבוקר 

(Les Gorges de l'Ardeche), פייםהגיאוגר מהאתרים אחד 

 זרמי וחצב שנים ימיליונ במשך. בצרפת ביותר םהמענייני

  300 של ומקעל מיםמסוי במקומות עגיהמ זה ערוץ מים

 .גיר אבן דרך םריטמ

  (Grotte Chauvet) שֹוֶבה מערתלמשיך נ מכןלאחר 

 מכילה . המערהדשרא נהר מעל גיר אבן צוק על ממוקמתה

 אלה גם כמו, שהתגלו ביותר יםקדמהמו המערות ציורי את

 ישנן במערה, לכך וסףנב; ביותר הטובה בצורה מרושתשה

 המערה .העליונה תתיהפליאולי מהתקופה תילולפע עדויות

 מהאתרים כאחד כיום שבתחנ והיא, 1994 שנתב התגלתה

 זכתה המערה. הפרהיסטורית התקופה של ביותר החשובים

 . 2014 נתבש UNESCO של עולמית מורשת אתר לתואר

 . Tain l'Hermitage -ב אותה נפגוש ספינהך לונמשי, עבחיק הטב קקניעצור לפים ניהריבצ
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 וןליו ויאן 20.70.24, 'ויום , 5יום 

 ספינהירידה מה. עם ה(Vienne) ויאן כפרב נעגוןהבוקר 

נערוך  ת.העיר השלישית בגודלה בצרפ (Lyon) ליוןל נמשיך

 בזיליקת נוטרדאם דה פורבייהעל  נצפה, בעיר סיור

(Basilique Notre Dame de Fourviere) המפורסמת של 

יות, את טנגיה האלאת כיכרות הראוננו נמשיך בסיור .עירה

 נהרמצא על גדות נישן, ההרובע האת , בנייניה העתיקים

. בשעת צהריים ןתיר הזמככל שיו שת על ידי אונסק"ו ועודאתר מורז כהוכר אשר, (Saône) הסון

 .נשוב לספינה ונמשיך בדרכנו

 

 סון-סור-שאלון -קלוני מנזר  - בון - טורנו 7.200.25, שבת יום, 6 יום

 חבלשבדרום   (Tournus)טורנוב הנספיה עגוןתהבוקר 

 נבקרשם   (Beaune),בוןלעיר  ניסענה עם העגי. הבורגונדי

בית תמחוי  שהיה (Hospices de Beaune) םהחולי בבית

אה נר שם ,(Cluny Abbey) במנזר קלונינבקר  .15 -ה הבמא

המבנה  ההיאת שרידי המנזר המרשימים. כנסיית מנזר קלוני 

 ךשילאחר מכן נמ .ברומא כנסיית פטרוס הקדושעולם עד לבניית בל ביותר וצרי הגדוהנ

ב נערוך . בער(Chalon-sur-Saône) ןסו-סור-ןלואשל ם התקדמהשבינתיי ,ספינהל בנסיעה

 .ספינהגוג את הערב האחרון בלחארוחת גאלה 

 

 ןלה באקס  - שמברי - פרוז' - סון-סור-שאלון 20.70.26, 'איום , 7 יום

 האחרון בשבוע ביתנו תהישהי הספינה מצוות וםלשל רדניפ הבוקר

 נייפס ניספור המצלמה מציאמ שלהמרתק  במוזיאון לביקור עוניס

(Joseph Nicéphore Niépce). סור-שאלון בעיר נולד אשר, נייפס-

 בגב שנוצר הדימוי את לקבע שהצליח ןהראשו לאדם נחשב ,סון

  6000 של וכהתער לראות כלנו במוזיאון. ורהאובסק הקמרה

 בעיר  לסיור נצא הביקור לאחר. הצילום של ריהסטוההי מראשית צילום אביזרי של ותצוגה מצלמות

 תאיהנר משוחזרת ביניים ימי עיירת ,(Perouge) לפרוז׳ נמשיך. עצמאית ייםרהוצ לארוחת זמן תןינוי

 רת יב 16 -ה המאה עד תהישהי, (Chambéry) לשמברי נמשיך משם. מלכת עמד בה ןהזמ כאילו

 הבתים בין במדרחוב, בסמטאות, המשומרת העתיקה בעיר נטייל. מחוזה של והדוכסים הרוזנים

 ונדבר  , (Château des Ducs de Savoie) הדוכסים בארמון נבקר. האלגנטיות רקותוהמז היפים
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, (Aix les Bains) בן לה קסלא נמשיך. באזור השליטה על רפתיםלצ האיטלקית ןבי המלחמות על

 ידועה העיר. תייםהצרפ באלפים, (Bourget) ה'בורג אגם שפת על היושבת, מרחצאות רעי היא

 .ולינה ערב לארוחת למלון נגיע. מרפא תכונות הרומים ייחסו להם, החמים במעיינותיה

 

 אנסי - פייר נקיק ערוץ - איבואר 20.70.27, 'ביום , 8יום  

 קטן  ביניימי ימי רכפ, (Ivoire) איבואר לכיוון נצא הבוקר ארוחת לאחר

 החושים חמשת בגן קורנערוך בי. נבה'ז גםא של הצרפתי בצד שוכןה

(The Garden of the Five Senses) , מחולקהמלא בפרחים  יפיפהגן 

 ערוץ ל ניסע רסיוחר הלא. החושים לחמשת שמוקדשים, מתחמים לחמישה

 מרפסות על ילנטי בו רגלי לטיול נצא שם. (Gorges du Fier) פייר נקיק

הרגלי לאחר הטיול . עבר מכל מיםשזור ומים יםמרשימ מפלים מעל תלויות

 היפה העיר. הצרפתיים האלפים של לוונציה הנחשבת, (Annecy) אנסי הנופש לעיירת נמשיך

 נשוטט. באירופה ביותר לנקי ונחשב שמה על הקרוי אגם של יהצפונ בחלקו שוכנת והמטופחת

 .13 -ה במאה שנבנתה העתיקה הטירה על צפהנו קההעתי העיר של בסמטאות

 . ושיחת סיכום הארוחבאת הערב  נקנחו ,נומלונל נחזור הסיור לאחר

 

 באביתל  - ג'נבה  .200728., 'ג יום, 9 םוי

ה, נחיתה בישראל בשעות צרא חזרהל ישירה ע אללטיסת  בג'נבהלשדה התעופה  נצא הבוקר

 .הרייםואחר הצ

 

 

 הטיסות: פרטי

 הטיס שעה תאריך תעופה נמל ךהלו

 תל אביב המראה
20.07.20 

17:15 
LY 321 

 20:45 רסיימ נחיתה

  

 טיסה שעה תאריך נמל תעופה חזור

 בהג'נ המראה
28.07.20 

11:00 
LY 346 

 16:05 תל אביב נחיתה
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 פעילויות על הספינה במהלך השייט:
 

   בגיגילית איד"ר  - מנותא הרצאות

 

 םיערבהתכנית 

 בינלאומייםשירים צרפתיים וערב  

  פולקלורערב  

 ברסנס רי ז'ורז' מופע משי 

  שייט ערב בליון 

 Gypsy Guitar -  נגינה וריקודמופע 
 

 מוסיקה לריקודים
 .לריקודיםמדי לילה מוסיקה 

 

         ת:הערו

. לבדי ההדרכה בוקוס ודוגמא לחלוקת ימהמופיעה לעיל מציינת נקודות פ שייטתכנית ה 

נות ובלתי צפויות תפופה לשינויים עקב נסיבות משכה דיתהווה מסגרת שלנית מתכה

של  ל הדעת המקצועיה בהתאם לשיקוניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהי שאינן

 .צוותה

 ישון.לה היא אזור ללא עכו הספינה 

 ור. או לחיב להפרדה נותניתים. המיטות ימודולרבספינה כל החדרים  

, יטחברת השיהמתבצעת על ידי שליטתנו כגון החלוקה לחדרים ם באינש איםישנם נוש 

כלל לא ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי כ. וסאו הזמנה מראש של מקומות הישיבה במט

 ות(. מהזמנות אישילהבדיל ) וסבמטבחינם ות ישיבה ן מראש מקומלהזמי

סות באופן טי יןהזמיינים יוכלו למעונה .אל עליסות הקבוצתית היא בחברת מנת הטהז 

 ולא ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון.לאדם  € 420 יקוזז מהמחיר ,עצמאי

מחירי , כלומר חור דינמי ברכישת הושבהתמלאחרונה במודל של  והחלחברות התעופה  

 .עד, ומטיסה לטיסההחברה מעת לעת, מיעד לימצד  ההושבה יהיו נתונים לשינויים

  20עבור )אמצע עד סוף המטוס( ואילך  36ניתן להזמין הושבה הלוך חזור החל משורה  

 .אירו לנוסע 65עבור וס( )קדמת המט 23-26בשורות אירו לנוסע, 

יציאת חירום, בד"כ מושב עם מרווח יחסית גדול יותר בהזמנת מושב נכון להיום,  

  24ניתן גם להמתין עד . ב, הלוך ושונוסעל אירו 130של י טיפול כרוכה בדמ ם,לרגליי

 ללא עלות.רנדומלית הושבה  ולבחורשעות לפני ההמראה 

חת יש לקאם לזמינות המושבים. בהת וסכרטלאחר ו ופליט הושבותבקשות לכל ה 

להבטיח מקום הושבה מראש טרם  במטרה) םקדינים בכרטוס מוהמעוניבחשבון, כי 
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 עלות ביטול כרטיסי הטיסה תתווסףשתתפות, במקרה של ביטול ה (,הכרטוס הקבוצתי

 ל.לתנאי הביטולעלות הכוללת, בהתאם 

א קום מסוים במטוס, אנבמבת לשאו , ינהספבלכם לקבל חדר מסוים  במידה וחשוב 

או לחברת  טרת השייחבהאפשר, ואנו נעבירה ל עבירו אלינו את הבקשה מוקדם ככלה

ה היא של מקומות הישיבהחדרים ו וקתחלכי ההחלטה לגבי  נחזור ונדגישהתעופה. 

 קשתכם תתמלא.בתנו להבטיח שאכן תעופה בלבד, ואין באפשרוההשייט ות וחבר

 .בעת הרישום המצאיתתבצע לפי ה פינבסמת תא לראו ריך מסוים למדשיבוץ ה 

שה המים, אפשרות הגי פוף לגובה פניבכ ם בלוחות הזמנים ובפעילויותויילחול שינ יכולים 

ייט שינויים בשלהיות ם עשויית בספינה וכד'. במקרים אלו , תקלורג האוויתנאי מז ,לנמל

והן לגבי בו,  יים שייערכונוושישיבוצע ול מסלת הטיול הן לגבי הלהשפיע על ביצוע יתרו

 אמצעי תחבורה וכיו"ב. נוישי, במקום בספינה בתי מלוןה בלינ

ות יג מקוממדת להשנמצאים בתחרות מתלמי לטיולים, אנו ית הביקוש העועליעקב  

שמה המוקדמת, מוקדם ככל דגיש את חשיבות ההר. אנו מבקשים להשייטבטיסות וב

דא כי , ולווחברת השייטוברת התעופה ח פניתחייב בלה לנואפשר. הדבר יאפשר ה

     ע.  הציהטובים ביותר שבאפשרותנו ל ינםשירותי הקרקע והטיסות ה

לומים ללא ריבית והצמדה תש 10אירו,  75: הנחה בסך קדםלרישום מות ומיוחד תוהטב 

 ,ןוהביטחות פול מועדף בבדיקליווי של נציג מנתב"ג לטי -ביציאה מהארץ  P.I.Vוטיפול 

 טל"ח                                                                                     .  הדרכונים ין ובביקורתא צ'קב
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 n GoghMS Va הספינה מפרט

 ספינת, הינה מקיף שיפוץך ה תהליעבר 2018 בשנתו ,1999הושקה בשנת ש MS Van Goghספינה ה

תכנונה נלקחו וב מאוד ומרווח דידותינה יפנים הספי .CroisiEuropeברת ל חש הכוכבים חמישה

 והיא מעוצבת  מפלסים 3לספינה  .סעיםד עם נוחות מרבית לנוהפנימי האלגנטי יח עיצובהבחשבון 

 חלונות יםכולל התאים 54 נוחה המתאימה לשייט נהרות.וניה היוצרים אווירה רגועבצבעים נעימים 

 סיפון הוא זאת לעשות ביותר הטוב המקום כי אם, נוףמהות להנ יכולים ריםהתיי שבהם ליםגדו

 גדותמ התפעלל: צרפת בפלאי להתבונן המושלם המקום גם וזה כסאות של עשפ בו יש .השמש

 עליכם אהובה מהקוקטייל או קפה מכוס ליהנותכך  כדי תוךו, השמש את לספוג פשוט וא, הנהר

 .גגה על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 ינהנתונים כלליים של הספ 

 1820  דוש:חי. 9199 שקה: ה
 מטר   11.40מטר, רוחב  101אורך  מימדים: 

 נוסעים 105 בולת: קי
  סודרתחדר אוכל מהודר בהושבה מ חדר אוכל: 

 תא רגיל מטר מרובע ל 15 דל התאים:גו
 וסוויטות ים חדר 45 אים בספינה: כמות הת

ת  לשיחו) טלפון   ,ירותיםוש אוויר, מקלחת מיזוג  :שירותים בתא 
  ,שיער מייבש ,וכיסא לחןרון, שוא ,iF iW ,הזיוויטל, ת בלבד(מיופני

 ת כספ
וכל  חדר אספרייה, , םעם רחבת ריקודי סלון, בר   ים בספינה:מתקנ

 כושר ה מסודרת, חנות וחדר  בהושב
  וולט עם שקע אירופאי   220מתח בספינה הינו של ה :נקודות חשמל
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 :ותנוהעומדים לרש התאים סוגי

 A - Upper Deckגוריה קט

 B - Main Deckה קטגורי
 

 לפתיחההניתן  גדול מרובעחלון  עם התאים Bקטגוריה בכל תאי הספינה חיצוניים,  תאים:

 . (French Balcony) תיתצרפ "מרפסת"עם  Aקטגוריה וב

 Aה קטגורי                                                                  Bוריה גקט

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 את מגישים בוו העליון סיפוןה על םממוק: חדר האוכל

ות נבחדר האוכל ניתן לה. השייט במהלך חותהארו כל

 .אלגנטית אך בו אינה רשמית האווירהוי פנורמ וףנמ

 

 

 

 :משש סיפון

 מצויד סיפוןה! להירגע בכדי השמש סיפון את לוצנ

 פנורמי ףנומ ותלהינ לכם המאפשר, נוח ותאוכס סאותיבכ

 .היבמר

  
 

ם אחרים. קט אלגנטי לקבלת הפנים ולאירועים חגיגיי'מלץ ללבוש ג: הלבוש הינו יומיומי ומולבוש

 בספינה. יזוגמהגלל נים להפשלה בלבוש בגדים הניתמומלץ ל
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MS VAN GOGH 

 :ומחירים וגי התאיםס

 :ניתן לבחור בין הקטגוריות השונות, על פי המחיר שבטבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחיר קטגוריה
תוספת 

 סינגל
 חלון   סיפון

D €3190 €1549 

 מרכזי
חלונות 
 קבועים

C €3290 €1549 

B €3590 €1999 

A €3740 €1999 עליון 
ון חל

 צרפתי

 בכל התאים מיטות נפרדות או צמודות

133 134

131 132

127 128

125 126

123

שירותים

חדר מונגש - 219 220 121 122

217 218 119 120

215 216 117 118

213 214 115 116

211 212 113 114

209 210 111 112

207 208 109 110

205 206 107 108

203 204 105 106

201 202

103 104

101 102

B

C

A

קבלה

מסעדה

טרקלין

D

סיפון עליון סיפון מרכזי
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 : 19.11.21 עד ת לנרשמים ו מיוחד ותהטב

 ב"ג! נתב P .I .Vים וליווי  תשלומ  10,  עלנוס הנחה  אירו 75

 . מיםתשלו  3 -ע ואירו לנוס  30הנחה בסך  - 22.11-5.12.19לנרשמים בין 

 :.171.1  -מ  החלשרי תרבות תבל מתמיד עם ק ייל מט

 מאז. נוסףאירו לכל טיול  10וד אירו לטיול ראשון, וע  52ך  בס פתנוסהנחה 

 וםותשל שוםריי נהל
 הרשמה:

 . 4425038קוד , מיר סבא פכ 74ויצמן  רח' אר:בדו או פקס, בדוא"לד בהרשמה בלבטיול באמצעות טופס הרישום ל

 ilt.co.rbuta-dialog@kדואר אלקטרוני: , 2177333-054 :פא וואטס, 7428885-09קס , פ6888-211-072טל' 
 

 ם.שובטופס הריט ורכמפ תשלום: סדריה
 

יש )רדי "קשרי תרבות תבל" במש כתבבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,, הודעת הביטול** ול:אפשרות ביט

 .הם אינם ניתנים לשינוידמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, שמאחר . (וודא קבלת ההודעהל

, )שלא יוחזרו בשום מקרה(למטייל  € 250, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  90עד  לבמקרה של ביטו •

 . רישום והטיפוללדמי ה בפועליתווסף המחיר נקנו שירותים נוספים, ואז  שהן, אוכורטסו טיסות כל אלא אם

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 20%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 89 -60מטייל המבטל בין  •

 .שלמטייל כפיצוי מוסכם מרא  40%לחברה סך של  לפני היציאה, ישלם ימי עבודה 59 -30מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 65%לחברה סך של  ה לפני היציאה, ישלםימי עבוד 29 -8ל המבטל בין מטיי •

 .ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה ,ימי עבודה לפני היציאה 7 -החל מבמקרה של ביטול  •

 טל"ח                                                                                                      חג. ה', שאינם ימי חג או ערב  -ים א' ימה: מי עבודי

יש לוודא  ול.יטת בהכוללת אפשרו, במקביל להרשמה ת ביטוחספוליאנו ממליצים להוציא  ,דמי הביטול הגבוהים בשל** 

סוכנות ל אנו ממליצים ע ראשונה.ה שפחה מדרגמ ובקר בוטח אושל המ מחלה רה שלזו תכסה את דמי הביטול במק יסהפולש

הפוליסה  נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. תוליספלכם  מויתא יש ,בביטוח" מיםונות חכ"זיו פתרהביטוח 

עת מול חברות הביטוח ב שיוליווי איג צו מיי תהינו כך .איב רפומצ כללכל גיל וליום מראש  240 וחרת ביטשמאפואטרקטיבית 

 . הרישוםאת בטופס ו זיניינים, נא צי. למעונזרה לארץובחאירוע בחו"ל 
 

 dialog@k-tarbut.co.ilמייל:  054-2177333אפ: סוואט 09-7428885פקס.  072-2116888 טל':

 ר כולל:המחי

  על"-"אל חברתבות ישיר בינלאומיות תוטיס טיסה:     

 Gogh nMS Va הנהר ספינת על לילות 6 לינה:      

  Tulip Aix les Bainsn eldGo במלון לילות 2            

 בירה ,ל ייןכול, יטיהש הלךמבמלא ן פנסיו כלה:כל  

 .וערבת בוקר וחארו - לוןבמ .יוםהלאורך שתיה קלה ו

   , םכוכבי 5ברמת הרות יט נספינת שי בורה:תח

 אוטובוס תיירים ממוזגו               

 ,תבלי תרבות קשרוות צמבכיר מדריך  :הדרכה  

ד"ר והרצאות אמנות של  מלווה אירגוני

  גילית איבגי

  הכנה בארץגש מפ -

 קבוצתית מערכת שמע  -

 צוות הספינה,את גם ולל כ, ותיםירהשנותני  כללתשר  -

  מנהל השייט ומדריך הטיול

  דמי כניסה לאתרים -

 ייטמס נמלי הש -

 :19.11.21עד לנרשמים  -
 בנתב"ג VIPי , ליוואירו 75 בסך הנחה

  ת והצמדהיא ריבם ללתשלומי 10 דע ו

 ל:לו כוינהמחיר א

 (12)ראה טבלה בעמוד  *ליחיד דרבח תפוסת -

 )ראה הטבלה( לקטגוריות אחרות שדרוג החדר  -

לנסיעה ע"י  סמוךקבע בשיי טחון כפיסי נמל, דלק ובמי -

 (86€ -כ כיוםר חיהמ) הפהתעו רתחב

 יתכנורוחות שאינן מפורטות בתא -

 וכו'(  )כביסה, טלפון שיאיופי א הוצאות בעלות -

 סמינרו היטל שאינם כלולים במחיר הכל מס ו/א -

 כוללמחיר הות במפורטוצאות שאינן ה -

יסי מו ותי הקרקעשירהשייט, ות, שינויים בתעריפי הטיס -

 7.11.19 -החל מ, ל, הדלק והביטחוןנמה

 ציםליממ אנו, ליחיד התוספת של הגבוה הסכום לאור-

 .לחדר ה/שותף ואולמצ לנסות

. מומלץ גם להוסיף לביטוח ()חובהריאות ומטען ביטוח ב -

ביטול. ה של במקרכסוי ולוודא את ה הטסה רפואית

 ומטייל ו/אשייגרם ל נזק לכלהחברה אינה אחראית 

 יו במהלך הטיול.לחפצ

 (Dיה ורקטג) לאדם בחדר זוגי אירו 3190 -החל מ: החוויהת לוע 
 12וד בלה בעמטשאר המחירים מופעים ב

 . ושרותי התיירות השונים בארץ היעד , המיסים יים במחירי הטיסותולשינ  יר כפוףהמח. 1: ותהער
 טל"ח    וכה.זדם קוה לפי שיטת כל הינה וטיסה בספיך וקבוצה, קטגורילבחור מדרתן ינ. 2            
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 09-7428885פקס:        054-2177333ואטסאפ: ו     07-22-11-68-88טלפון:  ,    , כפר סבא 74ויצמן ח' ר בע"מתבל תרבות  ישרק

 פרטים אישיים - 2020הסון שייט על הרון ול טופס הרשמה
 7.11.19 ,1נספח לתוכנית מס' 

 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Last Name:______________________________ 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________בתוקף עד: ___________________

 ___________תאריך לידה: _________________

 מקצוע: ________________________________

 _____טלפון נייד: _________________________

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

 ____________על: ______-באל' נוסע מתמיד סמ

 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Last Name:______________________________ 

 _____________________מספר דרכון: _______

 __________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: ______________________________

 ___ /וכל בטיסה: צמחוני / רגיל / דיאבטי / כשרא

 _____________על: _____-באלמס' נוסע מתמיד 

 רוצהלא     רוצה     הלוך וחזור נוסעל 20€של  כרוכה בתשלוםבמח' תיירים )חלון, אמצע או מעבר(  הושבה* 

 רוצהלא      רוצה     וחזור וךהל נוסעל 65€של  כרוכה בתשלום)חלון, אמצע או מעבר(  המטוס בקדמתהושבה  **

 רוצהלא   רוצה  חזורהלוך ולנוסע  130€תשלום של ב וכהרכ( מעבר/אמצע/חלון) סמוך ליציאת חירום-מושב מועדף* **

  רן שהם        משה פוירשטיין    ד"ר אביהו בר אייל  עדיפות לקבוצה:

 

 

 ______ מיקוד: __________________________כתובת: _________________________________ עיר: _

 ר: ___________________ מיקוד: _______________יע __________________________ כתובת: _______

        ,____________________נייד: ________________, : _____פקס, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ___________  טלפונים:____________________שם: _____ - בארץאיש קשר 

 _________________________אחר: _  מדריך  אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

 .בספינהו , במלוןבטיסות אינו מהווה אישור לגבי מקומותפס הזמנה בלבד והינו טוה ז טופס .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו א שדויש לו .2

י  לסוכנ, כמו גם ולטילנו כמארגני הבקשות לגבי סוג אוכל ו/או מקומות ישיבה יועברו על ידינו לספקים הרלבנטיים.  .3

)גם אם הוזמנו על  וסומות הישיבה במטקמסוגי ארוחות ו/או כגון על שרותי התעופה השונים  אין שליטהנסיעות, 

  ידינו לבקשת המטיילים(.

קשרי תרבות  הטיולים שלכפופה לתקנון והשייט . תכנית הטיול והשייט הטיול תנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית .4

 tarbut.co.il-http://www.kבפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:   לקבל במשרדי החברה,ן יתתבל אותו נ

 .לרבות סעיף דמי הביטולטיול, החתימה על טופס ההרשמה מחייבת, ומהווה אישור על קריאה והבנה של תכנית ה .5

 tarbut.co.il-dialog@kמייל  לאו  7428885-09לפקס:   המילוי חרלא העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

 .054-2177333 פאאו לוואטס

  נא למלא את העמוד הבא ,2מתוך  1עמוד 

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

 

http://www.k-tarbut.co.il/
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 09-7428885 פקס:       054-2177333וואטסאפ:      07-22-11-68-88ן: טלפו ,    כפר סבא  ,74ויצמן רח'  בע"מתבל שרי תרבות ק

 2עמוד 

 כספים  – 2020הסון שייט על הרון ול הרשמהטופס המשך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 _ ______________ __________ _____ _____ ____________________________________  השתתפת:ם נא לציין את הטיולים בה

 ________________________________________________ _____ אחרת: מיטה זוגית   מיטות נפרדות    בקשות מיוחדות: 

                     _________________________________________עם:  ולחן(בש נשיםא 6) לשבת בשולחן מבקשאוכל בספינה הבחדר 

 לבחירתך: תשלום ימסלול

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

 אשלם:

 ני תשלומים והיתרה בש ,בהרשמה לאדם € 1000 שלתשלום ראשון  (אירו 500. לא מקבלים שטרות של )שטרות במזומן

 לפני היציאה.  יום 90עד ן. גמר חשבון לתיאום התשלום במזומם המשרד יש ליצור קשר ע .וקביםעחודשיים 

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

   _____הכרטיס: ספרות אחרונות בגב  3. ______________ז: ___________ ת.___בעל הכרטיס: ___, שם ___/____תוקף: 

 מים תשלו___ ____ ב:                     אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראלייס אשראי החיוב בכרט)

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

 טל"ח .הראשון החיובביום רחי מזבנק של ה( )מכיר בוהג העברותר כל התשלומים על פי שע המופיע בתכנית הטיול.

 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:
למען הסר  ום!ישור רישיש לוודא קבלת א  פי סדר קבלת טפסי הרישום.או חיוב כרטיס אשראי( ועל  טחוןפרטי כרטיס אשראי לבי

 . לא ירשם ולא יטופלפס ללא פרטי כרטיס אשראי טו ספק:
 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 
 את פרטי העסקה טופס זה אני מאשר/ת בחתימתי על  .ספינהל או טובוסאווצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל ימתין המטייל לקב

תנאי התשלום והביטול. לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא, כולל בגלל דרכון  תכנית השייט, לרבות כפי שמופיעים ב
לפני  יום 30ושר ומובטח עד השייט מא תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים כי טיול קשרי  רכישת בטוח נסיעות.-או אישלא בתוקף 
יש  .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי  מועד היציאה.

אנו ממליצים על סוכנות  פחה מדרגה ראשונה.ה של מחלה של המבוטח או קרוב משפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרלוודא ש
. למעוניינים,  לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 240ומאפשרת ביטוח הפוליסה אטרקטיבית יטוח", זיו פתרונות חכמים בבהביטוח "

   .אנא ציינו זאת לעיל בטופס הרישום

 ________________________  חתימה: ________תאריך: ______ ______ __: ______________1שם נוסע 

 ___________________חתימה: ___  ___________________  תאריך: _______________: ____2שם נוסע 

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

 . 054-2177333לוואטסאפ 

 לתשלום 
נוסע  

2 
נוסע  

1 
תוספת 

 דרבח דיחיל
 קטגוריה  מחיר 

                     €     €1,549 3,190 € D 

                      €     €1,549 €3,290 C 

                     €     €1,999 €3,590 B 

                     €     €1,999 €3,740 A 

                 € -    9.111.21  עד  75€הנחת רישום מוקדם 

                 € -    5.12.19-22.11 עד  30€הנחת רישום מוקדם 

                  € -   *  1.1.17הנחת מטייל מתמיד אחרי 

 (מעוניין /ת בשותף/ה לחדר )או שם השותף/ה  ________________ שם:

 הושבה במטוס    אירו ______     

 (1+2מטייל )  לחיוב סה"כ אירו _ ___________    
 היציאה( ך למועד ו גבו בסמי)לא כולל מסי נמל, דלק וביטחון שי
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