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 :בהדרכת

  

 

יקה הקלאסית בישראל ומרצה מבוקש זמבכירי מבקרי המו - עומר שומרוני

יוזם ומוביל אוניברסיטת ת"א, במהטה -מרצה בביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמןיקה. זלמו

 ל.יקה קלאסית בחו"זמוי סיור

 

 
  

  .מלווה קבוצות בכיר מצוות חברת "קשרי תרבות תבל"יצטרף  -בנוסף  

 

הנחשב לפסטיבל  , שווייץב (Verbier) ורביה פסטיבלב תחופשה חלומישל זה נבלה שבוע  יקליזמובסמינר 

,  כוכבים 5, היחידי ברמת מלוןאותו ב הפסטיבל נלוןבמהלך כל ימי  .המוביל בעולם למוזיקה קאמרית

 ורביה.  במרכז הממוקם

 

כמו בכל  באוויר ההרים הצלול של האלפים השוויצריים. המוגשים  ,קונצרטיםמגוון בסמינר נשלב ביקור ב

שנה, מציעים הקונצרטים תכניות מוזיקליות נפלאות ורשימה ארוכה של מנצחים וסולנים מעולים. השנה, בין  

  מרתה ארחריץ'  ,אנדרס שיףם י נהפסנתרהיתר, נבקר בקונצרטים בהשתתפות מוזיקאים גדולי עולם כמו 

אנטוניו פפאנו   ,להב שני  ,קסאדו-פאבלו הראס , המנצחים סוניה יונצ'בהזמרת הסופרן , נלסון פריירו

 ורבים אחרים.   הבלט הלאומי של גיאורגיהרקדני  ,דניאל לוזקוביץ'הכנר המטאורי   ,וכריסטוף אשנבאך

 

, מהם ניתן לבחור על פי ההעדפה  טים מעוליםרצ קונ 11 מציעההתכנית המוזיקלית העשירה של הסמינר 

האישית של כל נוסע. נוסעים שיעדפו לוותר על חלק מהקונצרטים יוכלו ליהנות ממגוון אלטרנטיבות: ביקורים  

בכיתות אמן פתוחות לקהל שמתקיימות במסגרת הפסטיבל, בילוי בספא של המלון, טיול רגוע בכפר או  

   הכפר. עלייה ברכבל לפסגות שמעל

 

 .יצירות שיבוצעו בתכניתהבה נערוך היכרות עם    ,עומר שומרוני תיערך הרצאה של י הערב קונצרטלקראת 

 

 

 תאריך יציאה: 

  28.07.2020  

 :לארץ תאריך חזרה
  3.08.2020   
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 ב"קשרי תרבות תבל" 

 ! לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר      

  הסיור, שנבנה במיוחד עבור מסלול מקורי וייחודי 

 :דוברי עברית אנשי צוותשני  -מורחב צוות  

 המתמחה בהדרכה לקראת קונצרטים, אסיתלקיקה זורצה בכיר לממ 

  הדואג לפרט ולפרטים ,בכיר מלווה קבוצות 

ובריכה חיצונית  אזור ספא עם בריכה מקורהכולל , ורבייהובמיקום מרכזי ב* 5מלון  

 אינטרנט אלחוטי חינם בכל תחומי המלון כמו גם  מחוממת

 עי הערבהרצאות הכנה לקראת מופ 5 

 לבחירה מעולים מופעים 11 

    אישית לכל מטייל היאוזני קבוצתית, הכוללת מערכת שמע 

 חבורת מטיילים איכותית ביותר  

 מיוחד לפני הטיול מפגש הכנה  

   במהלך הטיול (Optionals) אין תשלומים נוספים - במחיר יםכלולהאתרים ל וכ  

 שלך הכלכלי בשביל השקטחיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה,  

 ם מוקדם:הטבות מיוחדות לרישו  

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10, ללמטיי אירו 75הנחה בסך  

 

 ! תמורה מלאה לכספך -י תרבות תבל" ב"קשר

 טיול וחופשה מהנים!
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 מסלול התכנית 
 

 ורביה - נבהז' - ת"א  20.07.82 ,'גיום , 1יום 

לאחר   .(Geneva) ז'נבהלאביב -על מתל-בטיסת הבוקר של אל נצא

  1400בגובה השוכן  ,(Verbier) ורבייה בנסיעה אל הכפר הנחיתה נצא 

היום נתחיל שבוע של חופשה מוזיקלית במסגרת   מטרים מעל פני הים. 

, הנחשב לאחד הפסטיבלים הקאמריים החשובים  פסטיבל ורביה

לצד קונצרטים מעולים גם כיתות אמן פתוחות   בעולם. הפסטיבל כולל 

  המוזיקאים הידועים לבין אמנים לקהל, החושפות את תהליך העבודה בין 

  וננוח לקראת קונצרט הערב.  הגעתנו לכפר נתארגן במלון עירים. עם צ

אולם הגדול של הפסטיבל.  לקונצרט סימפוני, שיתקיים בנצא בערב 

להב  טיבל ורביה בניצוחו של בקונצרט תנגן התזמורת הקאמרית של פס

מוזיקלי  לה הומנה), הכוכב העולה של שמי הניצוח הבינלאומיים שני

. הסולנית בקונצרט תהיה  (יתית הישראלונהנכנס של הפילהרמ

 .(Argerich) מרתה ארחריץ'הפסנתרנית האהובה 

 תכנית הקונצרט: 

 "אידיליית זיגפריד"  -ר וגנ 

 1סימפוניה קאמרית מספר  -  שנברג

 ( מרתה ארחריץ' ולהב שניבביצוע )סוויטה לשני פסנתרים  - ינוב רחמנ 

 ( תה ארחריץ'רמ  סולנית:)ר בסול מז'ור ו לפסנת קונצ'רט -  ראוול

 

  20.07.92, 'ד, יום 2יום 

לאחר   בוקר. ה, שתתמקד בקונצרט הקאמרי שיבוצע עומר שומרוניאת היום נפתח עם הרצאה של 

רסיטל  . הקונצרט יכלול רביהו המודרנית היפהפיה של סייה , שיתקיים בכנעצמו טנצא לקונצר ההרצאה

 . (Schiff)שיף  אנדרש  תרןוהפסנ ,(Perenyi) מיקלוש פרני הצ'לןשל יצועם על טהרת בטהובן, בב

 : הקונצרט תכנית

 1סונטה לצ'לו מספר  - בטהובן

 4סונטה לצ'לו מספר  - בטהובן

  או גברת"  וריאציות לצ'לו ופסנתר על הנושא "נערה 12 - ןבטהוב

 מהאופרה "חליל הקסם" של מוצרט

 3סונטה לצ'לו מספר  - בטהובן

רסיטל זה  . ורביה בכנסייה של  הוא גםנוסף,  רסיטלעות הערב נצא לשב

 ,(Yoncheva) סוניה יונצ'בההנפלאה הבולגריה יציג את זמרת הסופרן 

 . (Martineau) מלקולם מרטינו הפסנתרן בליווי 

 בתכנית:

 ,(Tosti) יטוסט ,(Leoncavallo)לאונקוואלו  ,(Verdi) רדי ויצירות מאת 

   .(Puccini) יצ'ינופו (Tirindelli) טירינדלי ,(Martucci)צ'י מרטו ,(Ruta)רוטה
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  20.07.03, 'ה, יום 3יום 

הכנר  תנגן שלישיית פסנתר שחבריה הם נצא לקונצרט בוקר בכנסייה של הכפר, בו  11:00בשעה 

קיט  והפסנתרן  (Hagen) קלמנס האגןהצ'לן  ,(González-Monjas) מונחאס  - נזאלס רוברטו גו

 .  ונגארמסטר

 :  הקונצרט תכנית

 ( "הרוחות") 1מספר   70, אופוס 5מספר  שלישיית פסנתר - ןבבטהו

 929, ד. 2שלישיית פסנתר מספר  - שוברט

על קונצרט   עומר שומרוני בשעות אחר הצהריים נתכנס להרצאתו של 

תזמורת קונצרט זה יציג את נצא לאחד משיאי הפסטיבל, שיתקיים באולם הגדול. אחרי ההרצאה הערב. 

 . (Freire) נלסון פריירעם הפסנתרן הסולן  , (Pappano) אנטוניו פפאנו של  ורביה בניצוחפסטיבל ו

 בתכנית:

 לפסנתר ותזמורת   2קונצ'רטו מספר  - ברהמס

 2סימפוניה מספר  - רחמנינוב 

 
   20.07.31, 'ויום  ,4יום 

טל בכנסיית נצא לרסיר ההרצאה על קונצרט הבוקר. לאח עומר שומרוני את הבוקר נפתח בהרצאה של 

התחיל את דרכו כ"ילד פלא", וכיום נחשב  ארמסטרונג  .(28) ט ארמסטרונגי קהפסנתרן  כפר, עםה

מאת גדולי לאחד מהפסנתרנים המסקרנים ביותר של הדור הצעיר בעולם. בקונצרט ינגן יצירות 

 ולצידן יצירות פרי עטו.  (מוצרט, בירד)המלחינים 

 תכנית הקונצרט: 

 B-A-C-Hא שפנטזיה על הנו - ט ארמסטרונגיק

 399דו מז'ור ק.  - סוויטה ב - מוצרט

 Un fil d’oubli  - קיט ארמסטרונג

 מבחר יצירות - ( 1539-1620)  וויליאם בירד

 333, ק. 13סונטה לפסנתר מספר  - מוצרט

הבלט   שלמופע  זהו ה.עורר סקרנות רבהמ הערב,  מופעב  19:00בשעה ם נבקר ימנוחת הצהרילאחר 

תק של ריקוד קלאסי, מודרני של גאורגיה במיזוג מר סורות העשירות המ תא , שיציגהלאומי הגאורגי

כמו גם  , ואת רוחו היסטוריה של העם הגאורגיאת ה הבמה לקדמתביא מהמופע, שאורכו שעתיים,  .ועממי

 .היופי המרהיב של הקווקז את

 

  20.08.1 שבת,יום  ,5יום 

  . 11:00שיתקיים בשעה  , כפרבכנסיית ה צא לקונצרטבוקר נב

תכנית על   רביהטיבל וולני האקדמיה של פסונצרט זה ינגנו סקב

אחר   .רסם בהמשך ופתכנית הקונצרט תטהרת רביעיות הפסנתר. 

יג את היצירות  שתצ , עומר שומרוניה של הרצא הצהריים נתכנס ל 

נגן התזמורת הקאמרית של פסטיבל  נבקר בקונצרט סימפוני מרשים, בו ת 19:00בשעה  . בקונצרט הערב

סולן בקונצרט יהיה  . ה(Pablo Heras–Casado) קסאדו-פאבלו הראסרדי המצוין בניצוחו של הספ יהברו
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, שהופיע לראשונה כ"ילד  (Lozakovich) דניאל לוזקוביץ'הצעיר השוודי 

נחשב לאחד הכנרים המבוקשים   - 19כשהוא רק בן וכיום  9פלא" בגיל 

 בעולם.  

 ונצרט: ת הקתכני 

 נורי כהקונצ'רטו ל - ברהמס

 1ה מספר סימפוני  - ברהמס

 

  20.08.2, א'יום  ,6יום 

קונצרט נוסף על טהרת  ,רביהגם הבוקר נצא לקונצרט בכנסייה, בו ינגנו סולני האקדמיה של פסטיבל ו

עומר  ה של הרצא אחר הצהריים נתכנס ל . תכנית הקונצרט תתפרסם בהמשךפסנתר. רביעיות ה 

 .  קונצרט הערבשתציג את   ,מרונישו

שיתקיים באולם  החגיגי של הפסטיבל, אלה" ב"פיננבקר  19:00עה שב

כריסטוף   בניצוחו של רביהפסטיבל ובקונצרט תנגן תזמורת  הגדול.

איתם יופיע   .ל זמננו , מגדולי המנצחים ש(Cristof Eschenbach) אשנבאך

 . 24בן , (Stathis Karapanos)סטאתיס קראפאנוס כסולן החלילן היווני 

 צרט: נותכנית הק

 1מספר  טו לחליל קונצ'ר - מוצרט

 ( "הטראגית") 6סימפוניה מספר   - מהלר

 

 

 

 תל אביב - ציריך - רביהו 20.08.3 , 'ביום , 7יום 

 3.08.19 ',בנחיתה ביום  נו חזרה לישראל. טיסתל  ציריךאל ממלוננו ונצא מוקדם  ניפרדהבוקר 

17:25 .  

 

 ת לתוכנית:  סויט לוח

 

 טיסה שעה תאריך עופהנמל ת הלוך

 TLV תל אביב המראה
28.07.2020 

06:10 
LY 345 

 GVA  09:40ג'נבה נחיתה

 טיסה שעה תאריך נמל תעופה חזור

 ZRHציריך  המראה
3.08.2020 

12:30 
LY 348 

 TLV  17:25תל אביב נחיתה
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 הערות: 

לשינויים עקב נסיבות   ת וכפופהמהווה תכנית מסגר ד, בלב סתכנית הסמינר מציינת נקודות פוקו (1

משתנות ו/או בלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת  

 . המדריך ואו מנהל הטיול המקצועי של 

  המלון  תיבב ו/או מיטות זוגיות ו/או אמבטיה ו/או מקלחת  Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  (2

 .  (יהאו אמבט בחדר תהיינה מקלחתספק,  רהס  עןלמ)

ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון או מקומות   (3

 הישיבה במטוס. ככלל, לא ניתן להבטיח חדר מסוים במלון או מושב ספציפי בטיסות.  

, מוקדם ככל  בתבכ שה אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, אנא העבירו אלינו את הבק  (4

האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון. נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי הקצאת החדרים במלון, היא  

 ם.  קשתשביחדרים של בית המלון בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את ה

 .קלה ארוחה וקילו  8  תיק יד עד קילו, 23כוללים כבודה עד אל על  רטיסי הטיסה עם חברת כ (5

 ות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. חרוא פקת סא (6

מחירי ההושבה  , כלומר תמחור דינמי ברכישת הושבהחברות התעופה החלו לאחרונה במודל של  (7

 . החברה מעת לעת, מיעד ליעד, ומטיסה לטיסהים מצד יהיו נתונים לשינוי

מושבים. על המעוניינים בכרטוס  בהתאם לזמינות ה לאחר כרטוסהושבות יטופלו בקשות לכל ה (8

דם, על מנת להבטיח מקום הושבה מראש טרם הכרטוס הקבוצתי, לקחת בחשבון כי במקרה  מוק

ללת, בהתאם לתנאי  עלות ביטול כרטיסי הטיסה לעלות הכו תתווסףשל ביטול השתתפות, 

 הביטול. 

יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאי המעוניינים בחברת אל על. הזמנת הטיסות הקבוצתית היא  (9

 ולא ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון. לאדם  €  395ויקוזז מהמחיר 

תאים לכם פוליסת ביטוח  אנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שת  (10

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

אש לכל גיל ובכל מצב רפואי. כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול חבורת הביטוח בעת אירוע  יום מר

 בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום. 

ים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי  ית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאעקב עלי (11

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

סות הינם הטובים  ית המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטילנו להתחייב בפני חברת התעופה וב 

 הציע.  ביותר שבאפשרותנו ל 

ים  פרט -מחיר, ניתן לבחור את הקטגוריה והמחיר לכל אירוע מחירי המופעים אינם כלולים ב (12

 בנספח אירועים.  

 ות פתוחות לכל המשתתפים, גם אם לא רכשו כרטיסים לאירוע. ההרצא (13

 .  למופעיםקשר לאחר ההרשמה לאישור הזמנת הכרטיסים  כםאנו ניצור את  (14

תשלומים ללא ריבית   10 אירו, 75: הנחה בסך 20.01.16ישום מוקדם עד לר הטבה מיוחדת  (15

 . והצמדה

 טל"ח                                                
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 . רותי התיירות השונים בארץ היעדיוש, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער
 מקום למקדימים הרשמתם.  טל"חהבטחת  -המקומות בטיסה  מספרה ב. לאור מגבל2           

 

 

 

 

 

 תשלומים  10-ו סע אירו הנחה לנו 75 :20.01.16עד  הטבה מיוחדת לנרשמים 

 אירו הנחה לנוסע  30: 17-30.01.20  הנחה לנרשמים בין

 1.01.17ם "קשרי תרבות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי  מטייל מתמיד ע

 טיול נוסף מאזאירו לכל   10ו עבור הטיול הראשון, ועוד איר 25למטייל המתמיד: הנחה בסך 

 המחיר כולל  

 על -אלשל חברת ירות וסדישירות  :ותטיס

  ומרכזי פואר* מ W Verbier 5  מלוןבלילות  6 לינה:

   ת בוקרוארוח  לכלה:כ

   ארגוניומלווה עומר שומרוני הדרכה של  ה:כהדר

 "קשרי תרבות תבל"  מטעם             

 ת ומוניו תיירים ממוזג על פי התכנית   אוטובוס תחבורה:

 טרם היציאה   -  בארץ מפגש הכנה -

 יםהרצאות הכנה למופע  -

      בלבד מקומייםנותני השירותים הל תשר  -

 10 -ו אירו הנחה 75: 20.01.16 עד םלנרשמי -

 .תשלומים ללא ריבית והצמדה

 המחיר אינו כולל

  אירו 950: בחדר ליחיד מטיילתוספת ל -

יציאה , כפי שייקבע בסמוך למסי נמל, דלק וביטחון -

 ( אירו 80 -: כ20.01.1 -נכון ל)

, טלפון שתייה, כביסה,) הוצאות בעלות אופי אישי -

 ( כו'ו , הושבה בטיסותבידור

 םכרטיסים למופעי -

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית -

 ו היטל שאינם כלולים מס ו/אהוצאה, כל  -

   הטיול.של  הכולל במחירמפורטים ואינם   

 קרקעהות, שירותי שינויים בתעריפי הטיס -

 לנמ ומיסי  

. מומלץ גם להוסיף (חובה)ביטוח בריאות ומטען 

י במקרה של והטסה רפואית ולוודא את הכס ביטוח

רה אינה אחראית לכל נזק שייגרם החב) ביטול

 .(ו לחפציו במהלך הטיולאלמטייל 

 (אירו למטייל ליום 6 -נהוג כ) הסמינר ךתשר למדרי -
 

 ותשלום נהלי רישום
 

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

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

 ס הרישום.כמפורט בטופ תשלום:הסדרי 
   

יש לוודא )ל" במשרדי "קשרי תרבות תב  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  ,היאשמכל סיבה הודעת הביטול,  * אפשרות ביטול:

 .הם אינם ניתנים לשינוי. מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, (קבלת ההודעה

אלא אם כורטסו , ום וטיפוללמטייל דמי רישאירו  75ישולמו דמי ביטול, למעט ה לפני היציאה, לא ימי עבוד 45במקרה של ביטול עד 

 לדמי הרישום והטיפול.  בפועל, ואז יתווסף המחיר (כגון כרטיסים למופעים) נקנו שירותים נוספים טיסות כלשהן, או

 וסכם מראש.למטייל כפיצוי מ 45%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  44 -30מטייל המבטל בין  •

 פיצוי מוסכם מראש.כלמטייל  65%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  29 -14מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 85%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -07יל המבטל בין מטי •

 יול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול. יציאה, או במהלך הטימי עבודה לפני ה 6 -במקרה של ביטול החל מ  •

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

. יש לוודא רישום וללת אפשרות ביטולטוח הכי, פוליסת בהבמקביל להרשמאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

ביטוח אנו ממליצים על סוכנות ה ראשונה. ח או קרוב משפחה מדרגהטשפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבו

יסה אטרקטיבית ומיוחדת ולתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפשי"זיו פתרונות חכמים בביטוח", 

מול חברת הביטוח  יצוג וליווי אישימיצב רפואי. כך תיהנו מיום מראש לכל גיל ובכל  240למטיילי קשרי תרבות תבל ומאפשרת ביטוח 

 בעת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום. 

 tarbut.co.il-dialog@k לאימייל או     2177333-054או לוואטסאפ:     tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:  

 ומעלה  מטיילים 30בקבוצה של  אירו לאדם בחדר זוגי  2,795:  עלות החוויה
 מטיילים 25-29בקבוצה של  רו לאדם בחדר זוגי אי  2,895                        

 טייליםמ 20-24בוצה של  ק באירו לאדם בחדר זוגי  3,195                        

 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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 נספח אירועים - 2020 ורביהפסטיבל 
 

 
 .  בהמשך  מצורפת מפות האולמות  

 : כרטיסים לבורי נא להזמין ע

 לתשלום מחיר כרטיס  מס' כרטיסים  קטגוריה  יםעהמופ תאריך 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  סה"כ לתשלום: 

  

  

 _______________________________,  תאריך: ____________________שם: ____________________
 
 _____________________________________ : תימהח
 

Salle des Combins - האולם הגדול Category B Category A Premium 

28.07.2020 
 19:00שעה 

, שני להב של בניצוחו ורביה פסטיבל של הקאמרית התזמורת

 (Argerich)' ארחריץ רתהמעם הפסנתרנית הסולנית 
 אירו 200 אירו 165 אירו 130

30.07.2020 
 19:00שעה 

, (Pappan) פפאנו אנטוניו של בניצוחו ורביה פסטיבל תזמורת

 (Freire) פרייר נלסון הסולן הפסנתרן עם
 אירו 200 אירו 165 אירו 130 

31.07.2020 
 19:00שעה 

 תורסמ את שיציג, הגאורגי הלאומי הבלט של מופע
 גאורגיה של הריקוד העשירה

 אירו 165 אירו 130 אירו 110

1.08.2020 

 19:00שעה 

 פאבלו של בניצוחו רביהו פסטיבל של הקאמרית התזמורת

 הסולן עם הכנר  ,(Pablo Heras–Casado) קסאדו - הראס

 (Lozakovich) 'לוזקוביץ דניאל

 אירו 165 אירו 130 אירו 110

2.08.2020 

 19:00שעה 

אשנבאך  כריסטוף של יצוחובנ רביהו פסטיבל זמורתת

(Eschenbach) ראפאנוסאק סטאתיסהסולן , עם החלילן 

(Stathis Karapanos) 

 אירו 200 אירו 165 אירו 130

Church of Verbier (Eglise de Verbier) –  הכפר כנסיית Numerote 2 
בהירכחול   

Numerote 1 
כההכחול   

29.07.2020 

 11:00שעה 

 פרני מיקלוש לן'הצ של בביצועם, בטהובן רתהט על רסיטל

(Perenyi) שיף אנדרש והפסנתרן (Schiff) 
 אירו 80 אירו 55

29.07.2020 

 20:00שעה 

 הפסנתרןו (Yoncheva) בה'יונצ סוניה הסופרן זמרת שלרסיטל 

 (Martineau) מרטינו מלקולם
 אירו 95 אירו 70

30.07.2020 
 11:00שעה 

 מונחאס-גונזאלס רוברטו הכנר :פסנתר שלישיית קונצרט

(González – Monjas) ,האגן קלמנס לן'הצ (Hagen)  ,

 (Kit Armstrong) ארמסטרונג קיט הפסנתרן

 אירו 80 אירו 55

31.07.2020 

 11:00שעה 
 אירו 80 אירו 55 (Kit Armstrong) ארמסטרונג קיט - רסיטל

1.08.2020 

 11:00שעה 
 (1חלק ) תרפסנ רביעיות - היורב פסטיבל של האקדמיה סולני

 
 אירו 35

2.08.2020 
 11:00שעה 

 (2חלק ) פסנתר רביעיות -רביהו פסטיבל של האקדמיה סולני
 

 אירו 35
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 הערות

ל קטגוריה, רים לנו כרגע, לכוהכרטיסים השמ קטגוריותבטבלאות לעיל מופיעות  .1

 בכל אירוע

יזכו במקומות  -בחירת הקטגוריות בשיטת "כל הקודם זוכה" המקדימים להירשם  .2

 הטובים ביותר!

 שמהקטגוריות הכרטיסים כפופות לזמינות בעת ההר .3

. סוף פברואר , ולכן הכרטיסים שמורים לנו עדהפסטיבלהמופעים הינם במסגרת  .4

 ישום וההזמנה.ככל האפשר את הר םאשר על כן, מומלץ להקדי

 לאחר הזמנת הכרטיסים, לא ניתן לבטלם או לשנותם .5

 אנו מתחייבים לקטגוריה ולא למושב ספציפי .6

ת פתוחות או רולחזלכת פה לאלו שאינם מעוניינים ללכת לקונצרטים יכולים כחלו .7

 :רביהויתות האמן בוכשעות  .(ללא עלות, על בסיס מקום פנוי) לכיתות אמן

29.07.2020 - 9:30 ,10:00 ,14:30 

30.07.2020 - 09:30 ,14:30 

 9:30כיתות בשעה  2, 9:30 - 31.07.19

 יש קונצרטים של האקדמיה של הפסטיבל ואין כיתות אמן 2.08.19 -וב 1.08.19 -ב

 

 (על חשבון המטיילים)האמן תיעשה באופן עצמאי ההגעה אל כיתות  *
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Salle des Combins 

 

 

Church of Verbier (Eglise de Verbier)   

 

 



 

 

           4425038, מיקוד: , כפר סבא 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 054-2177333וואטסאפ:          09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 פרטים אישיים - 2020 וורביהב זיקהלפסטיבל המו טופס הרשמה
 01.01.2020, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ Full Name: 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________עד: ___________________קף בתו

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 ___טלפון נייד: _______________________מס' 

 )נא להקיף בעיגול(: חלון/אמצע/מעבר *בתשלוםהושבה 

 _______________________: ___מתמיד נוסע 'מס

 2יל מטי

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

______________________________ Full Name: 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _______________בתוקף עד: ______________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 __________________________טלפון נייד: מס' 

 )נא להקיף בעיגול(: חלון/אמצע/מעבר *בתשלוםהושבה 

 _______________________: ___מתמיד נוסע 'מס

   לא מעוניין     מעוניין          צע עבר / אמ חלון / מ הלוך וחזור :   אירו לנוסע 20הושבה בשורות אחוריות כרוכה בתשלום 

       לא מעוניין    מעוניין          חלון / מעבר / אמצע  הלוך וחזור: אירו לנוסע  60הושבה בשורות קדמיות כרוכה בתשלום  

                                            לא מעוניין     מעוניין           אמצע  חלון / מעבר / הלוך וחזור: אירו לנוסע  140הושבה במושב מועדף )מקום מרווח יותר לרגליים( כרוכה בתשלום   

 . ארוחה קלהו ק"ג( 8אחד ) יד יקת, ק"ג( 23)   מזוודה  אחת לבטן המטוסכוללים  אל עלכרטיסי הטיסה עם חברת התעופה *

 

 ___________: ____דקומי ____________: _______תובת: _________________________________ עירכ

, _________________נייד: ____________, _______עבודה: _____, _____________בית: _____: ניםטלפו

 ______________________________________________ :E-mail,          ________________פקס: _____

 _____________________,  _________________ם:טלפוני  ___________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 _ _________אחר: ___  פייסבוק  ________ עומר שומרוני אינטרנט   חברים  לטרניוז  ? הטיוללך על  כיצד נודע

 

 

 רות:עה

 ון.מלה ובבית , במופעים, בטיסותטיולאינו מהווה אישור לגבי מקומות במנה בלבד ונו טופס הזטופס זה הי .1

 חותמות. שני עמודים ריקים ל לפחותש בו החזרה ושי צי שנה לאחר יוםוקף לפחות חבתן א שהדרכוודלו שי .2

 2177333-054או בוואטסאפ:  tarbut.co.il-dialog@kנא לצרף צילום דרכון. ניתן לשלוח גם במייל:  .3

מות וחות ו/או מקוארון סוגי כגם נישוי התעופה השרותל ע יטהאין שליעות, סנ ילנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכנ .4

 המטיילים(.ו לבקשת הוזמנו על ידינשולמו ו הישיבה במטוס )גם אם

ניתן לים של קשרי תרבות תבל אותו קנון הטיוכפופה לת טיול. תכנית הולטיתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .5

 :tarbut.co.il-www.k//http רנט: האינטבדוא"ל או באתר  ,סלקבל במשרדי החברה, בפק

 .דמי הביטול , לרבות סעיףתכנית הטיול ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,ייבהרשמה מחהחתימה על טופס ה .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     מראש(:          וםי 240ל ומצב רפואי, תקף בכל גילביטוח נסיעות ) הצעהני רוצה שיפנו אלי עם א

 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
http://www.k-tarbut.co.il/


 

 

           4425038, מיקוד: , כפר סבא 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 054-2177333וואטסאפ:          09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 2עמוד 

 כספים  - 2020 בוורביה בלפסטיל הרשמהטופס המשך 
 

 1מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי  € 2,795    לתשלום:הסכום 

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

 (17-30.01.20 €30) € _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  € _____  הנחת מטייל מתמיד:

  (€950) €______  :רד בחדליחי תוספת      

 €__________ 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  € 2,795    לתשלום:הסכום 

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

 (17-30.01.20 €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: ______________________________________________________________________________ 

מטיילים המחיר לאדם בחדר זוגי   25-29בוצה של ם ומעלה. בקמטיילי 30* המחיר מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

 אירו. 3,195הינו המחיר לאדם בחדר זוגי  מטיילים 20-24אירו ובקבוצה של  2,895 הינו

 תינתןל עם "קשרי תרבות תבל" מטיילים מתמידים בחו"ל. 1.1.17ל אחד אחרי טייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיומ  **

 ז.לכל טיול נוסף מא אירו 10ון אחרי תאריך זה, ועוד הטיול הראש עבור אירו 25הנחה בסך 

 _____________________________________________________בהם השתתפת: _נא לציין את הטיולים 

 תך:לבחיר תשלום מסלולי

 בלבד". לביטחוןול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: ". לבוחרים במסלאשראי בכרטיס, או במזומן

 ם:אשל

 שלומים רה בשני תוהית ,בהרשמה םלאד אירו 800 שלתשלום ראשון  (אירו 500לא מקבלים שטרות של ) במזומן

 הקבוצה לפני היציאה.  תשלום במזומן. גמר חשבון עד למפגשעם המשרד לתיאום ה יש ליצור קשר .וקביםעחודשיים 

  כרטיס: __________ ______, מס.____מסוג: ___ איכרטיס אשרבאמצעות-__________-__________-   ,___________

   ___נות בגב הכרטיס: __ספרות אחרו 3. ______________ת.ז: __________ ____כרטיס: __ה_, שם בעל ___/____תוקף: 

 קן אקספרס( אמרילא מכבדים בלבד,  החיוב בכרטיס אשראי ישראלי)

 (.2020.01.16עד תשלומים לנרשמים  10מים )תשלו_____  ב:

דמי הביטול על פי סעיף י ת לחייב את כרטיס האשראסיבה שהיא, החברה רשאי לבמידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכ

 בתכנית הטיול.המופיע 

 טל"ח               . הראשון החיובביום רה( )מכישל בנק מזרחי וה גב העברות והמחאות שער  ל התשלומים על פיכ

 

 בפועלון י תרבות תבל, תשלום ראשרבקש שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקם תעשה הבטחת המקו חשוב:

לת אישור יש לוודא קב סי הרישום.ל פי סדר קבלת טפכרטיס אשראי( ועאו חיוב  י לביטחוןכרטיס אשרא טיעם פר )במזומן

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

 מת ליבכם:לתשו

למטייל לות להפריע לונה מגבלות בריאותיות העבהליכה. במידה ותתעורר םלמוגבלי מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

 מלון.ה תילבאו  אוטובוסו לבכוחות עצמו ועל חשבונ לקבוצה, או יחזור, ימתין המטייל במהלך הטיול

 ______________________  חתימה: ______________  תאריך: ______________: __________1שם נוסע 

 ____________________חתימה: ____  אריך: ___________________________________  ת_: 2שם נוסע 

  tarbut.co.il-dialog@k  :מיילל ,7428885-09קס:  לפ לאחר המילוי הדרכון העמודים וצילום 3את נא לשלוח 

 054-2177333לוואטסאפ:  או
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