סלוניקי במיטבה מאי 2020
תאריכי יציאה 31/5-4/6/2020 :
יום  – 1תל אביב – סלוניקי –סיור עיר :
ניפגש בנתב"ג לטיסה לסלוניקי ,עיר מיוחדת ויפה ,המשלבת עתיק מול חדש ,מורשת העם היהודי בגולה
ומנפלאות האימפריות ששלטו בה .עם ההגעה מדריך ישראלי מקומי יחכה בשדה התעופה ונצא למסע בזמן.
נתחיל מסיפורה המיוחד של קהילה מפוארת שהייתה רוב אוכלוסיית העיר במשך שנים רבות.
נבקר באנדרטה לזכר הנספים בשואה וממנה לתצפית על בנייני הקהילה במרכזה של העיר.
נמשיך לאח ת הכנסיות העתיקות והמעניינות של העיר "סאנט דימיטריוס" שריד לאימפריה הביזנטית
המפוארת ששלטה בעיר .הכנסייה אוצרת בתוכה את שינויי השלטון בעיר עוד מתקופת האימפריה הרומית
ונגיע למרכזה של העיר הרומית הפורום הרומאי המשוחזר במרכזה של העיר .נצפה ברחובות השיש
המשוחזרים ,לא נחמיץ את האודיאון המיוחד וכמובן את שדירת החנויות.
לסיום נטפס למצודה המשקיפה על העיר לתצפית מרהיבה .נמשיך לטיילת המפורסמת שבמרכזה המגדל
הלבן סמלה של העיר .בגמר הסיור נמשיך לבית המלון – ארוחת ערב במלון.

יום  – 2לוטראקי פוזר – מפלי אדסה:
לאחר ארוחת הבוקר ופינויי המלון נצא ליום טיול נצא צפונה לאתר המרפא המפורסם "לוטרקי פוזאר" ,בלב
ההרים עם סדרת מפלים של מי מרפא חמים הישר מלב האדמה .האתר הוא מהמפורסמים בהרי הבלקן
בסגולות המרפא שלו (מומלץ להצטייד בבגדי ים ומגבות ובגדים להחלפה) .המעוניינים יוכלו לטבול במים
המיוחדים וליהנות מהנוף הפראי הסובב את האתר חוויה אדירה! לאחר הביקור נמשיך לאתר הטבע
המפורסם אדסה ,מפלי מים אדירים השוצפים קוצפים מגובה רב.
בסיום הסיור העברה למלון – ארוחת ערב במלון .
יום  3המנזרים התלויים במטאורה:
עם בוקר נצא מערבה לאחד מפלאי עולם ,המנזרים התלויים במטאורה .נחלוף בדרכנו בעמק "טמבי" ,בו
שוצף וקוצף נהר הפיניו  .נעצור לתצפית מיוחדת על הנהר ,המשקה את כל העמק הנהדר .האזור המפורסם
התלויים שהיא 6בגידולי האפרסקים והתפוחים המופלאים שלו .עם ההגעה למטאורה ,בה נמצאים המנזרים
שילוב ש ל תופעת טבע מיוחדת במינה עם יוזמת הבניה המיוחדת של הנזירים והנזירות .תחנתנו הראשונה
תהיה במנזר "סנט סטפן" ,מנזר הנשים .נבקר בכנסיה המיוחדת ,האוצרת בתוכה את סיפורו של המנזר
הקסום .נמשיך לתצפית על מנזר סנטה ברברה המפורסם ונקנח בביקור בעיירה הציורית קלמבקה ,
הגעה למלון בשעות הערב -ארוחת ערב במלון.

חבילות תיור ונופש .הפקות אירועי חברה .ימי טיול וגיבוש .טיולי קונספט.

יום  – 4הר האולימפוס ומרכז קניות קוסמוס :
לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום טיול להר האולימפוס נתחיל מביקור בכפר "ליטוחורו" שהוא נקודת המוצא
לשלל הטיולים בהר ,נמשיך לטיול במעבה היערות ותצפיות מיוחדות על המפרץ הטרמייקי.נצעד בשבילי
היערות ו נצפה בחיי הבר המפורסמים של האזור .בגמר הסיור נעשה דרכנו חזרה למלון לארוחת ערב .
יום  – 5סלוניקי תל אביב :
לאחר ארוחת הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה חזרה לארץ .

המחיר כולל :
טיסות ישירות תל אביב -סלוניקי -תל אביב
המראה מתל אביב בשעה  08:00וחזרה המראה מסלוניקי בשעה 11:30
 4לילות במלון  *4קפסיס על בסיס חצי פנסיון (חדרים מחודשים )
העברות משדה התעופה למלון וחזרה.
סיורים וטיולים ע''פ המסלול המצורף
מיסי נמל והיטל ביטחון והיטלי דלק.

מחיר לאדם בחדר זוגי  600 -יורו
 .תמחור מיוחד זה לפי  36נוסעים בקבוצה
המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי/מטען ,התייקרות דלק ע"י חברות התעופה מעת לעת והוצאות אישיות.
מה שאינו מופיע תחת סעיף "הכול כלול " .
תשר למלווה הישראלי
בילוי ערב בטברנה מקומית עם המדריך לבחירתכם

לפרטים והזמנות נא לפנות אל קרן 0524472345
מספר מקומות מוגבל

חבילות תיור ונופש .הפקות אירועי חברה .ימי טיול וגיבוש .טיולי קונספט.

באקו הנהדרת  5ימים  4 /לילות מאי 2020
יום  .1תל אביב – באקו
ניפגש בנתב"ג לטיסה ישירה לבאקו בירת אזרבייג'ן העברה למלון.
יום  .2באקו
נצא לסיור בעיר המופלאה .נתחיל מתצפית מדהימה מאחת הפינות המיוחדות של העיר למרגלות מגדלי
הלהבה .נערוך סיור בפארק הלהבה אחד מפינות החמד של העיר כולל תצפיות מרהיבות .נמשיך לטיילת לאורכו
של הים הכספי .נצעד באזור של ונציה הקטנה עד לכיכר המזרקה נמשיך לאורכו של מדרחוב ניזמי עם שלל
האטרקציות המצויות בו בגמר הסיור נמשיך לתצפית על מרכז התרבות על שמו של היידר אליאב פרי יצירתה
של הארכיטקטית "זהה חדיד" נמשיך לאזור העיר הלבנה פרויקט חדשני הבנוי כולו בסגנון פריזאי "בל אפוק"
פשוט מדהים .בגמר הסיור נותיר זמן למרכזה הסואן של העיר .לאחר מכן נשוב למלוננו.
יום  .3חצי האי אבשרון-הר האש-מקדש "זרתוסטרה"
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר העתיקה המוקפת חומה עם מגדלי שמירה ויש בה סמטאות אבן צרות
ומבני ציבור מרשימים .נתהלך בין המבנים העתיקים ונחוש כאילו הזמן עצר מלכת ונבקר בארמון שירוואנשה
המרשים מהמאה ה  15נמשיך בסיור ונחצה את הפארק הלאומי .ממגדל הבתולה "עלמה" נמשיך להר האש
תופעת טבע מיוחדת של אש שבוקעת מהאדמה ומסמלת יותר מכל את העושר של המקום .מרבצי גז ונפט
בכמויות אדירות .נמשיך למקדש "זרתוסטרה" דת עתיקת יומין שפולחנה הוא האש נערוך סיור מודרך במקדש
כולל הסבר על המקום המיוחד .יום מיוחד ומהנה!!!

.4

יום חופשי

יום  .5גוביסטן  -תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בשמורת גובוסטאן ,אתר בו ממצאים של תרבות פרה -היסטורית קדומה ביותר
שאת עדותה ניתן לראות רק בו .שמורה היסטורית שהתגלו בה בינות סלעי הר ענקיים הנשענים זה על זה ב
 20מערות שפע של פטרוגליפים' ,ציורי קיר' (חריטות) מופלאים המתארים את חיי היומיום של האדם הקדמון
שחי באזור .ציורים המתארים סצנות מחיי האדם הקדמון ,סיפורי ציידים ,כלי בית ועוד .אתר גובוסטאן נכלל
ברשימת אתרי מורשת עולמית של אונסקו .נבקר במקום במוזיאון המציג את הטבע והאדם הקשורים למקום.
בתום הסיור נמשיך לשדה התעופה לטיסה לתל-אביב.

חשוב!
המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים .ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים
והלינות.

מחיר לאדם ( 745$לפי מינימום  30נוסעים )
מלון מיד טאון או דומה ארוחת בוקר

חבילות תיור ונופש .הפקות אירועי חברה .ימי טיול וגיבוש .טיולי קונספט.

מחיר הטיול כולל:
בחזור 18:40

כרטיס טיסה בטיסות שכר (ת"א -באקו -ת"א) המראה 12:00
אכסון במלון  4כוכבים
כלכלה :ארוחות בוקר
אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התוכנית
ביקורים וסיורים כמפורט במסלול
מדריך ישראלי מצוות השטיח המעופף
מס נמל ,היטל ביטחון ודמי רישום
טיפים לנותני שירותים בחו''ל (לא כולל סבלות והמלווה הישראלי)
מחיר נטו לשטיח המעופף

מחיר הטיול אינו כולל:
ביטוח רפואי/מטען ,התייקרות דלק ע"י חברות התעופה מעת לעת והוצאות אישיות.
טיפ למדריך הישראלי כמקובל  5יורו ליום לנוסע
ויזה  26$לאדם תשלום במקום בכניסה
הערות חשובות  -אשרת כניסה לאזרביג'אן
• דרושה אשרת כניסה לאזרבייג'ן -עלות אשרת הכניסה אינה כלולה במחיר ותשולם על ידי
הנוסע
• ( $26בנמל התעופה בבאקו )
• אשרת הכניסה תונפק ע"י הרשויות המקומיות באזרבייג'ן או באינטרנט :
 https://evisa.gov.az/en/תשובה תתקבל תוך  3ימי עבודה.• למרות כל ההסכמים והתנאים הנוחים לקבלת אשרת כניסה לישראלים ,אין החברה
אחראית לאי מתן אשרה ע"י שלטונות אזרבייג'ן.
• נוסע/ת נכבד/ה עליך לוודא שבדרכונך יש דף ריק לצורך הדבקת אשרת הכניסה וכן
שהדרכון בתוקף חצי שנה מתאריך היציאה.

לפרטים והזמנות 0524472345 :
קרן לוי אמסלם -יוצרת חוויות בארץ ובחו"ל

חבילות תיור ונופש .הפקות אירועי חברה .ימי טיול וגיבוש .טיולי קונספט.

יום  .1תל אביב – סוצ'י
ניפגש בנתב"ג לטיסה לריוויירה הרוסית ולעיר סוצ'י .עם ההגעה העברה לבית המלון.
יום  .2כפר אדיגיה  33 -המפלים –טיול שטח  6שעות
נצא ליום חוויתי .ניסע לביקור בכפר אדיגאי בולשוי קיצמאי .נתרשם מאורחות חיי התושבים
המקומיים ונשמע סיפורים ואגדות ממיטב פולקלור המקומי .נקבל הסברים על תעשיית הדבש
וגבינות מקומיות ,מלוות בטעימות .נמשיך ל 33מפלי המים בוואדי ג'גוש .באמצעות רכבים מיוחדים
נחצה את נהר השאחה .נסייר באזור המפלים המוקף בצמחיה טרופית נהדרת נסייר בשמורה ובסיום
נותיר זמן לשוק המקומי הבנוי בינות למפלים נחזור ברכבי השטח המיוחדים לכפר הצ'רקסי לארוחת
צהריים כולל פולקלור מקומי חוויה אדירה .מהמטבח המקומי ושלל המטעמים וכמובן הפולקלור
המיוחד .יום מהנה במיוחד
יום  .3קרסנאיה פוליאנה  -רוזה חוטור
היום נצא ליום טיול לאתרי הסקי הנהדרים וללב הרי הקווקז המשקיפים על סוצ'י נבקר בגשר
הגבוהה ביותר באירופה ממעל נבקר בקרסנאיה פוליאנה ,אתר הסקי שבהרי הקווקז .נמשיך לעיירת
הנופש "רוזה חוטור" ,אשר נבנה לקראת משחקי החורף האולימפיים של  .2014נסייר באתרי הסקי
ונתרשם ממתקני אולימפיאדת החורף.
יום  .4יום חופשי .
יום  .5סוצ'י תל-אביב
הבוקר נצא לסיור בשעה  11:30בעיר התוססת .נצפה בתיאטרון החורף המוקף ב 88-עמודים
בסגנון קורינתי ,את קתדראלת "המלאך מיכאל" ,תחנת הרכבת שנבנתה בסגנון סטליניסטי ומוזיאון
האומנות .נשמע על "עץ הידידות" הייחודי ,שהושתלו בו ענפי הדר מ 167 -מדינות ,כסמל לידידות
בינלאומית ולחיים של הרמוניה עם הטבע .נבקר בנמל ונראה את היאכטות היוקרתיות ואניות הקרוז
המקשטות אותו לאורכו ,את בניין הטרמינל ,פסל "העוגן והתותח" ונהנה מבתי הקפה ,החנויות
והמסעדות ולא נחמיץ את הטיילת האיכותית של העיר נבקר בשוק ובמרכז הקניות הגדול .נמשיך
לביקור בפארק האולימפי ברובע אדלר .נסייר בין המתחמים  -האצטדיון האולימפי ,אשר אירח את
משחקי החורף האולימפיים ,היכל הקרח בולשוי המשמש גם להופעות ואת המסלול המרוצים
פורמולה  .1בסיום נמשיך לשדה התעופה לטיסה לתל-אביב.

חבילות תיור ונופש .הפקות אירועי חברה .ימי טיול וגיבוש .טיולי קונספט.

חשוב!
המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים .ייתכנו שינויים
בסדרי הביקורים והלינות .ביציאות לפורטו הטיול יתקיים בסדר הפוך.

מחיר הטיול כולל :המחיר לאדם בחדר זוגי חודש מאי  4לילות  5ימים 769$
כרטיס טיסה בטיסות שכר (ת"א-סוצ'י-ת"א)
אכסון במלון :מדרגת תיירות טובה  4לילות מלונות 5כוכבים באדלר רדיסון בלו קונגרס
כלכלה :ארוחות בוקר
ארוחת צהרים אחת כולל פולקלור אחת ביום טיול למפלים
אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התוכנית
ביקורים וסיורים כמפורט במסלול
מס נמל ,היטל ביטחון ודמי רישום
המחיר אינו כולל:
אין הנחות נוספות של מועדוני צרכנות או אירגוניים
ביטוח רפואי/מטען,
תוספת לחדר יחיד 300$
הוצאות אישיות
התייקרות דלק מעת לעת ,כפי שיפורסם ע''י חברות תעופה.
תשר למדריך כמקובל  5דולר ליום

לפרטים והזמנות  :קרן לוי אמסלם יוצרת חוויות בארץ ובחו"ל 0524472345

חבילות תיור ונופש .הפקות אירועי חברה .ימי טיול וגיבוש .טיולי קונספט.

פורטוגל במיטבה 2020
טיול מאורגן בפורטוגל מגלה לנו ארץ צבעונית ומרתקת עם הרבה שמש ,ערי נמל וקצב לטיני-
אטלנטי .הקסם הפורטוגלי כולל עיירות דייגים ציוריות ,נופים ירוקים ,תרבות תוססת ,וקולינריה
בניחוח תבשילים מהים ויינות בוטיק מקומיים .הטיול עובר דרך אתריה היפים של ליסבון ,יער
בוסאקו היפהפה ,עיר הנמל פורטו ובעוד עיירות קסומות .גולת הכותרת של טיול לפורטוגל הוא
הביקור המרגש בעיירות היהודים האנוסים כמו בלמונטה וטרנקוזו והדובדבן שבקצפת – העיירה
המלכותית אובידוש שניתנה במתנה על ידי המלך לאשתו האהובה.

מסלול הטיול
יום  :1ת"א – ליסבון
ניפגש בנמל התעופה לטיסה ישירה לליסבון ,עיר הבירה של פורטוגל .לאחר הנחיתה בשדה
התעופה ,ניסע למלוננו בליסבון.
יום  :2ליסבון  -סיור מקצועי וטקס יהודי
את היום נקדיש לסיור באתריה המרכזיים של בירת פורטוגל היפה :נתחיל בתצפית על העיר
המיוחדת ,נעבור בכיכר פומבל ,שדרות הליברטטה ,נבקר בכיכר רוסיו ,נראה את כיכר המסחר.
ניסע לרובע בלם ונראה את מגדל בלם ,אנדרטת התגליות ,כנסית הירונימוס שבה קבורים
המשורר הלאומי קמואיש וכן מגלה הנתיב להודו-וסקו דה גמא שסלל את הנתיב למסחר עם
מדינות המזרח .נבקר ברובע אלפמה בתום הסיור נחזור למלוננו.
יום  :3סינטרה ,קאבו די רוקה ועיירות החוף :אשטוריאל ,קאשקאיש
ניסע לסינטרה ( - )Sintraעיירה קטנה
היום נבקר בעיירות החוף ההדורות והיוקרתיות:
ויפהפייה ,שהייתה מקום הנופש המועדף על מלכי פורטוגל נטייל בעיר ובסמטאותיה הציוריות.
נמשיך אל מצוקי האוקיאנוס הדרמטיים של קאבו דה רוקה ( - )Cabo da Rocaהנקודה המערבית
ביותר ביבשת אירופה .נבקר בקאשקאיש ( ,)Cascaisעיר הדייגים שהייתה אהובה על המלך
קרלוס .משם נמשיך לעיר המרגלים אשטוריל { { Estorilשכל אצילי ורוזני אירופה ,נהגו לפקוד
אותן לאורך השנים .בתום הסיור נחזור למלוננו
יום  :4העיירות היהודיות  -בלמונטה וטומאר
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון ,ניסע לביקור בעיירות להם היסטוריה יהודית ארוכה ומסקרנת.
נתחיל בביקור בטומאר – עיירה קסומה השוכנת על גדות נהר הנבאו .בטומאר נמצא בית הכנסת
העתיק ביותר בפורטוגל .נבקר בעיירה ונשמע על החיים של היהודים שם בימי הביניים.
נמשיך לבלמונטה ( ) Belmontהעיר שבה נתגלו האנוסים נטייל בעיירה ונראה סממנים יהודים.
שם שמרו האנוסים את יהדותם בסתר יותר למעלה מ 500-שנה .נשמע על המסורות הייחודיות
שהתפתחו בקרב אנוסי פורטוגל .בתום הסיור ניסע למלוננו
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יום  :5עמק הדורו ,טרנקוזו ופורטו
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון ניסע לטרנקוזו ( ,)Trancosoעיר ימי ביניים ,נטייל בעיר
ונראה את בית הכנסת החדש שבנוי על שרידי בית הכנסת הישן .נמשיך "ללמגו "ונצפה בכנסיית
"גבירתנו של התרופות" נראה את  700המדרגות הבארוקיות.
ומשם ניסע מערבה לאורך עמק הדורו ( )Douroהציורי ועוצר הנשימה ,שעל מדרונותיו ,שכמו
"נשפכים" אל הנהר הרחב ,פרושים אין סוף כרמים צבעוניים ,טלאי על טלאי .נראה את פורטו
היפה ,העיר השניה בגודלה בפורטוגל ,ששוכנת לגדותיו של שפך נהר הדורו .בתום הסיור ,ניסע
למלוננו.
יום  :6שבת  -יום מנוחה} לחילוניים סיור באזור}
יום  :7יער בוסאקו ,אוירו וקוימברה
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע לביקור באוירו ( ,)Aveiroהמכונה גם "ונציה של פורטוגל" שבה ניתן
עדיין למצוא ברכות מלח ,התבלין החשוב לשימור המזון במשלחות של מגלי העולם .נמשיך ליער
בוסאקו ( ,)Bussacoמהיפים והעתיקים שביערות אירופה ,בו נוכל גם לצפות ב"פונדק הציידים"
שהפך למלון פאר.
נמשיך לקוימברה ( ,)Coimbraהעיר בה נמצאת האוניברסיטה הכי עתיקה בפורטוגל נסייר
בקמפוס הפתוח של האוניברסיטה הידועה .נרד מהאוניברסיטה ברגל לעיר העתיקה נטייל
בסמטאות העיר העתיקה ונחזור למלוננו
יום  :8נזארה  -אובידוש – תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת בית המלון ,ניסע אל נאזרה ( – )Nazareעיירת דייגים שלווה וציורית,
ממנה נתצפת אל חופי האוקיאנוס האטלנטי ובה נוכל לראות את הסרדינים המפורסמים שהדייגים
מייבשים מדי יום על לוחות העץ שלאורך החופים .נסיים ביהלום שבכתר  -אובידוש ()Obidos
היפהפייה ,עיירה ימי ביניימית ,עם שלל סמטאות סבוכות החבויות בין חומות אבן יוצאות דופן
ביופיין .נסייר בין רחובותיה של העיר ,נספוג מן האווירה הייחודית ונוכל לטעום ממשקאות ובעיקר
מליקר הדובדבנים המפורסם של המקום .בתום הסיור נמשיך לשדה התעופה לטיסה ישירה לתל
אביב.
הערות :תוכנית הטיול מתארת את האתרים בהם נבקר ,אך לא את סדר הביקורים או כיוון הנסיעה.

לקבלת הצעת מחיר לקבוצה
אשמח לעמוד לשירותך במתן אינפורמציה נוספת.
לפרטים והזמנות  0524472345קרן
המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי/מטען ,התייקרות דלק ע"י חברות התעופה מעת לעת והוצאות אישיות.
מה שאינו מופיע תחת סעיף "הכול כלול " .
תשר למלווה הישראלי
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לכבוד כל הנוסעים שאוהבים טיול איכותי מלא חוויות

Milano
עיר האופנה  ,המיתוג והטרנדים
כל הטוב הזה בטיול אחד!
מילאנו נחשבת ,בצדק למרכז האופנה ,הסטייל והמותגים העולמי.
לכן ברור למה בחרנו את היעד הזה עבורכם לבלות  4ימים של חוויה עולמית .נהיגה
עצמית ברכבי פרארי ולמבורגיני  Ferrari & Lamborghiniעל מסלול ,שופינג מטורף,
אוכל משובח לצד אוכל רחוב  , street Foodבילוי במועדונים ובבתי הקפה הכי
טרנדיים במילאנו.
הגיע הזמן להתפנק באחת הערים הטרנדיות בעולם -מגיע לכם!
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מסלול החוויה
יום  :1נחיתה במילאנו -סיור רגלי במרכז העיר ודרינק קבלת פנים -מלון  - *4ערב באזור ה
Brera
טיסה אפשרית הלוך :המראה בשעה  06:50נחיתה במילאנו  10:05בטיסת אלעל LY381
נצא בטיסה ישירה למילאנו .לאחר נחיתת בוקר נעשה דרכנו למרכז העיר לסיור רגלי ראשון והכרות עם אתרי
מילאנו העיקריים נחזה בקתדרלה השלישית בגודלה בעולם ואחת מהיפות .בנייתה ארכה יותר מ  600שנים,
נבקר בגלריית ויטוריו עמנואל ,ע"ש המלך הראשון של איטליה לאחר איחודה ב  .1861משם נגיע לרחוב
המעצבים ויה מונטהנאפוליאונה ,לראות את הרחוב הכי מעוצב ויוקרתי בעולם.
נגיע לתצפית על כיכר הדואומו המרהיב לדרינק פתיחת הטיול אל מול הנוף המטורף של הקתדרלה.
משם נמשיך למלון להתארגנות ומנוחה לקראת מפגש ארוחת ערב איטלקית טיפוסית באזור הטרנדי בררה
Brera
לינה במלון  *4לדוגמא חצי מרכזיHotel Ramada Plaza 4* :

יום  :2סיור רגלי קולינרי  -עצמאי בעיר  -ערב באזור  -Naviglioמועדון מעולה בעיר
הבוקר נצא רגלית לסיבוב קולינריה של  Street foodמילאנזי  ,המסלול ישלב גם טעימות של אוכל רחוב
מקומי ,גלידה וקפה משובח.
נותיר זמן חופשי לגלות ולחוות את האנרגיה המחשמלת של העיר המדליקה הזו .תוכלו להגיע למתחמי
הקניות הרבות של העיר ,לבלות באזורי הבילוי ו\או לבקר בגלריות ,בתי הקפה ,שווקים ושפע הפינוקים
שמילאנו מציעה.
בערב נתלבש במיטב מלבושינו לקראת ארוחת ערב מסכמת וחגיגית .נגיע לאזור טרנדי נוסף לסעוד במסעדה
מקומית מצוינת ,נמשיך למועדון מילאנזי מעולה לרקוד עם כל הדוגמנים והדוגמניות של מילאנו.
לילה טוב!
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יום  :3חווית נהיגה עצמית בפרארי על מסלול מרוצים – אאוטלט מותגים
הבוקר נצא להתחבר לאדרנלין שבתוכנו ,נחווה את רכב הפרארי  Ferrariוה .Lamborghini-נגיע
לנקודת קבלת הרכבים ונקבל תדרוך לפני היציאה .נסיעה של  3סיבובים על מסלול מרוצים של 2
ק״מ .להתניע ,לשמוע את נהמת המנוע ,ללחוץ על הגז ...לעוף! נרגיש את  452כוחות הסוס תחת
דוושת הגז שלנו ונבין מדוע אלו הרכבים הטובים בעולם.
נמשיך לחווית אדרנלין לא פחות מרגשת ,בילוי באאוטלט הגדול באיטליה של מותגים איטלקיים
ובכלל.....
נשוב ערב מוקדם להתארגנות לקראת ארוחת
ערב נוספת במסעדה מקומית משפחתית
מעולה.

יום  :4בוקר רגוע – שופינג בקניון הגדול באיטליה  -טיסה
בוקר רגוע והתעוררות מאוחרת ליומנו האחרון.
לאחר התארגנות וצ'ק אאוט נמשיך לשופינג אחרון בקניון הגדול באירופה עם מעל  250חניות (כולל פריימרק,
 H&M, ZARAועוד) ..
משם ,עמוסים בשקיות ורכישות חדשות נגיע לשדה התעופה לטיסת הערב חזרה הביתה.

טיסה אפשרית חזור :המראה בשעה  22:50בטיסת אלעל LY388

עלות הנסיעה:
מחיר הנסיעה למטייל בקבוצה המונה מינימום  40מטיילים בחדר זוגי  1550 :יורו
תוספת לאדם בחדר סינגל 280 :יורו
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הערות
❖ המחיר עשוי להשתנות בהתאם לתאריך שייבחר לנסיעה ובהתאם למועד סגירת הטיול וזמינות
הספקים לרבות המלונות והטיסות
❖ המסלול עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג אוויר אילוצים בשטח והחלטת המארגנים

המחיר כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

טיסות ישירות למילאנו בקו ת"א – מילאנו – ת"א
חצי פנסיון ארוחות בוקר במלונות 3 ,ארוחות ערב
שתיה  1לאדם בארוחות (משקה קל\בירה או כוס יין ובנוסף מים וקפה)
קפה ומאפה לכל נוסע כבר בשדה התעופה
סיור קולינרי  Street Foodכולל טעימות של לחמים ,גלידה ועוד מטעמים מקומיים
דרינק קבלת פנים על מרפסת אל מול הדואומו הראשי
ארוחת ערב וכניסה למועדון טרנדי מילאנזי
העברות בהתאם למסלול (אוטובוס פרטי)
כניסות לאתרים ,סיורים ופעילות כמתואר.
אקשן :חווית נהיגה עצמית ברכבי פרארי ולמבורגיני על מסלול מקצועי
שופינג באאוטלט מותגים ובקניון הגדול באירופה
מדריך מקצועי מלווה מומחה לאיטליה מצוות המדריכים של אלבר
מדריכים מקומיים בהתאם לצורך ולחוק האיטלקי.
תשר לנותני שירותים בחו"ל (לא כולל שרות סבלים בבתי המלון).

המחיר אינו כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ביטוח אישי רפואי ומטען מכל סוג שהוא ,לרבות הפעילות אתגרית!
חזרה לאחר בילוי באופן עצמי
ארוחת כשרות
נסיעת הכנה.
מים באוטובוס למטיילים ובכלל (פרט לארוחות שכלול)
ארוחות צהרים
צוות מלווה עם רכב צמוד לאורך כל המסלול ,עבור ביצוע הפקות והגעה לכל יעד לפני הקבוצה
הפקות ,מיתוגים ועלותם
הוצאות בעלות אופי אישי

הערה :לא בוצעו הזמנות לטיסות ולא שוריינו שירותי קרקע עד לאישור ביצוע הטיול בפועל.
עלויות שירותים אלו עשויים להשתנות בהתאם לזמן ביצוע ההזמנה בפועל ושריון המקומות.
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