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אשת טורס

להזמנות03-7771030 :

הודו

גמלאים יקרים,
לראשונה ,שולחת הסתדרות המורים בישראל את חוברת 'גמלאי הסתדרות המורים מסביב העולם -
תיירות .'2014
החוברת חובקת בתוכה מגוון רחב של טיולים מאורגנים בכל היבשות וברחבי הגלובוס .בנוסף,
מוצעים חבילות שייט וקרוזים מיוחדים.
החברות ,המסלולים והטיולים נבחרו בקפידה תוך שימת דגש על צרכי אוכלוסיית הגמלאים שלנו.
לכל יעד מספר תאריכים לנוחיותכם.
אנו מקווים שהטיולים יזכרו אצלכם כחוויה טובה וחוברת זו תהפוך למסורת.
בברכה,
גד דיעי
מ”מ המזכיר הכללי
הסתדרות המורים

ברוך ניסקה
סגן מזכ”ל
יו”ר המחלקה לרווחת הגמלאים

יוסי וסרמן
המזכיר הכללי
הסתדרות המורים

בטיסות אל על!
משך הטיול 10 :ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועדי יציאה :ינואר-מרץ
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -מומבאיי  -דלהי
יום  :2דלהי העתיקה
יום  :3דלהי החדשה
יום  :4אגרה  -המבצר האדום והטאג‘ מהאל
יום  :5פטיפור סיקרי  -פושקאר
יום  :6פושקאר  -ג‘איפור
יום  :7ג‘איפור  -רכיבה על פילים  -מצודת אמבר
יום  :8ג‘איפור  -ארמון המלך  -מצפה אסטרונו
יום  :10 + 9ג‘איפור  -מומבאי  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 1,399 :
עלות לקהל הרחב$ 1,799 :
עלות ויזה להודו$ 110 :

וייטנאם

בטיסות אל על!
משך הטיול 7 :לילות  9 -ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועדי יציאה :ינואר-מרץ
פירוט הטיול:
יום  :2 + 1תל אביב -
הונג קונג  -סייגון (הו צ‘י מין סיטי)
יום  :3הו צ‘י מין סיטי
יום  :4הו צ‘י מין סיטי  -טי נין  -קו צ‘י  -סייגון
יום  :5הו צ‘י מין סיטי  -דלתות המקונג  -קאנטאו
יום  :6השוק הצף  -סייגון  -הנוי
יום  :7הנוי  -הא לונג ביי
יום  :8הנוי  -סיור ריקשות  -מופע בובות
יום  :9הנוי  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 1,699 :
עלות לקהל הרחב$ 1,899 :
עלות ויזה ביעד $ 45

הנחיות כלליות – טיולי גמלאים 2014
כל הפעילות המפורטת בחוברת טיולי גמלאים – תיירות חו"ל  2014ובאתר התיירות של הסתדרות המורים מיועדת
לחברי הסתדרות המורים ולבני משפחתם בלבד.
בן/בת הזוג של עובד ההוראה וילדיהם בלבד ייחשבו כבני משפחת עובד ההוראה.
פרטים כללים ומסלולי טיול ,ניתן לקבל בטלפונים המפורטים בכל טיול כפי שמפורסמים בחוברת ובאתר הסתדרות
המורים /www.itu.org.il :תיירות ונופש
ימי היציאה והחזרה נכללים במניין הימים.
ייתכנו שינויים בתאריכי היציאה לטיולים – המידע יעודכן באתר התיירות ו/או במעמד ההזמנה אצל הספק המבצע .כל
הטיולים המאורגנים בתיירות חו"ל כפופים למפורט בחוברות הסיטונאים בסעיף התנאים הכלליים של כל אחת מהחברות
המבצעות.
על כל משתתף לבדוק בעצמו את תנאי ההתקשרות עם החברה המציעה את "החבילה" בטרם ביצוע ההתקשרות.
התשלום כולל את השירותים המפורטים בלבד .ייתכנו סיורי בחירה שיחויבו בתשלום נוסף (אופשיונלס).
ביצוע הטיולים המאורגנים מותנה במינימום משתתפים .באחריות הנרשם לבדוק כי דרכונו תקף ל 6-חודשים מיום
היציאה לנופש .המחירים כוללים מסי נמל ,דמי ביטחון והיטלי דלק כפי שעודכנו עד ליום הוצאת החוברת .באם תחול
התייקרות באחד מהמרכיבים – המחיר יעודכן בהתאם באתר התיירות ו/או במעמד ההזמנה אצל הספק המבצע.
תנאי ביטול
תנאי ההשתתפות ומידע כללי כולל סעיף דמי ביטול ,מפורטים בדף ההרשמה לטיול של החברה המבצעת .יתכנו
טעויות שנפלו בתום לב במסגרת הפרסום ,במחירים ו/או במרכיבים אחרים בכל אחת מההצעות .המחירים הסופיים
והתנאים הקובעים הם בטפסי ההתקשרות מול החברה.
כל טענה ,תביעה או דרישה המתבססת על הטעות הרשומה בחוברת  -תידחה על הסף.

סין

בטיסות אל על!
יעד :בייג‘ין
משך הטיול 7 :לילות  8 /ימים
כלכלה :א.בוקר+א.ערב/צהריים אחת
במהלך הטיול.
מועדי יציאה :ינואר-מרץ
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -בייג‘ין  -הכפר האולמפי -
שווקי האוכל הליילים
יום  :2כיכר טייננמן  -העיר האסורה  -מופע
אקרובטיקה
יום  :3מוזיאון הג‘ד  -רוקחות סינית מסורתית -
החומה הגדולה
יום  :4ארמון הקיץ  -מפעל פנינים
יום  :5מוזיאון בייג‘ין  -שוק הפשפשים (האיכרים)
יום  :6רחוב ליאו לי צ‘אנג  -המוזיאון הלאומי
יום  :7מקדש השמיים  -טקס תה
יום  :8מקדש הלאמה  -שוק הפרחים  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 1,099 :
עלות לקהל הרחב$ 1,199 :
עלות ויזה$ 50 :
ליוצאים במהלך חודש מרץ  -ויזה מתנה!

קובה

משך הטיול 7 :לילות  9 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועדי יציאה :ינואר-מרץ
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -הוואנה
יום  :2הוואנה
יום  :3פינר דל ריו  -ויניאלס
יום  :4סיאנפואגוס  -טרינידד
יום  :5טרינידד
יום  :6טרינידד  -ואראדרו
יום  :7ואראדרו  -הוואנה
יום  :9 + 8הוואנה  -יעד ביניים  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 2,299 :
עלות לקהל הרחב$ 2,599 :

תאילנד

בטיסות אל על!
משך הטיול 12 :לילות  14 /ימים
כלכלה-א.בוקר 7+א.נוספות במהלך הטיול.
מועדי יציאה :ינואר-מרץ
פירוט הטיול:
יום  :2 + 1תל אביב  -בנגקוק
יום  :3בנגקוק  -ארמון המלך והמקדשים
יום  :4הגשר הצף  -שוק על נהר הקאווי
יום  :5בנגקוק  -צ‘יאנג ראי
יום  :6ציאנג ראי
יום  :7צ‘יאנג ראי  -צ‘יאנג מאי
יום  :8צ‘יאנג מאי
יום  :9צ‘יאנג מאי  -בנקוק
יום  :10בנקוק  -קו צ‘אנג
יום  :12 + 11קו צ‘אנג
יום  :14 + 13קו צ‘אנג  -נונג נוצ‘  -בנגקוק -
תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 2,199 :
עלות לקהל הרחב$ 2,499 :

סיציליה

משך הטיול 4 :לילות  5 /ימים
מועדי יציאה :מרץ-אפריל (לא כולל פסח)
כלכלה :חצי פנסיון
יום  :1קטניה  -הר אתנה
יום  :2סבוקה  -טאורמינה
יום  :3נוטו  -סירקוזה  -חצי האי אורטיז‘ה
יום  :4מסינה ועיירות החוף אדריאלה ואדיטרזה
יום  :5אנה  -קלטג‘ירנה  -ת“א
עלות  -הסתדרות המורים 599 :יורו
עלות לקהל הרחב 699 :יורו

מלטה מיני מאורגן

משך הטיול 4 :לילות  5 /ימים
מועדי יציאה04.02 ,12.01 :
כלכלה :א.בוקר
יום  :1וולטה  -עיר הבירה
יום  :2מדינה ,רבאט ,כפר האומנים ,מרסשלוק,
שייט למערות הכחולות.
יום  :3יום חופשי
יום  :4שלוש הערים
יום  :5חזרה לת“א.
עלות  -הסתדרות המורים 429 :יורו
עלות לקהל הרחב 499 :יורו

תנאי תשלום
ניתן לשלם עד  3תשלומים שווים צמודי דולר בכרטיס אשראי (שער מזומנים מכירה גבוה ביום התשלום).

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
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התמונות באדיבות אשת טורס

תנאים ואחריות
הסתדרות המורים בישראל להלן "הסתדרות המורים" מודיעה בזאת ,כי פעילותה בכל הנוגע לאספקת השירותים והמוצרים
המוצעים בחוברת זו מתבצעת במסגרת היותה מקשרת בלבד .מתוך שכך ,אין הסתדרות המורים נושאת באחריות כלשהי
לטיב השירותים ,איכותם ו/או נזק כלשהו העלול להיגרם למזמין השירותים והמוצרים המוצעים בחוברת זו .כמו כן מודיעה
הסתדרות המורים בזאת למזמין השירותים והמוצרים הנ"ל כי כל טענה ו/או תביעה בקשר לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל
תופנה ישירות אל ספק השירותים ו/או המוצרים והסתדרות המורים לא תהיה אחראית לכל נזק כאמור לעיל .מומלץ לבדוק
את מפרט החבילה טרם ההתקשרות.

המחירים לאדם בחדר זוגי ,אין כפל מבצעים והנחות ,לא תקף בחגים וקרנבלים ,ט.ל.ח.
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אשת טורס  -חבילות שייט

טלפון להזמנות מח‘ שייט03-7771212 :

מיני קרוז  -איטליה  /קרואטיה
באוניה VENTURA

משך הטיול 7 :לילות  8 /ימים
כלכלה :פנסיון מלא
מועד הטיול30/04-23/04. :
יום  :1תל אביב  -מילאנו  /וונציה ועליה לאוניה
יום  :2שייט  -יום מפנק בים
יום  :3שייט  -קוטור ,מונטנגרו
יום  :4שייט  -קורפו ,יוון
יום  :5שייט  -יום מפנק בים
יום  :6שייט  -רומא ,איטליה
יום  :7שייט  -אז‘קסיו ,האי קורסיקה
יום  :8סיום שייט  -סבונה ,איט
עלות  -הסתדרות המורים*$ 1,699 :
*כולל הטבה :יום סיור מלא במונטנגרו.
עלות לקהל הרחב$ 1,799 :

קרוז לקובה

באוניה LOUIS CRYSTAL

משך הטיול 14 :לילות  16 /ימים
מועד הטיול19/03-05/03 :
יום  :1-5ת“א  -ציריך  -ואראדרו ,קובה
יום  :6הוואנה  -עלייה לאונייה
יום  :7שייט  -יום כיף בים
יום  :8שייט  -הולגווין ,קובה
יום  :9שייט  -סנטיאגו דה קובה
יום  :10שייט  -מונטגו ביי ,ג‘מייקה
יום  :11שייט  -סייאנפואגוס/טרינידד קובה
יום  :12שייט  -פונטה פרנסס ,קובה
יום  :13-14סיום השייט ו 2-לילות בהוואנה
יום  :15טיסה ווארדאדרו  -ת“א.
עלות  -הסתדרות המורים$ 3,499 :
עלות לקהל הרחב$ 3,699 :

אשת טורס לשומרי מסורת
להזמנות03-7771030 :

סין
בייג‘ינג – שנחאי שומרי מסורת:

אל העבר והעתיד של סין

בטיסות אל על!
משך הטיול 7 :לילות  9 /ימים
מועד יציאה :ינואר-מרץ
ימים  :1-2ת“א  -בייג‘ינג
יום  :3בייג‘ינג – העיר האסורה וכיכר טיננמאן
יום  :4בייג‘ינג – החומה הגדולה
יום  :5בייג‘ינג  -שנחאי
יום  :6שנחאי  -בייג‘ינג
יום  :7שבת  -יום מנוחה
יום  :8בייג‘ינג – ארמון הקיץ
יום  :9בייג‘ינג – מקדש השמיים
התכנית וסדר הימים יכול להשתנות עפ“י
שיקול דעת המדריך
המחיר לאדם בחדר זוגי - $ 1,599 :כולל ויזה לסין
מחיר לקהל הרחב$ 1,799 :
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בייג‘ינג הקסומה לשומרי מסורת

בטיסות אל על!
משך הטיול 8 :ימים  7 /לילות
מועדי יציאה :ינואר-מרץ
יום  :1ת“א – בייג‘ינג הכפר האולימפי
יום  :2כיכר טין אן מן  -העיר האסורה -
מופע אקרובטיקה
יום  :3מוזיאון הג‘ד – החומה הגדולה
יום  :4ארמון הקיץ  -מפעל המשי
יום  :5יום שבת  -יום חופשי
יום שבת יום חופשי – ארוחת צהרים משותפת
בבית חב“ד.
יום  :6מקדש הלאמה  -שוק הפרחים
יום  :7מקדש השמיים  -טקס תה.
יום  :8מוזיאון בייג‘ינג  -שוק האיכרים  -לת“א
המחיר לאדם בחדר זוגי - $ 1,399 :כולל ויזה לסין
מחיר לקהל הרחב$ 1,499 :
המחיר כולל:
•טיסות אל על הלוך ושוב.
•לינה במלון רוזדייל* או דומה ברמתו ( בקירבה
לבית חב“ד)
•מדריך טיולים ישראלי מצוות “אשת טורס“ .
•אוטובוס תיירים נוח וממוזג.
•כלכלה :חצי פנסיון
•מסים והיטלים בארץ ובחו“ל
•כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול
•טיפים לנותני שירותים מקומיים.
•מופע אקרובטיקה
•שירות טיפול במזוודות
המחיר אינו כולל:
•ביטוחים
•הוצאות אישיות.
•טיפ למדריך הישראלי
פירוט ארוחות:
•ארוחות בוקר  -ע“ב מוצרים מותרים מהמלון
בכלים חד פעמיים.
•ארוחות ערב – ארוחות ערב בבית חב“ד המקומי
•ארוחות שבת – סעודת ערב שישי בבית חב“ד ,יום
שבת ארוחת צהרים.
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פלאי הודו

משך הטיול 10 :ימים
מועדי יציאה :ינואר-מרץ
ימים  :1-2ת“א – מומבאיי  -דלהי  -שני שלישי
יום  :3דלהי החדשה רביעי
יום  :4אגרה ,המבצר האדום והטאג‘ מהאל חמישי
יום  :5אגרה -פושקאר  -שישי
יום  :6פושקאר  -יום שבת
יום  :7פושקאר – ג‘איפור
יום  :8ג‘יפור –מצודת אמבר
ימים  :9-10ג‘יפור -ארמון המלך -מצפה אסטרונומי
המסלול מתאר את אתרי הביקור ,אך לא בהכרח
את כיוון הנסיעה או סדר הימים הניתנים לשינוי
המחיר לאדם בחדר זוגי - $ 1,699 :לא כולל
ויזה להודו
מחיר לקהל הרחב$ 1,799 :
עלות ויזה להודו$ 110 :
המחיר כולל:
•טיסות אל על הלוך ושוב .
•טיסות פנים כמופיע במסלול.
•לינה בבתי מלון מדרגת תיירות ראשונה.
•מלווה ישראלי מצוות “אשת טורס“.
•אוטובוס תיירים נוח וממוזג.
•כלכלה :חצי פנסיון.
•מסים והיטלים בארץ ובחו“ל.
•כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול.
•טיפים לנותני שירותים מקומיים.
המחיר אינו כולל:
•ביטוחים.
•הוצאות אישיות.
•טיפ למדריך הישראלי.
•תוספת ליחיד בחדר.
פירוט ארוחות:
•ארוחת בוקר  -במלון על בסיס מוצרים מותרים
בכלים חד פעמיים
•ארוחת צהרים  -באופן עצמאי
•ארוחות ערב -ארוחה חמה מבית חב“ד

אשת טורס לשומרי מסורת
להזמנות03-7771030 :

(המשך)

מלטה מיני מאורגן

 4לילות  5 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד יציאה23/02 ,26/01 :
פירוט הטיול:
יום  :1וולטה-עיר הבירה
יום  :2מדינה ,רבאט ,כפר האומנים ,מרסשלוק,
שייט למערות הכחולות.
יום  :3יום חופשי
יום  :4שלוש הערים
יום  :5חזרה לת“א
עלות  -הסתדרות המורים 499 :יורו
עלות לקהל הרחב 599 :יורו

דרך החופש

להזמנות03-5207000 :

 3קרנבלים באיטליה

ורונה ,ונציה וואריג’יו

יעד :צפון איטליה
משך הטיול 4 :לילות  5 /ימים
כלכלה :ארוחת בוקר
מועד הטיול28/02/2014 :
פירוט הטיול:
יום  :1ורונה
יום  :2פאדובה ,פירנצה
יום  :3לוקה ,ויארג’יו
יום  :4בולוניה
יום  :5ונציה
עלות  -הסתדרות המורים 745 :יורו
עלות לקהל הרחב 785 :יורו

מרוקו

משך הטיול 10 :לילות  11 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול :מאי ,יוני 2014
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -קזבלנקה  -מקנס  -פס
יום  :2פס
יום  :3הרי האטלס ומדבר סהרה
יום  :4מרזוגה  -טודרה  -טינר‘יר
יום  :5ווארזאזת  -טאלאווין  -ורודנט  -אגאדיר
יום  :6אגאדיר
יום  :7אסווירה  -מרקש
יום  :8מרקש
יום  :9עמק האוריקה
יום  :10מראקש  -קזבלנקה
יום  :11קזבלנקה  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 1,535 :
עלות לקהל הרחב$ 1,650 :

תאילנד

משך הטיול 12 :לילות  15 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול ,12/03/2014 :מאי ,יוני 2014
טיסות ישירות :אל על
פירוט הטיול:
יום  :1-4בנגקוק (השוק הצף ,מקדשים ,ארמונות
ועוד)
יום  :5קנצ’נבורי
יום  :6קנצ’נבורי ,צ’אנג ראי
יום  :7משולש הזהב ,שייט על המקונג
יום  :8שבט ארוכות הצוואר ,צ’אנג מאי
יום  :9שייט בנהר הקוק ,רכיבה על פילים ,חוות
סחלבים
יום  :10צ’אנג מאי ,כפרי אומנויות ,ארוחת ערב עם
מופע קנטוק
יום  :11פוקט
יום  :12מפרץ פנג-גה ,האי של ג’ימס בונד
יום  :13סיור חופים ותצפית
יום  :14-15בנגקוק – תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 2,659 :
עלות לקהל הרחב$ 2,819 :

איטליה  /ספרד /
פורטוגל  /אנגליה  /גרמניה

יעד :שייט
משך הטיול 10 :לילות  11 /ימים
כלכלה :פנסיון מלא במהלך השייט
מועד הטיול01/05/2014 :
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -מילאנו  -עליה לשייט
יום  :2שייט בלב ים
יום  :3מלגה ,ספרד
יום  :4קדיס ,ספרד
יום  :5ליסבון ,פורטוגל
יום  :6ויגו (סנטיאגו דה קומפוסטלה) ,ספרד
יום  :7שייט בלב ים
יום  :8דובר ,אנגליה
יום  :9שייט בלב ים
יום  :10קיאל (המבורג)  -ברלין,
יום  :11ברלין  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 2,225 :
עלות לקהל הרחב$ 2,325 :

איטליה  /ספרד  /צרפת

יעד :שייט
משך הטיול 5 :לילות  6 /ימים
כלכלה :פנסיון מלא במהלך השייט
מועד הטיול13/5/2014 :
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -ברצלונה ,ספרד
יום  :2ברצלונה  -שייט למערב אירופה
יום  :3ניס ,צרפת
יום  :4פיזה (לא ספציה) ,איטליה
יום  :5שייט בלב ים
יום  :6ברצלונה  -מונסרט  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 1,675 :
עלות לקהל הרחב$ 1,675 :

גרמניה

יעד :ברלין (שייט)
משך הטיול 7 :לילות  8 /ימים
כלכלה :פנסיון מלא במהלך השייט
מועד הטיול11/05/2014 :
עלות  -הסתדרות המורים$ 1,895 :
עלות לקהל הרחב$ 1,995 :

סקנדינביה

יעד :שייט
משך הטיול 11 :לילות  13 /ימים
כלכלה :פנסיון מלא במהלך השייט
מועד הטיול27/05/2014 :
פירוט הטיול :יום  :1תל אביב  -שטוקהולם
יום “ :2ונציה של הצפון“
יום  :3שטוקהולם  -סיגטונה  -אופסלה -
קארלשטאד
יום  :4קארלשטאד  -בירת הויקינגים  -אוסלו -
קופנהגן
יום  :5קופנהגן  -שייט
יום  :6שייט
יום  :7פלאם ,נורבגיה
יום  :8אלסונד ,נורבגיה
יום  :9גיירינגר ,נור
יום  :10ברגן
יום  :11שייט
יום  :13 + 12קופנהגן  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 3,025 :
עלות לקהל הרחב$ 3,175 :

המחירים לאדם בחדר זוגי ,אין כפל מבצעים והנחות ,לא תקף בחגים וקרנבלים ,ט.ל.ח.
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טוס מסורת

להזמנות03-9669060 :

הולנד בלגיה

משך הטיול 7 :לילות  8 /ימים
כלכלה :ארוחת בוקר קונטיננטלית בתוספת
מוצרים מהארץ ובכלים חד פעמיים
הכנה עצמית של כריכים לצהריים .פת נוכרי חלב
נוכרי ארוחות ערב וארוחות שבת כשרות
מועד הטיול :יציאה 19.5.14 :חזרה26.5.14 :
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב – אמסטרדם – בריסל-אנטוורפן
יום  :2ברוג‘
יום  :3בלגיה – אמסטרדם
יום  :4וולנדם – זאנסה סכאנס – אמסטרדם
יום  :5האג דלפט  -אמסטרדם
יום ( :6יום שבת)לאחר התפילה וסעודת השבת
נצא לטיול רגלי באזור המלון בליווי המדריך.
יום  :7אמסטרדם
יום  :8אמסטרדם – תל אביב
עלות – הסתדרות המורים$ 1,980 :
עלות למלווה$ 2,050 :
עלות לקהל הרחב$ 2,100 :

רומניה

משך הטיול 4 :לילות  5 /ימים
כלכלה / HB :ארוחות כשרות  -דגים
מועד הטיול:
יציאה 26.1.14 :חזרה30.1.14 :
יציאה 9.2.14 :חזרה13.2.14 :
יציאה 23.2.14 :חזרה27.2.14 :
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב – בוקרשט – סלאניק פרחובה
יום  :2פויאנה בראשוב – בראשוב
יום  :3ארמון פלש
יום  :4הקרפטים  -בראן – טריי בראזי פרידאל
יום  :5בוקרשט – תל אביב
עלות – הסתדרות המורים$ 1,160 :
עלות למלווה$ 1,230 :
עלות לקהל הרחב$ 1,280 :
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וייטנאם

תאילנד

האנוי  -הרי הצפון והדלתא של המקונג
הטיול הינו בעל אופי גיאוגרפי

משך הטיול 12 :לילות  15 /ימים
כלכלה FB :כשר (למעט א .ערב ביום האחרון)
מועד הטיול :יציאה  27.01.14 :1חזרה10.02.14 :
יציאה  10.2.14 :2חזרה24.02.14 :
פירוט הטיול:
ימים  :1+2ת“א – בנגקוק יום סיור -ארמון המלך
יום  :3בנגקוק – השוק הצף ,קאנצ‘אנאבורי
יום  :4צ‘אנג מאי – כפרי האומנויות
יום  :5צ‘אנג מאי
יום  :6צ‘אנג מאי
ימים  :7+8טיול ג‘יפים ל 2 -ימים  2לילות מצ‘אנג
מאי לצ‘אנג ראי
יום  :7צ‘אנג מאי – צ‘אנג ראי דוי טונג שייט על
המקונג
יום  :8צ‘אנג ראי
יום  :9צ‘אנג ראי – פוקט
יום  :10פוקט – מפרץ פאנג נגה – האי ג‘יימס בונד
יום  :11פוקט  -אפשרות ליום טיול ל-קו פיפי
יום  :12פוקט – בנגקוק
יום  :13בנגקוק
יום  :14בנגקוק – טיול יומי לאמפאווה
יום  :15בנגקוק – תל אביב
עלות יציאה :1
עלות – הסתדרות המורים$ 3,170 :
עלות למלווה$ 3,240 :
עלות לקהל הרחב$ 3,290 :
עלות יציאה :2
עלות – הסתדרות המורים$ 3,070 :
עלות למלווה$ 3,140 :
עלות לקהל הרחב$ 3,190 :

תאילנד לבוגרי תאילנד

מסלול מיוחד למי שכבר היה...
משך הטיול 12 :לילות  15 /ימים
כלכלה FB :כשר (למעט א .ערב ביום האחרון)
מועד הטיול 10.2.14 :חזרה24.02.14 :
יום  :1ת“א  -בנגקוק
יום  :2בנגקוק – צ‘אנג מאי
 3ימים של טיול ג‘יפים:
יום  :3צ‘אנג מאי – פאי (ג‘יפים)
יום  :4פאי – מה הונג סון (ג‘יפים)
יום  :5מה הונג סון – צ‘אנג מאי (ג‘יפים)
יום  :6צ‘אנג מאי
יום  :7צ‘אנג מאי  -דוי אינטאנון
יום  :8צ‘אנג-מאי – בנגקוק – מפלי ארוואן –
קנצ‘נאבורי
יום  :9קנצ‘נאבורי – אמפאווה
יום  :10בנגקוק – קו סאמוי
יום  :11קו סאמוי – קוטאו
יום  :12קו סאמוי – פארק לאומי אנג טונג
יום  :13קו סאמוי
יום  :14קו סאמוי – בנגקוק
יום  :15תל-אביב
עלות – הסתדרות המורים$ 3,370 :
עלות למלווה$ 3,440 :
עלות לקהל הרחב$ 3,490 :

טוס מסורת

להזמנות03-9669060 :

(המשך)

סרילנקה

משך הטיול 7 :לילות  9 /ימים
כלכלה HB :כשר  +סנדביצ‘ים לצהריים (למעט א.
ערב ביום האחרון)
מועד הטיול:
יציאה  12.01.14 :1חזרה20.01.14 :
יציאה  9.2.14 :2חזרה17.02.14 :
פירוט הטיול:
יום  :1ת“א  -ניגמבו
יום  :2בניגמבו  -דמבולה
יום  :3סלע ‘סיגריה‘ ,ה“מצדה“ של סרי לנקה
יום  :4סרי לנקה  -עיירה מטלה ( – )Mataleעיר
“קנדי“
יום  :5סרי לנקה ,לביקור בגנים הבוטנאים “גני
פירדניה“ נמשיך לכיוון “נורה אליה“ Nuwara Eliya
יום  :6האפוטאלה  -קולומבו
יום  :7קולומבו
יום  :8קולומבו  -בנהר המאדו  -ניגמבו
יום  :9ניגמבו – ת“א
עלות – הסתדרות המורים$ 2,370 :
עלות למלווה$ 2,440 :
עלות לקהל הרחב$ 2,490 :

וייטנאם וקמבודיה

משך הטיול 12 :לילות  15 /ימים
כלכלה HB :כשר  +סנדביצ‘ים לצהריים
מועד הטיול:
יציאה  27.01.14 :1חזרה10.02.14 :
יציאה  10.2.14 :2חזרה24.02.14 :
פירוט הטיול:
יום  :1תל־אביב – בנגקוק
יום  :2בנגקוק – סיאם ריפ (קמבודיה) מקדשי
אנגקור
יום  :3סיאם ריפ – מקדשי אנגקור
יום  :4סיאם ריפ – הו צ‘י מין (וייטנאם)
יום  :5סייגון וסביבותיה – מחילות קו-צ‘י – האנוי
יום  :6הו-צי-מין סיטי
יום  :7הו צ‘י מין – הדלתא של נהר המקונג
יום  :8הו צי‘ מין (סייגון) – האנוי
יום  :9האנוי  -הא לונג
יום  :10הא-לונג האנוי – רכבת לילה
יום  :11סאפה
יום  :12האנוי -נין בין -האנוי
יום  :13סאפה – האנוי
יום  :14האנוי – בא צ‘נג האנוי – בנגקוק
יום  :15תל אביב
עלות – הסתדרות המורים$ 3,470 :
עלות למלווה$ 3,540 :
עלות לקהל הרחב$ 3,590 :

משך הטיול 9 :לילות  11 /ימים
יציאה  30.6.14חזרה 10.7.14
יציאה  11.8.14חזרה 21.8.14
פירוט הטיול:
יום  :1-2ימים ב‘-ג‘ תל־אביב – בנגקוק -האנוי
(וייטנאם)
יום  :3יום ד‘ האנוי – הא לונג
יום  :4יום ה‘ הא  -לונג האנוי  -רכבת לילה לסאפה
יום  :5יום ו‘ לאו קאי  -סאפה
יום  :6שבת סאפה
יום  :7יום א‘ סאפה  -באק הא  -רכבת לילה
להאנוי
יום  :8יום ב‘ האנוי – הוצ‘ימין
יום  :9יום ג‘ הו צ‘י מין  -הדלתא של נהר המקונג
יום  :10יום ד‘ הוצ‘ימין-בנגקוק -תל אביב
יום  :11יום ה‘ תל אביב
עלות – הסתדרות המורים$ 2,840 :
עלות למלווה$ 2,940 :
עלות לקהל הרחב$ 2,990 :
תוספת ליחיד$ 300 :
המחיר כולל:
•טיסות בינ”ל
•טיסות פנימיות
•בתי מלון מדרגה ראשונה
•כלכלה :חצי פנסיון (ארוחות בוקר וערב) וכן
כריכים בהכנה עצמית לצהריים
•אוטובוס מקומי ממוזג
•ברכבות הלילה הלינה היא בקרונות ל 4
•דמי כניסה לאתרים המצוינים בתכנית הטיול
•מדריכים מקומיים דוברי אנגלית
•תשר לנותני שירות (לא כולל סבלות במלונות) לא
כולל המדריך הישראלי
המחיר אינו כולל:
•תשר למדריך הישראלי  $ 65לנוסע
•אשרת כניסה לוייטנאם וקמבודיה
•ויזה לוייטנאם כולל דמי טיפול בארץ  90$ישולם
במזומן בארץ
•ביטוח בריאות ומטען.
•הוצאות בעלות אופי אישי
•תשלום מס מקומי בשדות תעופה המקומיים
באם יש
הערות:
יציאה מובטחת ממינימום  20מטיילים.
הטיול הינו בעל אופי גאוגרפי הכולל קטעי נסיעה
ארוכים וכן קטעי הליכה
תוקף הדרכון :חייב להיות לפחות ל 6-חודשים
קדימה מיום הכניסה המיועד לכל אחת מארצות
הביקור.
פגישת תדרוך :תיערך לפני היציאה לטיול .בפגישה
יימסרו פרטים מדויקים והמלצות לגבי התארגנות
לטיול .מקום הפגישה ומועדה יימסרו בהמשך.
חיסונים :בדבר פרטים יש לפנות ללשכת הבריאות
המקומית.

המחירים לאדם בחדר זוגי ,אין כפל מבצעים והנחות ,לא תקף בחגים וקרנבלים ,ט.ל.ח.
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סין פסח 2014

יעד :שנגחאי בייג‘ין סוג‘ו
משך הטיול 10 :לילות  13 /ימים
כלכלה HB :כשר וארוחה ארוזה לצהריים ,ארוחת
ליל הסדר.
מועד הטיול :יציאה  12.4.14חזרה 24.4.14
פירוט הטיול:
יום  :1+2תל אביב – בייג‘ין
יום  :3שנגחאי
יום  :4יום חג תפילה וסעודה
יום  :5סוג‘ו
יום  :6הנגז‘ו
יום  :7שנגחאי
יום  :8שנגחאי – בייג‘ין
יום  :9שנגחאי – בייג‘ין
יום  :10יום חג תפילה וסעודה
יום  :11החומה הגדולה ומיני גווילין
יום  :12בייג‘ין
יום  :13תל אביב
עלות – הסתדרות המורים$ 3,360 :
עלות למלווה$ 3,430 :
עלות לקהל הרחב$ 3,480 :

סין שנגחאי סוג‘ו ובייג‘ין

טוס מסורת

להזמנות03-9669060 :

(המשך)

סין  -כולל הונג קונג

משך הטיול 17 :ימים
כלכלה :חצי פנסיון כשר לכל אורך הטיול
למעט מקאו.
מועד הטיול:
יציאה  30.4.30 :1חזרה16.5.14 :
יציאה  11.6.14 :2חזרה27.6.14 :
פירוט הטיול:
יום  :1+2תל אביב  -הונג קונג  -מקאו
יום  :3מקאו  -הונג קונג
יום  :4הונג קונג
יום  :5הונג קונג ,גווילין
יום  :6גווילין – יאנגשו – גווילין
יום  :7גווילין – לונגשן
יום  :8גווילין – שנגחאי
יום  :9סוג‘או ,ז‘וז‘ואנג ,שנחאי – מפעל המשי ,כפר
על המים
יום  :10שנגחאי
יום  :11יום שבת
יום  :12בייג‘ין – העיר האסורה
יום  :13בייג‘ין – החומה הגדולה
יום  :14בייג‘ין – מקדש השמיים – ארמון הקיץ
יום  :15בייג‘ין – חוטונגים
יום  :16בייג‘ין – תל אביב
יום  :17תל אביב  -נחיתה בתל אביב בשעות
הבוקר המוקדמות.
עלות – הסתדרות המורים$ 4,230 :
עלות למלווה$ 4,300 :
עלות לקהל הרחב$ 4,350 :
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סין כולל גווילין

משך הטיול 16 :ימים
כלכלה HB :כשר
מועד הטיול 10.2.14 :חזרה 25.2.14
פירוט הטיול:
יום  :1-2בייג‘ין – הזירה האולימפית
יום  :3בייג‘ין – מקדש השמים ,החומה הסינית
יום  :4שיאן – חיילי הטרה קוטה והרובע המוסלמי
יום  :5גווילין – מערת חליל הסוף
יום  :6גווילין – גבעת חדק הפיל
יום  :7יאנגשואו
יום  :8יאנגשואו ,גווילין – שייט רפסודות ,רכבל הר
יאושן Yaoshan
יום  :9לונגשן – טראסות האורז וארוכות השיער,
האנג‘ו
יום  :10האנג‘ו – פגודת ששת ההרמוניות ,שייט על
האגם המערבי
יום  :11סוג‘או ,ז‘וז‘ואנג ,שנחאי – מפעל המשי ,כפר
על המים
יום  :12שנחאי – הרובע היהודי ,מרכז יו יואן ,תצפית
על העיר
יום  :13שנחאי – הבונד ,המדרחוב
יום  :14שנחאי ,בייג‘ין – רכבת מהירה לבייג‘ין,
נסיעה בריקשות בחוטונג
יום  :15בייג‘ין – כיכר טיאן אן מן ,העיר האסורה,
ארמון הקיץ
יום  :16בייג‘ין – תל אביב
עלות – הסתדרות המורים$ 3,670 :
מלווה$ 3,740 :
עלות לקהל הרחב$ 3,790 :

משך הטיול 8 :לילות  11 /ימים
כלכלה HB :כשר ואפשרות להכנת כריכים לצהריים
מועד הטיול:
יציאה  :1יציאה  19.5.14חזרה 29.5.14
יציאה  :2יציאה  9.6.14חזרה 19.6.14
יציאה  :3יציאה  7.7.14חזרה 17.7.14
פירוט הטיול:
יום  :1+2תל אביב – בייג‘ין
יום  :3שנגחאי
יום  :4סוג‘ו
יום  :5שנגחאי
יום  :6שנגחאי
יום  :7שנגחאי – בייג‘ין
יום  :8החומה הגדולה ומיני גווילין
יום  :9בייג‘ין
יום  :10בייג‘ין – מקדש השמיים
יום  :11תל אביב
עלות – הסתדרות המורים$ 2,360 :
עלות למלווה$ 2,430 :
עלות לקהל הרחב$ 2,480 :

טוס מסורת

טוס מסורת  -חבילת נופש

להזמנות03-9669060 :

להזמנות03-9669060 :

(המשך)

פריז

ארצות הברית כולל דיסניוורלד
הטיול מתאים גם למשפחות

משך הטיול 11 :לילות  12 /ימים
כלכלה HB :כשר ואפשרות להכנת כריכים לצהריים
מועד הטיול :יציאה  10.8.14חזרה 21.8.14
פירוט הטיול:
יום  :1ת“א-ניו יורק  -אלף האיים  -טורונטו
יום  :2טורונטו  -מפלי ניאגרה
יום  :3מפלי ניאגרה אי העז  -ניו יורק
יום  :4ניו יורק
יום  :5ניו יורק
יום  :6ניו יורק  -מנהטן
יום  :7עונג שבת
יום  :8ניו יורק  -אורלנדו
יום  :9אורלנדו – פארק יוניברסל סטודיו
יום  :10אורלנדו – פארק עולם הים
יום  :11אורלנדו  -דיסניוורלד
יום  :12אורלנדו  -תל אביב
עלות – הסתדרות המורים$ 5,366 :
מלווה $ 5,436 :ילד עד גיל  16בחדר הורים
ו/או שלישי או רביעי בחדר$ 4,538 :
תוספת מחיר ליחיד בחדר$ 1,500 :
עלות לקהל הרחב$ 5,486 :

משך הטיול 4 :לילות  5 /ימים
כלכלה :ארוחת בוקר כשרה באחריות המלון
מועד הטיול:
2-6/2/2014
2-6/3/2014
23-27/3/2014
27/4-1/5/2014
11-15/5/2014
8-12/6/2014
22-26/6/2014
6-10/7/2014
24-28/8/2014
עלות:
פברואר  -מרץ:
 $ 850לנוסע בחדר זוגי
 $ 1,158לנוסע בחדר ליחיד
אפריל-יוני:
 $ 899לנוסע בחדר זוגי
 $ 1,228לנוסע בחדר ליחיד
יולי-אוגוסט:
 $ 929לנוסע בחדר זוגי
 $ 1,248לנוסע בחדר ליחיד

טיולי גשר ,בהווי דתי ואוכל כשר

להזמנות03-5260901 :

מרוקו

משך הטיול 10 :לילות  11 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול 23 :במרץ  2 -באפריל2014 ,
עלות  -הסתדרות המורים:
המחיר לאדם בחדר זוגי – $ 1,880
תוספת לאדם בחדר ליחיד – $ 330
עלות לקהל הרחב$ 2,070 :

רומניה

משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול20-26/3/2014 :
עלות  -הסתדרות המורים:
המחיר לאדם בחדר זוגי – $ 995
תוספת לאדם בחדר ליחיד – $ 160
עלות לקהל הרחב$ 1,150 :

תאילנד

משך הטיול 13 :לילות  15 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול :תאריכים 25 :בפברואר  11 -במרץ
2014
עלות  -הסתדרות המורים:
המחיר לאדם בחדר זוגי – $ 2,985
תוספת לאדם בחדר ליחיד – $ 495
עלות לקהל הרחב$ 3,195 :

המחירים לאדם בחדר זוגי ,אין כפל מבצעים והנחות ,לא תקף בחגים וקרנבלים ,ט.ל.ח.
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נוה אקדמיה  -טיולי גיל הזהב

נוה אקדמיה  -טיולי גיל הזהב

ברלין וסביבתה  -טיול כוכב

(המשך)

להזמנות03-6256211 :

משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון ,אין אופשיונלים ,הכל כבר
כלול
מועדים 20 :ליוני 17 ,ליולי 14 ,לאוגוסט
פירוט הטיול:
יום  :1ת“א  -ברלין  -פנורמי  -חומת ברלין  -שער
ברנדנבורג  -כיכר פוטסדאם  -מלון
יום  :2ברלין  -בית הכנסת והמוזיאון היהודי  -כיכר
באבל “ -צ‘ק פוינט צ‘ארלי” -חזרה למלוננו -
ערב :סיור לילה בברלין
יום  :3ברלין  -דרזדן  -ארמון צווינגר  -שוויצריה
הסכסונית  -קניון נהר האלבה  -חזרה למלוננו
יום  :4ברלין  -רציף  17בגרונוואלד  -ווילת ואנזה
 פוטסדאם  -גני סאן סוסי  -ארמון ססיליאנהוף חזרה למלוננויום  :5ברלין  -לייפציג  -לותרשטאדט וויטנברג -
אתר קרב האומות -חזרה למלוננו  -ערב :יציאה
למרכז העיר
יום  :6בניין הרייכסטאג  -שייט על נהר השפריי -
האצטדיון האולימפי  -חזרה למלוננו
יום  :7ברלין  -מוזיאון פרגמון  -קו דאם  -ת”א
עלות לציבור הרחב :למזומן מ 1,540-יורו
לחברי הסתדרות המורים תינתן  5%הנחה
המחיר כולל:
•רופא ישראלי צמוד
•הסעות מהבית לנתב”ג ובחזרה
•טיסות סדירות ועוד...
ט.ל.ח

היער השחור וצרפת  -טיול כוכב

משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים מלאים
כלכלה :חצי פנסיון ,אין אופשיונלים ,הכל כבר כלול
מועדים 17 :ליוני 8 ,ליולי 12 ,לאוגוסט
פירוט הטיול:
יום  :1ת”א  -פרקנפורט  -וורמס  -מלוננו בעיר
קרלסרואה
יום  :2באדן באדן  -פרייבורג  -חזרה למלוננו
יום  :3וורמס  -שייט על הריין  -חזרה למלוננו
יום  :4הפנינים של הדרך הרומנטית :רוטנבורג -
דינקלסביל  -חזרה למלוננו
יום  :5היער השחור  -מפלי טריברג  -טיטיזה -
חזרה למלוננו
יום  :6צרפת  -שטרסבורג :בירת חבל אלזאס –
דרך היין – ריבובילה – קולמר – חזרה למלוננו
יום  :7היידלברג  -פרנקפורט  -ת”א
עלות לציבור הרחב :למזומן מ 1,440-יורו
לחברי הסתדרות המורים תינתן  5%הנחה
המחיר כולל:
•רופא ישראלי צמוד
•הסעות מהבית לנתב”ג ובחזרה
•טיסות סדירות ועוד...
ט.ל.ח
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להזמנות03-6256211 :

בנתיבי הריין הקסומים
טיול שייט

אוסטריה במיטבה  -כוכב כפול

משך הטיול 7 :לילות  8 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון ,אין אופשיונלים ,הכל כבר כלול
מועדים 1 :ליוני 18 ,ליוני 16 ,ליולי
פירוט הטיול:
יום  :1ת”א  -וינה  -סיור פנורמי  -מלון בוינה
יום  :2ארמון שיינברון  -בתי הונדרטוואסר  -מלון
מריוט שבעיר לינץ
יום  :3מקבץ האגמים ,העיירות :סנט וולפגאנג,
מונדזה וסנט גילגן  -חזרה למלוננו  -בערב :שייט
על הדנובה
יום  :4העיירה ברכטסגאדן קן הנשרים  -קניגזה
(אגם המלכים)  -חזרה למלוננו
יום  :5זלצבורג  -העיר העתיקה  -גני מיראבל
 בעקבות אתרי הסרט צלילי המוזיקה  -קניוןליכטנשטיין
יום  :6עמק הווכאו  -דורנשטיין  -קורן  -מלק -
חזרה למלוננו  -בערב :סיור ערב בלינץ
יום  :7צ‘סקה בודוביצה  -צ‘סקה קרומולוב  -חזרה
למלוננו
יום  :8יערות וינה  -מנזר מאיירלינג  -וינה -
תל אביב
עלות לציבור הרחב :למזומן מ 1,630-יורו
לחברי הסתדרות המורים תינתן  5%הנחה
המחיר כולל:
•רופא ישראלי צמוד
•הסעות מהבית לנתב”ג ובחזרה
•טיסות סדירות ועוד...
ט.ל.ח

משך הטיול 8 :ימים מלאים
כלכלה :פנסיון מלא ,אין אופשיונלים ,הכל כבר כלול
מועדים 12 :ליולי 9 ,לאוגוסט
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -פרנקפורט  -סיור  -שטוטגארט -
סיור  -עלייה לספינה  -התחלת השייט על הריין
יום  :2לודוויגסבורג  -לאופן  -חזרה לספינה
יום  :3באד וימפפן  -סיור  -שייט אל איברבאך -
סיור  -חזרה לספינה
יום  :4עגינת צהריים בהיידלברג  -סיור  -חזרה
לספינה
יום  :5מיינץ (מגנצא)  -סיור  -חזרה לספינה  -שייט
לקובלנץ  -סיור  -חזרה לספינה
יום  :6שייט בנהר המוזל  -עגינת צהריים בעיירה
ברנקסטל  -סיור  -חזרה לספינה
יום  :7טרייר  -סיור  -המשך שייט
יום  :8הנמל של סאארברוקן  -עיר המרחצאות
וייסבאדן  -פרנקפורט  -טיסה לתל אביב
עלות לציבור הרחב :למזומן מ 2,580 -יורו
לחברי הסתדרות המורים תינתן  3%הנחה
רק בנוה אקדמיה – הנוסעים מקבלים שדרוג
לסיפון העליון ללא תוספת עלות! (עלות
משוערת בחברות  200יורו!)
המחיר כולל:
•רופא ישראלי צמוד
•שדרוג תאים בספינת השייט
•הסעות מהבית לנתב”ג ובחזרה
•טיסות סדירות ועוד...
ט.ל.ח

בנתיבי הריין הקסומים ושוויץ
טיול שייט

משך הטיול 10 :ימי טיול  8 /ימי שייט
כלכלה :חצי פנסיון ,במהלך השייט פנסיון מלא,
אין אופשיונלים ,הכל כבר כלול
מועדים 12 :ליולי 9 ,לאוגוסט
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -פרנקפורט  -סיור  -שטוטגארט -
סיור  -עלייה לספינה  -התחלת השייט על הריין
יום  :2לודוויגסבורג  -לאופן  -חזרה לספינה
יום  :3באד וימפפן  -סיור  -שייט אל איברבאך -
סיור  -חזרה לספינה
יום  :4עגינת צהריים בהיידלברג  -סיור  -חזרה לספינה
יום  :5מיינץ (מגנצא)  -סיור  -חזרה לספינה  -שייט
לקובלנץ  -סיור  -חזרה לספינה
יום  :6שייט בנהר המוזל  -עגינת צהריים בעיירה
ברנקסטל  -סיור  -חזרה לספינה
יום  :7טרייר  -סיור  -המשך שייט
יום  :8הנמל של סאארברוקן  -העיר שטרסבורג,
סיור  -נסיעה לבאזל ,סיור  -מלון
יום  :9בזל  -טיטליס כולל עליה ברכבל  -לוצרן – בזל
יום  :10בזל  -באדן באדן  -סיור  -פרקנפורט -
טיסה לתל אביב
עלות לציבור הרחב :למזומן מ 2,995 -יורו
לחברי הסתדרות המורים תינתן  3%הנחה
רק בנוה אקדמיה – הנוסעים מקבלים שדרוג
לסיפון העליון ללא תוספת עלות! (עלות
משוערת בחברות  200יורו!)
המחיר כולל:
•רופא ישראלי צמוד
•שדרוג תאים בספינת השייט
•הסעות מהבית לנתב”ג ובחזרה
•טיסות סדירות ועוד...
ט.ל.ח

המחירים לאדם בחדר זוגי ,אין כפל מבצעים והנחות ,לא תקף בחגים וקרנבלים ,ט.ל.ח.
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נוה אקדמיה  -טיולי גיל הזהב
להזמנות03-6256211 :

(המשך)

מפריז לנורמנדי בשייט חלומי
טיול שייט

משך הטיול 10 :ימי טיול  8 /ימי שייט
כלכלה :חצי פנסיון ,במהלך השייט פנסיון מלא,
אין אופשיונלים ,הכל כבר כלול
מועדים 13 :ליוני 11 ,ליולי 15 ,לאוגוסט
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -פריז  -סיור פנורמי קצר  -הגעה
למלוננו  -מנוחה  -סיור ערב בפריז
יום  :2פריז  -עמק הלואר :טירת שנונסו ,ארמון
שמבור  -עליה לספינה
יום  :3עגינה בעיירה לס אנדליס  -ליונס לה
פורט ,סיור  -ביקור במצודת שאטו גאילרד  -חזרה
לספינה
יום  :4עגינת בוקר בשאודבק  -צוקי האטרטה -
לה הברה  -חזרה לספינה
יום  :5הונפלר סיור  -שייט לרואן
יום  :6העיר רואן  -חוף אומהה  -אנדרטת פוינט
דו הוק  -בית הקברות האמריקאי  -חזרה לספינה
יום  :7עגינה בעיירה ורנון  -סיור בכפר ג‘יברני -
חזרה לספינתנו
יום  :8פריז  -יום סיורים מקיף  -חזרה לספינתנו
יום  :9פריז  -עזיבת הספינה  -ארמון וורסאי -
טיסת לילה לתל אביב
עלות לציבור הרחב :למזומן מ 2,790-יורו
לחברי הסתדרות המורים תינתן  3%הנחה
המחיר כולל:
•רופא ישראלי צמוד
•הסעות מהבית לנתב”ג ובחזרה
•טיסות סדירות ועוד...
ט.ל.ח
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נופים ואתרים

להזמנות:
מיילitay@nofim-veatarim.co.il :
פקס03-6251210 :
טל’03-6251211 :

בלקן דרום

יעד :ארצות הבלקן; דוברובניק ומונטנגרו
משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועדים*( 11-17/9 ,3-9/7 ,5-11/6 :מחיר שונה
בכל מועד)
פירוט הטיול:
יום  :1ת“א – דוברובניק – מונטנגרו – קוטור -
בודווה
יום  :2קוטור – נגושי – צ‘יטאנייה
יום  :3אגם סקאדר – קניון המורצה – קולשין
יום  :4פארק דורמיטור – קניון טרה – שמורת
ז‘אבליאק והאגם השחור
יום  :5פארק ביוגרדסקה גורה – פודגוריצה  -עמק
קונבלה-דוברובניק
יום  :6סטון – שייט לאי קורצולה
יום  :7דוברובניק – תל אביב
עלות הסתדרות המורים לאדם בחדר זוגי:
מועד  990 :5-11/6/2014 :1יורו
מועד  1,040 :3-9/7/2014 :2יורו
מועד  990 :11-17/9/2014 :3יורו
תוספת ליחיד בחדר 180 :יורו
שלישי בחדר – הנחה בסך  40יורו
ילד עד גיל  – 12הנחה בסך  50יורו
קיום הטיול מותנה במינימום  35משתתפים.
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בלקן הזהב

יעד :סלובניה ,קרואטיה ,אוסטריה ,איטליה
משך הטיול 7 :לילות  8 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועדים*( 5-12/8 , 15-22/7 ,17-24/6 :מחיר שונה
בכל מועד)
פירוט הטיול:
יום  :1ת“א – זגרב
יום  :2בלד ,קניון וינטגר,המצודה ואגם בוהין
יום  :3מערות פוסטוינה – ליובליאנה
יום  :4אוסטריה – קלגנפורט – איטליה – טרוויסו
יום  :5הריביירה הסלובנית – פיראן -פורטורוז
יום  :6שמורת אגמי פליטביצה
יום  :7חצי האי איסטרה
יום  :8זגרב – ת“א
עלות הסתדרות המורים לאדם בחדר זוגי:
מועד  1,040 :17-24/6/2014 :1יורו
מועד  1,095 :15-22/7/2014 :2יורו
מועד  1,095 :5-12/8/2014 :3יורו
החבילה כוללת:
•טיסות סדירות
•בתי מלון יוקרתיים בדרגת תיירות ראשונה מרמת
 *4ומעלה
• 4לילות בסלובניה
• 3לילות בריביירה הקרואטית בעיירת הנופש
אופטיה  -מרכז הבלוי וחיי הלילה
•חצי פנסיון – אירוח ע“ב מזנון חם חופשי
•ימים מלאים תכנית גדושה בסיורים ובקורים
•שימוש חופשי במתקני הספא של המלון
(בהתאם לבתי המלון)
•ביקורים וסיורים כמפורט בתכנית הטיול.
•אוטובוס תיירים ,ממוזג ונוח לביצוע התכנית
בלבד.
•כניסות לאתרים כמפורט בתכנית הטיול.
•תשר ( -טיפים) לנותני השירותים בחו“ל למעט
דמי סבלות.
•מדריך ישראלי מנוסה
•אינטרנט חופשי
•אלבום תמונות למטיילים
קיום הטיול מותנה במינימום  35משתתפים.

נופים ואתרים

להזמנות:
מיילitay@nofim-veatarim.co.il :
פקס03-6251210 :
טל’03-6251211 :

(המשך)

קובה – ארץ הסלסה והסיגרים

יעד :קובה
משך הטיול 8 :לילות  9 /ימים
כלכלה :פנסיון מלא
מועדים :הטיול יתקיים במהלך חודש ספטמבר
פירוט הטיול:
יום  :1ת“א – אירופה  -הוואנה
יום  :2הוואנה – המודרנית והעתיקה
יום  :3עמק ויניאלס – פיר דל ריו
יום  :4הוואנה העתיקה
יום  :5הוואנה – סיינפואגוס  -טרינידד
יום  :6טטרינידד  -ווארדרו
יום  :7וארדרו
יום  :8ווארדרו – הוואנה
יום  :9/10אירופה  -ת“א
עלות הסתדרות המורים לאדם בחדר זוגי $ 2,890 -
החבילה כוללת:
•אירוח בבתי מלון טובים בהוואנה וורדרו וטרינידד
 4כוכבים
•כלכלה :פנסיון מלא ( 3ארוחות ביום)
•ארוחת בוקר מידי יום בסגנון מזנון.
•ארוחות צהרים וערב בכול הטיול ( 2מ 3-המלונות
בטיול הם על בסיס הכול כלול)
•אירועים ובילוי לאחר ארוחת הערב במלונות
(יציאות למועדונים ובילוי כל ערב!! )
•אוטובוס ממוזג וחדיש מהסוג הטוב ביותר שיש,
לאורך המסלול.
•מדריך ישראלי מקצועי המכיר את קובה היטב,
ומדריך מקומי כנדרש בחוק.
•כניסות לאתרים בהתאם לתוכנית המפורטת
•שייט בקטמרן כולל כיבוד ובר משקאות חופשי
ומוזיקה
•מתן תשר לנותני השירותים (למעט למלווה
הישראלי  $ 4ליום לנוסע)
•מסי נמל בחו“ל ומס דלק (כפוף לשינויים עד
למועד היציאה).
•מפגש קבוצה בו יימסרו פרטים מעודכנים,
סקירה כללית והנחיות נוספות.
המחיר אינו כולל :
•ויזה – אשרת כניסה לקובה המונפקת במשרדינו
– (יש להעביר צילומי דרכון) – עלות  $ 60לאדם
•מס יציאה מקובה (בסך  CUC 25פזו כ- )$ 32-
ישולם ע“י כל מטייל בשדה התעופה
•המחיר אינו כולל תוספת לבודד בחדר,
למעוניינים.
קיום הטיול מותנה במינימום  35משתתפים.

רומניה

יעד :רומניה
משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועדים12-18/8 ,15-21/7 :
פירוט הטיול:
יום  :1ת“א – בוקרשט – סלאניק פרחובה – ארמון פלש
יום  :2פויאנה בראשוב – בראשוב – פראג‘מר
יום  :3סיגישוארה
יום  :4בראן
יום  :5בושטן פרדיאל
יום  :6חופשי (טושנד – אגם סנטה אנה)
יום  :7בוקרשט – ת“א
עלות הסתדרות המורים לאדם בחדר זוגי:
מועד יולי –  625יורו
מועד אוגוסט –  659יורו
קיום הטיול מותנה במינימום  35משתתפים.

כוכבי היער השחור

יעד :היער השחור ,בזל
משך הטיול 7 :לילות  8 /ימים
כלכלה :לינה וארוחות בוקר
מועדים :יולי ,אוגוסט (*לכל מועד מחיר שונה)
פירוט הטיול:
יום  :1ת“א – בזל – היער השחור
יום  :2פרייבורג  -טיטיזה
יום  :3חבל אלזס – שטרסבורג – קולמר (צרפת)
יום  :4מפלי הריין – שטיין אם ריין
יום  :5באדן באדן ,דרך “ 500היער השחור“
יום  :6הדרך הרומנטית; וירצבורג ורוטנברג
יום  :7שטוטגארט  -בזל
יום  :8בזל – ת“א
עלות הסתדרות המורים לאדם בחדר זוגי:
מועד יולי  990 -יורו
מועד אוגוסט –  1,010יורו
קיום הטיול מותנה במינימום  35משתתפים.

המחירים לאדם בחדר זוגי ,אין כפל מבצעים והנחות ,לא תקף בחגים וקרנבלים ,ט.ל.ח.
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פורטוגל

נופים ואתרים

להזמנות:
מיילitay@nofim-veatarim.co.il :
פקס03-6251210 :
טל’03-6251211 :

(המשך)

גיאורגיה

יעד :גיאורגיה ,טביליסי
משך הטיול 7 :לילות  8 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועדים8-15/7 , 17-23/6 :
פירוט הטיול:
יום  :1ת“א – טביליסי
יום  :2טביליסי
יום  :3דרך היין – חבל קאחטי – סירני – טלבי -
טביליסי
יום  :4מצ‘חטה – גודאורי
יום  :5גודאורי – קזבגי (רכבי שטח) הקווקז הגבוה
יום  :6ורדזיה  -חרטביצי
יום  :7קוטאיסי
יום  :8גורי – אופליסציחה – טביליסי – ת“א
עלות הסתדרות המורים לאדם בחדר זוגי 898 :יורו
קיום הטיול מותנה במינימום  35משתתפים
* דמי ביטול – בכל הטיולים:
עד  45ימים לפני היציאה – 25%
מ  44יום ועד יום  30לפני היציאה – 45%
מ  29יום עד  14יום לפני היציאה – 75%
מ  13יום ועד יום הנסיעה – 100%
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שטיח מעופף

להזמנות( 9977* :שלוחה )1

גאורגיה

משך הטיול 7 :לילות  7 /וחצי ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול :תחילת טיולים מאי  ,2014ימי ג‘.
תאריך ראשון 13/5/14 -
פירוט הטיול :יום  :1תל אביב  -קוטאיסי
יום  :2קוטאיסי  -גלאטי  -בורג'ומי  -באקוריני
יום  :3ורדזיה  -חרטביצי
יום  :4קזבגי  -גודאורי (רכבי שטח  /ג'יפים) הקוקז
הגבוה
יום  :5מצ'חטה  -טביליסי
יום  :6טביליסי
יום  :7גורי  -אופליסציחה  -קוטאיסי
יום  - 8קוטאיסי  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 1,099 :
עלות לקהל הרחב$ 1,199 :

יוון

יעד :סלוניקי וסביבותיה
משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול :מאי 2014
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -סלוניקי
יום  :2סלוניקי  -האזור היהודי ומנפלאות
האימפריות
יום  :3המזרים התלויים במטאורה
יום  :4יום טיול ושייט להר אטוס
יום  :5אתר המרפא לוטרקי ומפלי אטוס
יום  :6חלקידיקי
יום  :7סלוניקי  -ורייה  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 999 :
עלות לקהל הרחב$ 1,100 :

ספרד

יעד :חבל קטלוניה  /ברצלונה
משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול :מאי-יוני 2014
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -ברצלונה
יום  :2ברצלונה
יום  :3שמורת הטבע "וואל דה נוריה"
יום  :4חירונה  -פיגראס
יום  :5החוף הפראי "קוסטה ברווה"
יום  :6הרי הפיראנאים ועיירות הקסומות
יום  :7מונסארט  -ברצלונה  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 830 :
עלות לקהל הרחב$ 929 :

שטיח מעופף

להזמנות( 9977* :שלוחה )1

(המשך)

ספרד

קרואטיה וסלובניה

יעד :ליסבון וסביבותיה
משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים
כלכלה :ארוחות בוקר
מועד הטיול :כל יום חמישי מאי יוני מ 15-לחודש
מאי
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -ליסבון  -פאטימה  -פורטו
יום  :2פורטו
יום  :3אויירו – לוסו  -שמורת בוסאקו
יום  :4טומר  -ליסבון
יום  :5ליסבון
יום ( :6קאבו דה רוקה – סינטרה  -קשקאיש)
יום  :7אובידוש – נזרה  -תל אביב

משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול 29 :מאי יוני 2014
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -זגרב
יום  :2הריביירה הקרואטית
יום  :3שמורת פליטביצה
יום  :4מערת הנטיפים פוסטוניה
יום  :5קניון וינטגר  -בלד
יום  :6אוסטריה
יום  :7לובליאנה  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 1,099 :
עלות לקהל הרחב$ 1,199 :

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא
בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים .ייתכנו
שינויים בסדרי הביקורים והלינות.
מחיר הטיול כולל:
•המחיר לאדם בחדר זוגי
•כרטיס טיסה בטיסות שכר (ת“א-ליסבון-ת“א)
•אכסון במלונות מדרגה ראשונה ו/או תיירות
טובה.
•אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התוכנית
•ביקורים וסיורים כמפורט במסלול
•מלווה קבוצה ישראלי מנוסה ואדיב
•מס נמל ,היטל ביטחון ודמי רישום
•טיפים לנותני שירותים בחו‘‘ל (למעט סבלות)
המחיר אינו כולל:
•ביטוח רפואי /מטען ,התייקרות דלק מעת לעת
כפי שיפורסם ע‘‘י חברות התעופה והוצאות
אישיות.
•תשר למדריך הישראלי
עלות  -הסתדרות המורים$ 1,099 :
עלות לקהל הרחב$ 1,199 :

רומניה

משך הטיול 6 :לילות  7 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול :ימי שלישי 20 ,מאי יוני 2014
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -בוקרשט -
סלאניק פרחובה  -ארמון פלאש
יום  :2פויאנה ברשוב  -ברשוב  -פראג'מר
יום  :3סיגישוארה
יום  :4בראן
יום  :5בושטן  -פרדיאל
יום  :6טושנד  -אגם סנטה אנה
יום  :7בוקרשט  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 790 :
עלות לקהל הרחב$ 899 :

יעד :ברצלונה  /קוסטה ברווה
משך הטיול 4 :לילות  5 /ימים
כלכלה :חצי פנסיון
מועד הטיול :מאי-יוני 2014
יציאות יום ג' חזרות ימי שבת בלילה
סוף אפריל ומאי 2014
פירוט הטיול:
יום  :1תל אביב  -ברצלונה
יום  :2ברצלונה
יום  :3הרי הפירנאים ועיירות הקסומות
יום  :4החוף הפראי "קוסטה ברווה"
יום  :5מונסארט -ברצלונה  -תל אביב
עלות  -הסתדרות המורים$ 740 :
עלות לקהל הרחב$ 829 :

המחירים לאדם בחדר זוגי ,אין כפל מבצעים והנחות ,לא תקף בחגים וקרנבלים ,ט.ל.ח.
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גמלאי הסתדרות המורים
מסביב לעולם 2014

תיירות

סטודיו אתי קלדרון

אשמורת

מבית הסתדרות המורים

