אירלנד וסקוטלנד
 12ימי טיול BGBI
הממלכה המאוחדת של בריטניה מורכבת מ 4 -חבלי ארץ :באי הגדול ביותר בין האיים הבריטיים
שוכנות אנגליה ,ווילס וסקוטלנד ובאי השני בגודלו בין האיים הבריטיים נמצא חבל הארץ הרביעי :צפון
אירלנד .בטיול זה נתמקד בסקוטלנד ובאירלנד.
סקוטלנד " ,ארץ הגאלים" מכסה כשליש מהאי בצפונו .בשנים האחרונות יש התנגדות רבה להמשך
השותפות עם הבריטים והבדלנות הסקוטית באה לידי ביטוי בהקשרים רבים ומגוונים ,עיר בירה
שהוכרזה כאתר מורשת עולמית ופסטיבלים יוצאים מן הכלל .ביקור בארץ הוויסקי והטירות ,החצאיות
המשובצות וחמת החלילים תשאיר בנו חוויה חד פעמית ובלתי נשכחת.
אירלנד  ,האי ממערב לאי הבריטי ,ארץ ירוקה ,הרים ועמקים ,צוקי ענק מעל האוקיינוס .מארץ שסועה
במלחמות ואלימות ,השכילה אירלנד להפוך לאי של שמחת חיים מתפרצת :מוסיקה ,ריקודים,
ספרות ועוד .הסדרי מיסוי והקלות מגוונות הביאו לאי את מיטב חברות הטכנולוגיה העילית
הבינלאומיות הגדולות ואלו הפכו את המדינה לקטר צמיחה אדיר ממדים.

מהו טיול בוטיק * ?קבוצות אינטימיות קטנות עד כ 25-איש * טיסות בחברות
תעופה סדירות כולל אפשרות הושבה מראש ,היכן שניתן) * בתי מלון הטובים
ביותר שניתן ביעדי הטיול (מוזמנים ומשולמים מראש) * המדריכים הטובים
והמנוסים ביותר ביעד * מסייע לוגיסטי – איש צוות נוסף שידאג לכשרות ולהכנת
ארוחות * פנסיון מלא – כולל הכנת כריכים לצהריים * מסלול טיול מוקפד לפרטיו,
מועשר ומגוון * תכני הטיול עם מפות ומידע כתוב * הכול כלול – כולל משקאות,
כניסות ,טיפים ,מופעים וכד' – למעט טיפים אישיים לצוות המדריכים * מתנות
ופינוקים לכל אורך הדרך ...

יום  ,1א' :תל אביב – יעד ביניים – דבלין -ווטרפורד  -קורק
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא דרך יעד ביניים לדבלין לאחר הנחיתה ניסע לווטרפורד ,העיר
העתיקה ביותר באירלנד .נערוך סיור בעיר הכולל ביקור במרכז הבדולח ,אחד האתרים המפורסמים
בעיר .בתום הסיור ניסע לקורק ,עיר הנמל ממנה הפליגו ספינות המהגרים האיריים אל אמריקה
שמעבר לאוקיינוס.
יום  ,2ב' :קורק – בלארני  -טבעת קרי – מחוז קרי
הבוקר ניסע לבלארני ,שם נמצאת המצודה העתיקה וננסה לתהות על קנקנה של האבן המפורסמת
המונחת בראש המצודה ,ואליה עולים לרגל אלו המבקשים להתברך בלשון חלקה ומליצית .בתום
הביקור נצא ל"טבעת קרי" במסלול יפהפה העובר דרך מפרצים קסומים בנוף הררי מחורץ הגולש אל
הים ,נהנה מהאגמים ,משדות המרעה הירוקים ומהעיירות הציוריות -וכן נבקר בווטרוויל ,העיירה
לחופי האוקיינוס שהתחבבה במיוחד על צ'רלי צ'פלין ,שנהג לבלות בה את חופשותיו והפך לחלק
מחייה.
יום  ,3ג' :חצי האי דינגל – אדר – לימריק
היום ניסע לחצי האי דינגל ,האזור המערבי ביותר באירלנד ומהיפים והמיוחדים בנופיה ,נוף הררי
בעל מצוקים תלולים הנשקפים אל האוקיינוס הגדול ,נלמד על המבנים הקלטיים הפרהיסטוריים
הפזורים באזור ,ניסע בכביש צר ופתלתל מעל מצוקים נישאים אל הנקודה המערבית ביותר Slea
 ,Headונבקר בדינגל ,עיירה קטנה וציורית ,עם מרינה קטנה ומפרץ מרשים .נמשיך לכפר
המיניאטורי "אדר" שבתיו העטורים גגות קש בנויים לפי מסורת הבנייה האירית  .נסיים את היום
בלימריק ,העיר השלישית בגודלה באירלנד השוכנת על שפכו של נהר ה"שנון" הגדול בנהרות
אירלנד.
יום  ,4ד' :לימריק  -צוקי מוהר – בונראטי  -דבלין
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע לצוקי מוהר ,אחד האתרים המפורסמים באירלנד נתרשם מהצוקים
המתנשאים לגובה של  200מ' מעל פני האוקיינוס והנמתחים לאורך של  8ק"מ .נמשיך לפארק
בונראטי  -הפארק הפולקלוריסטי בו הזמן עמד מלכת ,נבקר בטירה אירית עתיקה ובבתים איריים
משוחזרים ונלמד על חיי האירים ותרבותם בתקופות הקדומות.
יום  ,5ה' :דבלין
היום נערוך סיור מודרך בדבלין הכולל את קתדרלת סנט פטריק ,בית הפרלמנט ,הרובע הגיאורגיאני,
רחוב או'קונל ,רחובה הראשי של דבלין ובו בית הדואר המרכזי המשמש סמל למרד האירי בחג
הפסחא  .נראה את נהר הליפי החוצה את העיר ,נעבור ונבקר בטריניטי קולג' בו נוכל להתרשם
מ"הספר מקלס" שנכתב ואוייר על ידי נזירים אירים במאה ה .8-נטייל רגלית ברחוב גרפטון המהודר,
אזור הקניות ההומה של העיר .ונבקר במרכז המבקרים של "גינס" ,שם נוכל ללמוד על ייצור הבירה
האירית המפורסמת.
יום  ,6ו' :דבלין  -גלזגו
היום נטוס לגלזגו התוססת ,העיר הגדולה ביותר בסקוטלנד שמשנה פניה לעיר מובילה כלכלית
ותיירותית .לאחר הנחיתה נערוך סיור פנורמי בעיר .נתכונן לשבת ,קבלת שבת וסעודת שבת.
יום  ,7שבת :גלזגו
לאחר תפילה וארוחת בוקר נצא לסיור רגלי באזור המלון.
יום  ,8א' :גלזגו – לוך לומונד – אינוורארי
היום נתחיל בנסיעתנו אל ההיילנדס של סקוטלנד .ניסע ללוך לומונד הגדול באגמי סקוטלנד נשוט
באוירתו הפסטורלית של האגם .נמשיך ונעמיק אל תוך נופיה של סקוטלנד ניסע לאורכו של לוך פין
עד הגיענו אל העיירה הציורית אינווררי ,נבקר בטירת אינווררי המרשימה ,המשקיפה ממרומי ההר
על האגם הקסום ונשמע על המשפחה הסקוטית שהתגוררה בה ועל ואורח חייה המשקפים את
התרבות השבטית הסקוטית

יום  ,9ב' :אינוורארי – עמק גלנקו  -פורט אוגוסטוס – לוך נס  -אבימור
היום לא נפסיק להתפעל מהנופים הפראיים והבראשיתיים של סקוטלנד ,ניסע בעמק גלן -קו ,הגדוש
מקורות מים וצמחייה .נספר על אחד המאורעות ההסטוריים המשפיעים ביותר בסקוטלנד שקרו
בעמק  ,טבח שבט המקדונלד על ידי שבט קמבל ..נמשיך לפורט אוגוסטוס ,שם נצפה במעלית
המים בתעלה הקלדונית .נמשיך צפונה בנסיעה לאורכו של לוך נס,המפורסם באגמי סקוטלנד ,ואולי
אף נזכה לראות את המפלצת המסתורית המסתתרת באגם.
יום  ,10ג' :אבימור – פיטלוכרי – מבצר סטרלינג  -אדינבורו
היום אנו נפרדים מההיילנדס .נדרים ונגיע אל העיירה פיטלוכרי  ,נסייר בעיירה הסקוטית הנעימה,
ונבקר במזקקת וויסקי ,נלמד על תהליך ייצור הוויסקי ונטעם מן המשקה הסקוטי הלאומי .נמשיך
בנסיעתנו ונראה את טירת סטירלנג ,סמל לאומץ ולהישרדות הסקוטית ,המספרת על ראשית המרי
של הסקוטים בשליט האנגלי .לאחר ארוחת הערב .נמשיך לאדינבורו ,שהוכרזה כאתר מורשת עולמי,
העיר האצילית ,הקסומה והמלכותית .מהיפות בערי אירופה.
יום  ,11ד' :אדינבורו
לאחר ארוחת הבוקר נערוך סיור בשני חלקי העיר :העתיקה והחדשה .נסייר במייל המלכותי ,הרחוב
המרכזי והמפעים של העיר העתיקה  ,נלך עד לקצהו שם ניצבת המצודה החולשת על העיר  ,נבקר
במצודה ,ממרומי גובהה נצפה בהתפעלות אל העיר התחתית ואל רחוב פרינסס ,נספר את סיפורה
של אבן ההכתרה הגנובה של מלכי סקוטלנד המוצגת ביחד עם יהלומי בית המלוכה הסקוטי בחדרי
המצודה .נמשיך ונסייר בעיר החדשה ,ברחוב פרינסס על שלל החנויות שבו ,ובכיכרות העיר הנעימה
הזו.
יום  ,12ה' :אדינבורו – יעד ביניים –תל אביב
תם ונשלם טיול מרתק .ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה לארץ.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך יציאה תאריך המראה משך הטיול מחיר

תוספת יחיד בחדר

04/07/2019 23/06/2019 BGBI2306

 12יום

€3980

€965

18/07/2019 07/07/2019 BGBI0707

 12יום

€3980

€965

29/08/2019 18/08/2019 BGBI1808

 12יום

€3980

€965

במידה ויירשמו פחות מ 20 -איש ,תהיה תוספת של  €155לאדם
מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית כולל מיסי נמל בטחון ודלק
 טיסה פנימית בהתאם למסלול הטיול
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 בתי מלון מדרגת תיירות טובה
 פנסיון מלא כשר לאורך כל הטיול ( כריכים לארוחה הצהרים )
 אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתוכנית
 מדריך ישראלי ומתפעל לוגיסטי /כשרות מצוות "שי בר אילן"
 טיפים לנותני השירות המקומיים
המחיר אינו כולל
 כל מה שאינו מצוין בסעיף "מחיר הטיול כולל"
 הוצאות בעלות אופי אישי
 טיפים לצוות הישראלי (מקובל לתת  $5לאדם לכל יום טיול)
 שינויים במחיר הטיסה ו\או מיסים ,היטלי דלק וכו'

הדרכה

ביטוח
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.
הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
הערות
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן
לדמי הביטול הנקובים לעיל.
* צירוף איש לוגיסטיקה וכשרות מותנה במעל  20משתתפים.
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על
חברת התעופה או התעבורה.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
תנאי ביטול
* עד  30ימי עבודה לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב  € 40דמי רישום בלבד
* מ 30-14-ימי עבודה לפני היציאה יחויב הנוסע ב€ 440-
* מ 13-7 -ימי עבודה לפני היציאה יחויב הנוסע ב€ 790 -
* מ 6 -ימי עבודה לפני היציאה יחויב הנוסע ב 100% -דמי ביטול
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
* ימי ששי ושבת וימי חג וחול המועד בארץ ,וכן ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה
* במידה שכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות

