
 

 
 

 

 

  

 

 

 וסקוטלנד נגליהא

 ימי טיול  12
 

חבלי ארץ: באי הגדול ביותר בין האיים הבריטיים  4 -הממלכה המאוחדת של בריטניה מורכבת מ

וסקוטלנד ובאי השני בגודלו בין האיים הבריטיים נמצא חבל הארץ  שוכנות אנגליה, ווילס

 בטיול זה נבקר בבריטניה הגדולה, האי הגדול. הרביעי: צפון אירלנד.

היסטוריה, נופים ירוקים, קווי הכוללת , מרתקת ומיוחדת סוחפתאנגליה, משלבת בתוכה חוויה 
 ואדריכלות מפוארת.חוף מהממים ביופיים 

הגאלים" מכסה כשליש מהאי בצפונו. בשנים האחרונות יש התנגדות רבה  סקוטלנד, "ארץ

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 

 לילים תשאיר בנו חוויה חד פעמית ובלתי נשכחת.והטירות, החצאיות המשובצות וחמת הח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים
, לוך נס, פורט אוגוסטוס, אובן, ורכרי, טירת בלייר, אבימגלזגו, פיטלו אדינבורו,סקוטלנד: 

  מונד, ארי, לוך לואינורר

 , לונדוןאוקספורדסטרטפורד על נהר אייבון, צ'סטר, גרטנה גרין, אנגליה: ווילס, 



 

 
 

 

 מסלול הטיול
 

 אדינבורו –: תל אביב 'א ,1יום 

הוכרזה כאתר מורשת עולמי,  , בירת סקוטלנד. העיראדינבורולפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא ינ

בעיר נערוך סיור לאחר הנחיתה,  העיר האצילית, הקסומה והמלכותית, מהיפות בערי אירופה.

 , ברחוב פרינסס על שלל החנויות שבו, ובכיכרות העיר הנעימה הזו.החדשה

 

 אדינבורו: 'ב ,2יום 

נסייר במייל המלכותי, הרחוב המרכזי והמפעים  של העיר העתיקה , נלך  בעיר העתיקה. היום נטייל

נבקר במצודה, ממרומי גובהה נצפה בהתפעלות , עד לקצהו שם ניצבת המצודה החולשת על העיר 

קוטלנד סשל מלכי הגנובה  אבן ההכתרה ואל רחוב פרינסס ,נספר את סיפורה של אל העיר התחתית

  המוצגת ביחד עם יהלומי בית המלוכה הסקוטי בחדרי המצודה.

 

 אבימור   - טירת בלייר -פיטלוכרי  – אדינבורו': , ג3יום 
לתצפית על שלושת הגשרים שמעל  נעצור לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעבר ההיילנדס של סקוטלנד. 

עיירה הציורית, פיטלוכרי. נערוך ביקור במזקקת ב נבקרלשון מים צרה. ביניהם גשר הרכבת העתיק. 
בית טירת בלייר, ב נמשיך לביקורעל תהליך הייצור ונטעם מן המשקה הסקוטי הלאומי. וויסקי, נלמד 

-החלק העתיק ביותר של הטירה הוא המגדל הצפון אחוזה לבן, אשר נבנה לאורך תקופות שונות.
. שלושים החדרים הפתוחים לקהל מציגים תמונה של החיים הסקוטים 13 -מזרחי, שנבנה במאה ה

נשים פעמינו בתום הביקור ועד ימינו. אוסף כלי הנשק הוא מהטובים בסקוטלנד.  16 -מן המאה ה
 מלוננו באבימור.לעבר 

 
  ובןא - פורט אוגוסטוס – נס לוך  -אבימור : 'ד ,4יום 

לאורכו של לוך נס, ניסע לא נפסיק להתפעל מהנופים הפראיים והבראשיתיים של סקוטלנד, היום 
נמשיך  .המסתתרת באגם המפורסם באגמי סקוטלנד, ואולי אף נזכה לראות את המפלצת המסתורית

פיה לאובן, העיירה היפיינמשיך בתעלה הקלדונית. במעלית המים שם נצפה  לפורט אוגוסטוס,
 שמשכה אליה אומנים רבים.

 

  גלזגו -לוך לומונד  –אינוורארי  - אובן': , ה5יום 
נבקר בטירת ביותר בסקוטלנד.  לאינוורארי אחת העיירות העתיקותניסע לאחר ארוחת הבוקר 

אינווררי המרשימה, המשקיפה ממרומי ההר על האגם הקסום ונשמע על המשפחה הסקוטית 
ללוך  יסענבתום הביקור,  שהתגוררה בה ועל ואורח חייה המשקפים את התרבות השבטית הסקוטית.

כשבדרך ניסע לגלזגו משם נשוט באווירתו הפסטורלית של האגם.  הגדול באגמי סקוטלנד. לומונד
הסקוטית, המספרת על ראשית המרי של הסקוטים סמל לאומץ ולהישרדות  נג,ילטירת סטר נצפה על

הגדולה ביותר בסקוטלנד ועשירה בהיסטוריה. היא גם עיר הנמל העיר , גלזגול הגעה בשליט האנגלי.
 הגדולה ביותר בבריטניה.

 
  גלזגו  :'ו, 6יום 

. 1781המרכזית של העיר, שהוקמה כבר בשנת  ג'ורג', הכיכר כיכרראה את . נעירבנצא לסיור היום 

השני, שהיה שליט בריטניה הגדולה ואירלנד מהמחצית השנייה של ’ ורג’הכיכר קרויה על שם המלך ג

. הכיכר ידועה בזכות הפסלים הרבים הפזורים בה, שמציגים את דמויותיהם של אנשים 18-המאה ה

נראה את   .מלכה ויקטוריה וסר וולטר סקוטמפורסמים מהתרבות הבריטית, כולל הנסיך אלברט, ה

 3000המכיל מעל . נבקר במוזיאון התחבורה ויקטוריאניתובניין העירייה המרשים מהתקופה ה

מוצגים כולל עגלות ומכוניות, קטרים וקרונות מן המאה הקודמת ועוד. בתום הסיור נחזור למלון. 

 לשבת, קבלת שבת וארוחת שבת.הכנות 

 



 

 
 

 

 גלזגושבת: , 7יום 
 לאחר תפילה וארוחת בוקר נצא לסיור רגלי באזור המלון. 

 

 צ'סטר –אזור האגמים  -גרין  גרטנה -א': גלזגו , 8יום 

אנגליה ל"חתונה אצל הנפח" כפי שנהגו צעירי אנגליה -לגרטנה גרין שעל גבול סקוטלנד היום ניסע

לאזור האגמים של סקוטלנד, אזור המצטיין בנוף של גבעות ירוקות, עמקים ואגמים  לעשות. נמשיך

הנחשבת לאחת הפנינים בערי בריטניה בזכות בתי העץ, גשריה,  בצ'סטראת היום נסיים תכולים. 

 הגינות המטופחות ושעריה העתיקים.

 
 אזור וויילס  צ'סטר,: ', ב9יום 

המהווה חלק  אי הבריטיוחבל ארץ ב מדינהניסע בנופיה היפים של ווילס, לאחר ארוחת הבוקר 
בקר גם נ .ות שנבנו ע"י וויליאם הכובשמצוד. נעבור בקונווי שם נמצאת אחת ההממלכה המאוחדתמ
נסיים את היום  ., עיירה מקסימה שזורם בה נהר עליו תלוי גשר ווטרלו העתיק Betws-y-Coed -ב

  סטר‘בצ
 

 לונדון -אוקספורד  –אייבון סטרטפורד על נהר  –צ'סטר  : , ג'10יום 

. נסייר 16 -היום ניסע לסטרטפורד, עירו של גדול המחזאים, וויליאם שקספיר, שחי ויצר כאן במאה ה
בעיר המפורסמת, נבקר בבית הולדתו ובמרכז המבקרים שלידו. נראה את נהר האבון ואת התיאטרון 

 המפורסמת בעיקר בזכות  ,אוקספורדעיר העתיקה תום הסיור ניסע לותי. בהשקספירי המלכ
האוניברסיטה המפורסמת שלה, הנחשבת לאוניברסיטה העתיקה ביותר בעולם הדוברת אנגלית 
ולאחת האוניברסיטאות הטובות בעולם שאחראית לאינספור אישיים חשובים שצמחו שם כגון אלברט 

  נו ללונדון.בתום הביקור נשים פעמיאיינשטיין, סטיבן הוקינג, תומס הובס ועוד 
 
 

  לונדון: ', ד11 יום

היום נערוך סיור באחת מהערים המרתקות ביותר בעולם. נטייל באזור ה"סיטי", נראה את מצודת 

לונדון, המבצר המפורסם על גדות התמזה, בתי הפרלמנט, כיכר טרפלגר וכיכר פיקדילי, מגדל הביג 

 בן, קובנט גארדן וארמון בקינגהם. 

 

 תל אביב –לונדון : ', ה21 יום

 ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה לארץ.מרתק. התם ונשלם טיולינו 

 

 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 הערות הדרכה תוספת יחיד בחדר מחיר משך הטיול הנחיתתאריך  תאריך יציאה קוד טיול

SGBS2506 25/06/2023 06/07/2022 12 1155£ 3290£ יום   

SGBS1308 13/08/2023 24/08/2023 12 1155£ 3290£ יום   

 

 

 כוללהטיול מחיר 

  טיסה בינלאומית כולל מיסי נמל בטחון ודלק 

 בתי מלון מדרגת תיירות טובה 

 ) פנסיון מלא כשר לאורך כל הטיול ) כריכים לארוחה הצהרים 

 אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית 

  סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתוכנית 

 מצוות "שי בר אילן"  מדריך ישראלי  

 טיפים לנותני השירות המקומיים 



 

 
 

 

 המחיר אינו כולל

  ביטוח נסיעות, בריאות ומטען 

  כולל"הטיול כל מה שאינו מצוין בסעיף "מחיר 

  הוצאות בעלות אופי אישי 

  לאדם לכל יום טיול( $5טיפים לצוות הישראלי  )מקובל לתת 

 

  הערות
 ם למניין ימי עבודה. וחגים בחו"ל אינם נחשבי‘ * ימי שישי ושבת, ימי חג וחול המועד בארץ, ימי א

 יתווספו מחיריהן לדמי ‘, * במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד
 הביטול הנקובים לעיל.    

 נוסעים משלמים.  25* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של 
 ה תחול האחריות על * בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבור

 חברת התעופה או התעבורה.    
 *יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות וסיבות אובייקטיביות אחרות. 

 www.shaibarilan.co.il* תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט 
 חודשים לפחות. 6-בתוקף ל* חשוב לוודא שהדרכון 

 * התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים. 
 

 תנאי תשלום

  לאדם. 200£–בעת הרשמה 

  גמר תשלום. –יום לפני היציאה  35עד 
 

 תנאי ביטול

 לאדם בלבד. 47£דמי הביטול  –ימי עבודה לפני היציאה  45עד מרגע ההרשמה ו 

 ממחיר הטיול 30% –ימי עבודה לפני היציאה  30 – 44 -מ. 

 ממחיר הטיול 50% –ימי עבודה לפני היציאה  15 – 29 -מ. 

 ממחיר הטיול 75% –ימי עבודה לפני היציאה  8 – 14 -מ. 

 ממחיר הטיול 100% –ימי עבודה עד מועד היציאה  7 -מ. 
 

 * במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים )ויזה, למשל( יתווספו מחיריהן לדמי הביטול  

 הנקובים   

 

 

http://www.shaibarilan.co.il/

