שייט מרהיב בים התיכון הכולל ביקורים
בספרד ,צרפת ,איטליה ,יוון ,קרואטיה ומונטנגרו

אניית

הפאר MS NIEUW AMSTERDAM

כולל משגיח כשרות במהלך השייט
 15יום PMDS
הים התיכון ,ערש התרבות המערבית שופע בערים יפהפיות ,בעתיקות ואתרים
ארכיאולוגיים רבים ובחופים מרהיבים .מסביב לים התיכון מדינות רבות בעלות אופי
תרבותי שונה ,לאומים שונים ,שפות שונות ומסביבה ערי נמל רבות .אם נוסיף לכל אלה
גם מזג אוויר מושלם ושיט מאורגן באנייה מפנקת שחוסכת מאתנו את הצורך להחליף
בתי מלון כל כמה ימים ומציעה לנו מגוון שירותים ופינוקים מסביב לשעון ,הרי לנו טיול
מושלם.

יום  ,1ו' 31/7/20 ,תל אביב – ברצלונה
ניפגש בשדה התעופה ונטוס לברצלונה שבספרד ,בירת מחוז קטלוניה .לאחר הנחיתה נצא לסיור
היכרות של אחת מהערים היפות ביותר באירופה .נראה את אחת מיצירותיו המפורסמות של
האדריכל המפורסם אנטוניו גאודי" ,סגרדה פמיליה" ,אחד מסמלי העיר .גאודי לא הספיק לראות
אותה גמורה .במהלך הסיור נתרשם ממבנים נוספים שיצר האדריכל ,אשר פזורים ברחבי העיר.
בתום הסיור ניסע למלוננו .התארגנות לשבת.
יום  ,2שבת 1/8/20 ,ברצלונה
לאחר התפילה וארוחת בוקר נצא לסיור רגלי בסביבה.

 .3יום א' :2/8/20 ,ברצלונה  -עליה לאניית הפאר MS NIEUW AMSTERDAM
לאחר ארוחת הבוקר ,נמשיך את ביורינו בעיר .נראה את כיכר קטלוניה ,הכיכר הראשית המפורסמת
של העיר .נראה גם את עמוד קולומבוס .זו אנדרטה הנמצאת ליד הנמל אשר נבנתה לכבוד מגלה
היבשות ,כריסטופר קולומבוס שיצא למסעות בחסות ספרד .נטייל להנאתנו בשדרת רמבלס
המפורסמת והתוססת .ובשוק הבוקרייה ,הנושק לה .בתום
הסיור ניסע לנמל ונעלה על אניית הפאר שלנו  -מלון צף בן
 5כוכבים ,עם כל כיווני האוויר והנופים שהעין לא שבעה
מראות .בין כל אלה ,ניהנה כמובן גם ממופעים ,הרצאות
מעניינות ,מתקני ספורט וכל מה שמעניקה הMS NIEUW -
 AMSTERDAMלבילוי ונופש מפנקים במיוחד .האנייה תרים
עוגן בשעה .17:00
 NIEUWאניית פאר  ,מן היפות בעולם :
AMSTERDAM
האנייה מסדרת אניות הפאר החדשות של  .Holland America Line'sבאנייה:

וקצת יותר בפירוט...














 11סיפוני אורחים
בריכת שחייה ומרפסות שיזוף
מסעדות וטרקלינים המוקפים נוף פנוראמי נפלא
בוטיק אלגנט
בית קולנוע  -סרטים בכול יום
מרחבי מוסיקה ,נגנים וזמרים
מתחם בר מהודר
מרחבים להתעמלות וצעידה (ספא וטיפולים בתשלום)
אולם מופעים
***במיוחד עבורנו  -אולם לתפילה ולהרצאות ***
חדר אוכל מפואר  -כולל חלק מיוחד עבורנו ,קייטרינג עשיר ,טרי ושופע
חדרים מרווחים ואלגנטיים עם חלון לים (מרפסות פרטיות בתוספת תשלום)
טלוויזיה כולל  - DVDאפשר ואף מומלץ להביא סרטים מעניינים מהארץ

בנוסף באנייה :אולמות מפוארים למופעים ,הרכבים מוסיקליים וזמרים ,קזינו ,ברים ,צוות בידור
והדרכה הפעיל בכול יום.
 .4יום ב' :3/8/20 ,מרסיי ,אקס אן פרובנס ,קסיס(צרפת)
היום נעגון במרסיי שבצרפת .ניסע לאקס אן פרובנס ,בירתו ההיסטורית של חבל פרובנס .נסייר
ברחובותיה הציוריים של אקס-אן-פרובאנס ונבקר במוזיאון סזאן .פול סזאן הנחשב ל"אבי האמנות
המודרנית" ,נולד באקס אן פרובנס ב 1839 -ונחשב כיום לאחד מהמחדשים הגדולים ,אמן שסלל את
הדרך לגדולים אחריו כמו פיקאסו ,מאטיס ,קנדינסקי ועוד רבים אחרים .נמשיך לעיירה
קסיס שלמרגלות מצוקי המפרץ  -עיירת תיירות קסומה בעלת נמל ציורי .המקום מפורסם בצוקיו
ובלשונות הים שלו הנקראות קלאנקים .נשלב שייט במפרצים התכולים (מותנה במזג האוויר) .לפני
שנחזור לספינה ,נערוך סיור פנורמי במרסיי.

 .5יום ג' :4/8/20 ,מונטה קרלו ,מונאקו ,ניס (צרפת)
היום נעגון בנמל מונטה קרלו שבמונקו ,הנסיכות הקטנה בעולם .נשקיף אל המפרץ היפה עמוס
היאכטות ונסייר בסמטאות השוקקות שבעיר העתיקה .נערוך תצפית על ארמון המלוכה ונגיע לכיכר
הקזינו המפורסם ביותר בעולם .בתום הסיור ניסע לביקור בניס ,העיר שהיא פנינה בליבה של
הריביירה הצרפתית .נסייר בעיר העתיקה ונתרשם מיופייה הססגוני של העיר ומשם נמשיך לטיילת
היוקרתית שהיא אחד מסמליה הבולטים של העיר.
 .6יום ד' :5/8/20 ,ליבורנו  ,פירנצה ,פיזה (איטליה)
היום נעגון בליבורנו ומצפה לנו יום גדוש ומהנה במיוחד ,את יומנו נתחיל במוזיאון היהודי .נצפה על
בית הכנסת החדש ואתר השכונות של הקהילה שכללה יהודים איטלקים ,ספרדים ואשכנזים .נשמע
את סיפור הקהילה העשירה של הסוחרים בני המקום ,רבנים וסופרים שתרמו למורשת היהודית של
כל הזמנים ,ומשם נמשיך לפירנצה ,זוהי אחת הערים היפות ביותר באיטליה ובאירופה כולה ולאורך
ההיסטוריה חיו בה השמות הגדולים בעולם התרבות  -מיכאלאנג'לו ,דאנטה ומקיאוולי .פירנצה היא
ערש הרנסאנס ,בעלת עבר והווה תרבותיים ואמנותיים עשירים ,שהם אבני דרך בהיסטוריה
העולמית .נסייר בכיכר הדואומו .נראה את כיכר הסיניוריה" ,מוזיאון פתוח" של פסלי אמנים
מפורסמים ומבנים יפהפיים .נחצה את הגשר המפורסם "פונטה וקיו" הבנוי מעל נהר הארנו .נבקר
בבית הכנסת הגדול והמפואר בפירנצה ,מהיפים באירופה .אח"כ ניסע לעיר פיזה שהתפרסמה בשל
המגדל הנטוי המפורסם בעולם .נבקר בכיכר הניסים ונצפה במגדל הנטוי.
 .7יום ה' : 6/8/20 ,רומא (איטליה)
היום נעגון ליד רומא ,בירת איטליה .זו אחת מערי הבירה היפות והמרתקות בעולם בכלל
ובאירופה בפרט .נערוך סיור מודרך בעיר .נראה את גבעת הקפיטול ,את שרידי הפורום הרומי ושער
טיטוס .נצפה בקולוסיאום המפורסם בעולם .בחלקו היהודי של הסיור נבקר באזור הגטו העתיק .נרד
במדרגות הספרדיות המפורסמות.
 .8יום ו' :7/8/20 ,נאפולי ,סורנטו ,החוף האמלפטיני
היום נעגון בנאפולי ,בירת חבל קאמפניה ,העיר השלישית בגודלה באיטליה .ניסע לעיירה סורנטו-
פנינה ציורית ורומנטית במפרץ נאפולי .נטייל בסמטאות הקטנות של סורנטו ,נשקיף על נוף הים
הפרוס לפנינו ונחווה את האווירה המקומית .ניסע בדרך "החוף האמלפיטני" הנחשבת לאחת הדרכים
היפות בעולם .מורדות הרים ,איים וים נשקפים ממנה .נעצור לתצפית על פוזיטנו הצבעונית ונמשיך
בנסיעה בדרך היפה לאמלפי שהייתה בעבר מעצמה ימית ועל שמה קרוי קו החוף .לאחר הסיור
בעיירה היפה נעפיל לעיירה ראוולו המוקפת בכרמים ובפרדסים ,שוכנת על מרפסת החצובה בהר
בגובה  360מטרים ,מעל אמלפי .נחנה במגרש חניה ונטפס במעלה המדרגות עד לכיכר הדואומו
המקסימה ,שסביבה חנויות ובתי קפה .בתום הסיור נחזור לספינה ונתארגן לשבת.
 .9שבת :8/8/20 ,טאורמינה (סיציליה) ,הרצאות ,ופינוקים
היום נגיע לטאורמינה שבסיציליה .נקיים שבת כהלכתה ,עם סעודות ,תפילות והרצאות כמיטב
המסורת של שי בר-אילן .בנוסף הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המובטחים לנו.
 .10יום א' :9/8/20 ,שיט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המובטחים לנו .נתפעל מהנופים היפים ונתרום
כמובטח מתחום הידע המועיל לכולנו.
 .11יום ב' :10/8/20 ,קורפו ,קרקירה (יוון)
היום נעגון בקורפו ,ה"אי הירוק" ביותר מבין אלפי איי יוון .האי קורפו ממוקם בים היוני והוא השני
בגודלו מקבוצת האיים היוניים .השם קורפו  ,מקורו מאיטליה .זהו עיוות השם הביזנטי של האי בעבר.
המקומיים עדיין משתמשים בשם קרקירה על שם נימפה שפוסידון התאהב בה ,חטף אותה לאי
והעניק לאי את שמה .נבקר בעיר קורפו ,העיר הגדולה והמרכזית ובירתה של האי .נטייל בסמטאות
הציוריות של העיר העתיקה ,אשר הוכרזה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו ונתרשם מבנייה
ונציאנית אופיינית .נבקר ברובע היהודי העתיק ונלמד על תולדות היהודים במקום.

 .12יום ג' :11/8/20 ,דוברובניק (קרואטיה)
הבוקר נעגון בדוברובניק ,פנינת הים האדריאטי .נסייר בעיר הנמל היפה ונראה את החומות המקיפות
אותה .חומות אלו אשר נבנו בין המאה ה 13-למאה ה 16-הן ממערכות הביצורים השמורות ביותר
באירופה .נטייל בפאלצה ,רחובה הראשי של העיר העתיקה .נבקר בבית הכנסת המקומי שם נשמע
אודות תולדות הקהילה היהודית אשר קמה בסוף המאה ה.14-
 .13יום ד' :12/8/20 ,קוטור ,בודבה (מונטנגרו)
היום נעגון במפרץ קוטור – מקום המפגש היפה ביותר בעולם של הרים וים ,פיורד שנכנס לתוככי
היבשה וסביבו ערים עתיקות והרים נישאים .נבקר בעיר קוטור בה נשתמרו חומה מימי הביניים,
רחובות ציוריים וארמונות ונציאנים .נבקר בעיר העתיקה אשר עמדה בגבורה במשך מאות שנים של
התקפות מצד ממלכות ואויבים רבים .נמשיך לביקור בעיר בודבה ,עיירת חוף ואתר נופש יוקרתי,
מהישובים העתיקים באזור הבלקן .העיר העתיקה ,המוקפת חומות ומגדלים ,שוכנת על חצי אי קטן
המחובר ברצועה חולית ליבשת .נסייר ברחובות הצרים המתחברים לכיכרות קטנות בהן פסלים ,בתי
קפה ,חנויות יין ומסעדות.
 .14-15ימים ה'-ו' :13-14/8/20 ,וונציה (איטליה) – תל אביב
אנו עוגנים היום בנמל וונציה וזה הזמן שלנו להיפרד מ MS NIEUW AMSTERDAM-הנפלאה
שהנעימה לנו את ימי השיט שלנו .נרד מהאנייה ונצא לטיול בעיר היחידה במינה ,הבנויה על מאות
איים וביניהם תעלות מים המשמשות ככבישי גישה .נשוט לכיכר סן-מרקו היפה והידועה בעולם,
המכונה "כיכר היונים" ,כיכר שכיכבה בלא מעט סרטים ותוארה בלא מעט ספרים .נצפה על
הקמפנילה -מגדל הפעמונים ,נראה את ארמון הדוג'ים ,נטייל לאורך התעלות והגשרים עד גשר
ריאלטו ,ונעמוד על גשר האנחות .נמשיך לגטו היהודי הראשון בעולם על בתי הכנסת שבו ,תם
ונשלם טיולינו המרתק .ניסע לנמל התעופה שבוונציה ונטוס חזרה לארץ .נחיתה בארץ ביום ה.13 -

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תוספת יחיד
מחיר אדם
משך
תאריך יציאה תאריך נחיתה
הטיול בחדר עם חלון בחדר עם חלון

14.08.2020 31.07.2020 PMDS3107

 15יום

€5990

הדרכה

€3330

המחיר כולל
טיסה בינלאומית כולל היטלי דלק ומיסים (ניתנים לשינוי)

אוטובוס ממוזג לכל הסיורים וההעברות על פי התכנית

שיט של  12ימים של חברת הספנות הולנד אמריקה

ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי

סיורים ,ביקורים וכניסות לאתרים על פי התכנית

בתי מלון מדרגה ראשונה או הטובים ביותר במקום

חצי פנסיון כשר לכל אורך הטיול ואפשרות להכנת כריכים לארוחת הצהריים.

מדריך טיול מצוות "שי בר-אילן"

איש לוגיסטיקה וכשרות במהלך השיט בלבד

המחיר אינו כולל






טיפים לנותני שירותים בחו"ל €100
טיפים לנותני שירותים בספינה בלבד כ $15-ליום למזמינים חדר עם חלון ועם מרפסת וכ-
 $16למזמינים חדר סוויטה (ישולמו ישירות בספינה)
הוצאות אישיות כלשהן
בילויי ערב שאינם נכללים בתכנית המפורטת
תשר למדריך הישראלי של הטיול  -מקובל להעניק  $5לאדם ליום

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!

תנאי תשלום
 דמי הרשמה  $500לאדם עד  75יום לפני הטיול ,השלמה ל 30% -מעלות הטיול עד  45יום לפני הטיול ,השלמה ל 100% -מעלות הטיולתנאי ביטול
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מרגע ההרשמה ועד  90ימי עבודה (כולל) * לפני
יציאת הטיול  -יחויב הנוסע ב $ 97-דמי רישום בלבד
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 89-ימי עבודה ועד  60ימי עבודה (כולל) * לפני
היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $1500-
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 59-ימי עבודה ועד  30ימי עבודה (כולל) * לפני
היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $2500-
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 29-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד
היציאה יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל העלויות הנלוות.
* במידה והוצאו ויזות לארצות היעד ו/או כורטסו הטיסות ,יתווספו מחיריהם לדמי הביטול
הנקובים
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.
* 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

