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ות עולמיות י ו חו

יפן בפריחת הדובדבן21.03-04.04.2016

רוסיה, מוסקבה וסנט פטרסבורג05-13.07.2016

אירלנד - הארץ הירוקה19-30.07.2016

פולין - היסטוריה ויהדות09-16.08.2016

צרפת, נורמנדי - בעקבות פלישת כוחות הברית01-07.09.2016

רומניה - היסטוריה וטבע 13-22.09.2016

ספרד, מדריד וחבל אנדלוסיה16-23.10.2016

גרמניה, ברלין10-16.11.2016

טיולי היסטוריה ותרבות בשילוב הרצאות

עם ד”ר יצחק נוי
ההיסטוריון ואיש הרדיו
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ד”ר יצחק נוי - היסטוריון, עיתונאי, סופר, פרשן, איש רדיו, ומרצה מבוקש 
בסוגיות היסטוריות ואקטואליה. ד”ר נוי מוביל כמרצה זו השנה השנייה 

את טיולי העומק הייחודיים של “גלובל אקספיריינס”. בוגר האוניברסיטה 

העברית בהיסטוריה של עם ישראל והיסטוריה כללית, בעל תואר דוקטור 
להיסטוריה מאוניברסיטת ברנדייס שבבוסטון ארצות הברית. ד”ר נוי לימד 
היסטוריה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים, עורך 
ומגיש תכניות ברשת ב‘, “שבת עולמית” ותכניות בנושאים היסטוריים.

טיול היסטוריה ותרבות ליפן עם ד”ר יצחק נוי
21.03-04.04.2016 | 14 ימים

לילות לבנים – טיול ברוסיה עם ד”ר יצחק נוי
05-13.07.2016 | 8 ימים

הארץ הירוקה - טיול לאירלנד עם ד”ר יצחק נוי 
19-30.07.2016 | 12 ימים

טיול היסטוריה ויהדות לפולין עם ד”ר יצחק נוי
09-16.08.2016 | 8 ימים

טיול לנורמנדי - בעקבות פלישת כוחות הברית 
עם ד”ר יצחק נוי | 01-07.09.2016 | 7 ימים

טיול מקיף לרומניה המשלב היסטוריה וטבע
עם ד”ר יצחק נוי | 13-22.09.2016 | 10 ימים

טיול למדריד וחבל אנדלוסיה עם ד”ר יצחק נוי
16-23.10.2016 | 8 ימים

טיול היסטוריה ותרבות לברלין עם ד”ר  יצחק נוי
10-16.11.2016 | 7 ימים
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אודות חברת "גלובל אקספריינס" Global Experienceגלובל אקספיריינס הינה חברה שמתמחה בארגון יוזמות תיירות,חבילות נופש וטיולים ייחודיים, מרתקים ובעלי תוכן גבוהה. מטרתנו לפתוח למטייל חלון של ריגושים וחוויות בלתי נשכחות. גלובל אקספיריינס מעמידה לרשות המטייל את הידע של מרצים ומומחים מהשורה הראשונה מעולם האקדמיה, היסטוריה, רפואה, מוסיקה, ספרות, עיתונות, קולנוע ואקטואליה.מדריכי הטיולים ומנהלי הקבוצות של גלובל אקספיריינס הינם מומחים בעלי נסיון וידע רב בתחומם. צוות גלובל אקספיריינס עושה הכל כדי שהאירועים.טיולים של החברה יעמדו בכל הקריטריונים של הצלחה.
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טיול היסטוריה ותרבות ליפן עם ד”ר יצחק נוי
21.03-04.04.2016 | 14 ימים

יפן, ארץ השמש העולה, שמרה על בידול תרבותי לאורך שנות היסטוריה מפוארות. מעבר למעטה 
הקשוח נמצאת תרבות עשירה, אסתטיקה שאין דומה לה וניסיונות מתמידים לחדש, לרתק, לשעשע 
ולרגש. הטיול שלנו בתקופת פריחת הדובדבן )בסוף חודש מרץ ותחילת חודש אפריל( הינו טיול 
מלא במסורת, נופים, אתרים עתיקי יומין ומקדשים. נבקר במוזיאון ובפארק השלום – לזכר מלחמת 
העולם השנייה, בהירושימה כולל הסבר מפורט על המלחמה מפי ההיסטוריון ד”ר יצחק נוי. נערוך 

ביקור בכפרים, בשווקים מקומיים, בעיירות קסומות ונכיר את חיי המקומיים. 
נתארח ב“בית השלום“ ונשמע על האהדה שלהם לעם ישראל, נצא בשייט במעבורת לאי מיאג’ימה  
)Miyajima(, נבקר באתר ההנצחה ע”ש סוגיהרה, חסיד אומות העולם שהציל אלפי יהודים במלחמת 
העולם השנייה, נשוטט במטרופולים האנרגטיים והמעניינים של נגויה וטוקיו ונתוודע אל תרבות 
עכשווית מלאת החיים של הצעירים. נטייל בחבלי הטבע המרשימים של האלפים היפניים, אגם 

האקונה והאי מיאג’ימה. נטבול בבית מרחץ יפני מסורתי.
נבקר בטוקיו - אחת הערים המיוחדות והמעניינות ביותר בעולם, המשמשת כמרכז כלכלי, פוליטי 

ותרבותי של יפן המודרנית. הביקור בעיר העצומה הינה חוויה עוצמתית.  

במסלול ייחודי זה תיהנו מ- 
הדרכה עם מדריכה מקצועית מומחית ליפן, המתגוררת ביפן למעלה מעשור ומכירה היטב את   •

התרבות וההיסטוריה של המדינה
דגשים ותוספות בתכנית ע”י ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי  •

מדריך מקומי דובר אנגלית  •
ערכות שמע  •

מלונות ברמה של 4 ו- 5 כוכבים  •
כלכלה: ארוחות בוקר + 3 ארוחות צהריים ו- 5 ארוחות ערב  •

מפגש קבוצה לפני היציאה  •
ביקור בבית השלום, בחוות וואסבי, בשוק הדגים הגדול בעולם  •

מיסי נמל ובטחון כלולים במחיר הטיול  •
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מסלול הטיול: 

יום 1-2 | יום שני – שלישי 21-22.03.2016 | תל אביב – איסטנבול – קיוטו
בשעות הערב נמריא מנמל תעופה בן גוריון לאוסקה דרך איסטנבול. למחרת ננחת בשעות הערב 
בנמל התעופה קאנסאי )Kansai( הבנוי על אי מלאכותי, ומשם ניסע לקיוטו )Kyoto(, פרוש השם 

“עיר בירה”, הייתה בירת הקיסרות העתיקה של יפן.
העברה למלון, לינה במלון *Nikko Princess Hotel 5 או בדומה לו. 

יום 3 | יום רביעי 23.03.2016 | קיוטו
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר קיוטו )Kyoto(. קיוטו נחשבת לאחת הערים השמורות ביותר 
ביפן, יש בה למעלה מאלף מקדשים בודהיסטים לצד ארמונות, מבנים היסטוריים וגנים יפיפיים. 
נחשבת גם למרכז התרבותי והאינטלקטואלי. נמצא בה הרבה מוסדות אקדמיים כמו גם תעשיית 
הקולנוע והטלוויזיה. את ביקורנו נתחיל בטירת  ניג’ו )Nijo Castle(  -  טירה שנבנתה במאה ה-16 
עבור השוגון  טוקוגאווה איאיאסו , מייסד שושלת השוגונים לבית טוקוגאווה )Tokugawa(, ושימש 
כמקום מושבו של נציג השוגון שפיקח על הקיסר וניהל את העיר. נתרשם מהביצורים החזקים שהגנו 
על המבצר. ניכנס פנימה להתרשם מארמון העץ המרשים הנמצא במרכזו. נמשיך לביקור בגן 
 )Ginkaku-Ji( נתרשם מביתן הכסף גינקאקוג’י .)Ryoan- Ji( הסלעים המפורסם במקדש ריואנג’י
ומביתן הזהב קינקאקוג’י )Kinkaku-Ji(. אלה נחשבים ליצירות המופת של האסתטיקה והגינון היפנים. 
נשתתף בטקס תה ונשמע את הרצאתו של ד”ר יצחק נוי על ההיסטוריה של יפן - הטקס כולל תנועות 

קבועות ומוגדרות מראש ומהווה מאפיין חשוב במסורת ובתרבות היפנית. 
נחזור למנוחה קלה במלון ולאחר מכן נצא למרכז קהילת “בית השלום“. זוהי כת יפנית נוצרית האוהדת 

את ישראל שם יערכו עבורנו קבלת פנים לבבית ומשם נמשיך לארוחת ערב במסעדה מקומית.
לינה בקיוטו במלון *Nikko Princess Hotel 5 או בדומה לו.
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יום 4 | יום חמישי 24.03.2016 | קיוטו - אוקיאמה
הערה חשובה: על מנת להקל על התנועה ברכבות, המזוודות ישלחו ישירות למלון באוסאקה, ולכן 

יש צורך בתיק קטן )כדוגמת טרולי( לנשיאת חפצים למהלך 2 הלילות.
לאחר ארוחת הבוקר נמשיך את סיורנו בקיוטו. נתחיל עם הביקור במקדש היאן )Heian( והגנים 
היפיפיים שמסביב, המציע טיול קסום בשבילי הגן המשלב בתוכו את הגבעות העוטפות אותו 
ממזרח. נלך ב“נתיב הפילוסופים” העובר לצד תעלה מלאכותית שלאורכה נשתלו מאות עצי 
דובדבן הפורחים באביב במלוא תפארתם. נבקר במקדש “המים הטהורים” - Kyomizudera  בו 
נחשף למגוון האמונות הבודהיסטיות והעממיות. נמשיך את ביקורנו בשוק האוכל הססגוני נישיקי 
)Nishiki(, ונוכל לטעום מהמאכלים המאפיינים את הבירה העתיקה. אחה”צ נגיע לתחנת הרכבת 

של קיוטו, ניסע ברכבת המהירה )Bullet( לעיר אוקיאמה.
הגעה למלון באוקיאמה, לינה ב- *Ana Hotel 4 או בדומה לו.

יום 5 | יום שישי 25.03.2016 | אוקיאמה – קוראשאקי – הירושימה
לאחר ארוחת הבוקר נתחיל את סיורנו במחוז אוקיאמה )Okayama( - בעבר הייתה אוקיאמה מרכז 
הנחלה הפיאודלית של משפחת איקדה )Ikeda( - היום הינה עיר מודרנית ותוססת. נגיע עד לעיר 
קוראשאקי )Kurashiki(, העיר העתיקה הנמצאת במחוז אוקיאמה )Okayama(, זו עיר המרושתת 
בתעלות מים שעליהם נטויים גשרים עתיקים ולאורכן צומחים עצי ערבה. בתקופה הפיאודלית הייתה 
העיירה מרכז למסחר באורז, ונבנו בה מחסנים לאכסונו. כיום משמשים מחסנים אלו מוזיאונים 
לאוספי אומנות. נטייל בגני  קוראקון )Korakuen( - אחד מהגנים היפים ביפן שהם הרבה מאשר 
סתם נטיעות, הגנים מעוצבים כדי להעניק חוויות שונות להגיגים פילוסופיים ולמדיטציה. משם 
נמשיך לפוקיאמה )Fukuyama( זהו המרכז החינוכי הראשון ביפן עבור ילדים בנושא השואה. 
הוא נועד להעלות את המודעות לחשיבות של קידום השלום העולמי בקרב אנשים צעירים. נמשיך 
להירושימה שם נתחיל את סיורנו במפעל המכוניות מזדה Mazda )מותנה באישור כניסה(. לקראת 

אחה”צ הגעה למלון בהירושימה ולאחר התארגנות נצא לארוחת ערב במסעדה מקומית.
לינה בהירושימה במלון *Sheraton Hotel 5 או בדומה לו.
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יום 6 | יום שבת 26.03.2016 | הירושימה – מיאג’ימה - אוסאקה
לאחר ארוחת הבוקר נתכנס להרצאה מרתקת בנושא מלחמת העולם השנייה של ההיסטוריון 
ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי ולאחריה נתחיל בהכרות עם מערכת התחבורה הציבורית ביפן. נתחיל 
את הביקור בפארק השלום ובמוזיאון, אליהם נגיע בתחבורה ציבורית. המוזיאון הוקם על הריסות 
מוקד ההפצצה האטומית. לפני הטלת הפצצה תיפקד האזור כמרכז אדמיניסטרטיבי ומסחרי של 
הירושימה ונקרא בשם “נקג’ימה” )Nakajima(. הפארק היפה מנוקד בעשרות מונומנטים לזכר 
הנספים בהפצצה שהבולטים שבהם הם – “מבנה הכיפה” A Bomb Dome – מהווה היום סמל 
לשלום. “אנדרטת השלום של הילדים” - הפסל מבוסס על סיפורה האמיתי של נערה בשם סדקו 
סן, נערה אשר מתה מקרינה מהפצצה, האמינה שאם תיצור 1000 עגורי נייר היא תחלים. עד היום 
שולחים אנשים )בעיקר ילדים( מרחבי העולם להירושימה עגורי נייר ומניחים אותם באזור הפסל.  
ניסע לתחנת הרכבת בהירושימה, נשאיר את תיק היד בתחנת הרכבת של הירושימה ונצא בשייט 
במעבורת לאי מיאג’ימה )Miyajima( הנחשב לאחד מפניני יפן, זהו אי קטן וקסום המזמן מפגש 
מרתק עם אנשים, מראות ואגדות. עשרות צבים משוטטים להם בשלווה בין האנשים, ובשעות 
השפל של בין הערביים מתגלה מראה מסקרן וייחודי, עת יוצאים המונים לשלות צדפות מן החול 
הרטוב. ומעל לכל המראות הללו - מתנשא מקדש מרהיב עם שער עתיר ממדים, הנראה כמקבל 
את פני הבאים. נבקר במקדש השינטואיסטי - איצוקושימה )Itsukushima( שהוכרז כאתר מורשת 
עולמית ע”י אונסק”ו. נעלה שוב למעבורת ונחזור לתחנת הרכבת להירושימה, שם נאסוף את חפצינו. 
נמשיך בנסיעה מהירה ברכבת מזרחה לאוסאקה שם נתוודע מקרוב ליפן מסוג אחר - זו המורכבת 

ממרכזים אורבניים דינמיים ומעניינים. משם העברה בתחבורה ציבורית למלון באוסאקה.
במהלך היום נהנה מארוחת צהריים במסעדה מקומית.

לינה באוסאקה במלון *Swiss Hotel 5 או בדומה לו.
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יום 7 | יום ראשון 27.03.2016 | אוסאקה – נארה - יאוטסו - נגויה
לאחר התארגנות וארוחת בוקר ניסע לנארה )Nara( – עיר עתיקה ונעימה שבמאה השמינית 
שימשה כבירה הקיסרית של יפן. בין השנים 710-784 הייתה העיר שנקראה אז הייג’ו-קיו בירת 
יפן. נבקר במקדש טודאיג’י )Todai- Ji(, ובו פסל בודהה מברונזה, הגדול ביותר בעולם, השוכן 
במקדש העץ הגדול ביותר ביפן. נטייל בפארק המקומי, המפורסם בצבים החביבים הסובבים סביב 
המבקרים, וברחוב הסוחרים הישן של העיר. משם נמשיך בנסיעה ליאוטסו )Yaotsu(, בה נבקר 
באתר ההנצחה ע”ש סוגיהרה, חסיד אומות העולם שהציל אלפי יהודים במלחמת העולם השנייה. 
לאחר מכן נמשיך בנסיעה ללינה בנגויה )Nagoya( ליבה התעשייתי של יפן. במהלך היום נהנה 

מארוחת צהריים במסעדה מקומית.
לינה במלון *Hilton Hotel 4 או דומה. 

יום 8 | יום שני 28.03.2016 | נגויה - גוג’ו הצ’מן - טאקיאמה  
נפרד מנגויה וניסע לעיירה השלווה והפסטורלית גוג’ו הצ’מן )Gujo Hachiman(, עיירה אשר נחצית 
בתעלות ומימיה נחשבים לזכים ביותר ביפן. משם נמשיך ונגיע לטאקיאמה )Takayama( – עיר 
ששמרה על אופיה העתיק, השוכנת בלב האלפים היפנים בגובה של כ- 600 מ’. תנאי האקלים 
במקום גרמו להיותו אחד האזורים מרובי השלג בעולם. בחורף, הכל מכוסה במעטה לבן כבד, 
והעובי המצטבר של שכבות השלג מגיעה ל- 10 מ’ בשנה. תנאי השטח באזור אינם טובים לגידול 
אורז, ולכן התפתחה בעיר תעשיית עץ, שמשכה אליה נגרים ואמנים. התמחותם של אלה הביאו 
את עבודות גילופי עץ לשיאים אמנותיים. נבקר במרכז יטאי קאיקאן )Yatai Kaikan(, בו מוצגים 
הקרונות מרכבות Floats המשמשים בשני הפסטיבלים של טקיאמה, באביב ובסתיו. הקרונות 
מקושטים בעץ מגולף, בקישוטי מתכת ועץ מעובדים בהקפדה מעוררת השתאות עד לפרטים 
הקטנים, בוילונות ריקמה מרהיבים והכל בשלל צבעים ססגוניים. הגעה למלון בטאקיאמה, התארגנות 

בחדרים ולאחר מכן נאכל ארוחת ערב במלון.
לינה בטאקיאמה במלון *Associa 4 או בדומה לו.

יום 9 | יום שלישי 29.03.2016 | טאקיאמה - שיראקווה גו - מאצומוטו
נתחיל את היום בשוק הבוקר Takayamaw’s Morning market )במידה ומזג האוויר יאפשר 
 Shirakawa( זהו שוק אוכל בו תושבי העיר מוכרים את תוצרתם. נמשיך בנסיעה לשיראקווה גו ,)זאת
go( - כפר היושב באלפים היפניים ומתנשא לגובה של כ- 3000 מ’. בגלל בידודו שימש כמקום 
מפלט למנודים ומובסים. נבקר בגאשו-זוקורי )Gassho zukuri( בתים בעליי גגות קש ייחודיים 
שצורתם מזכירה הצמדת כפות ידיים בתפילה. נמשיך בנסיעה דרך הרכס ההררי העצום של האלפים 
היפניים לעיירה מאצומוטו )Matsumoto(, כשבדרך נעצור להתרשמות מסכר נאגוונדו האדיר 
)Nagawando( ובשדות לגידול וואסאבי )Wasabi(. העברה למלון במאצומוטו להתארגנות ולאחריה 

נצא לארוחת ערב במסעדה מקומית. לינה במאצומוטו במלון *Buena Vista 4 או בדומה לו.

יום 10 | יום רביעי 30.03.2016 | מאצומוטו - האקונה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור במאצומוטו, הנחשבת כשער הכניסה לאלפים היפנים. נבקר 
במצודת מאצומוטו )Matsumoto castle( המכונה גם “המבצר השחור”, הנחשב לאחד המבצרים 
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היפים ביותר ביפן, אשר בו ישב ה”דאימיו” )שליט( המקומי ונלמד על חיי הסמוראים בתקופת אדו 
)1603-1867(. נבקר ברחוב הסוחרים העתיק kaerumichi )“רחוב הצפרדע”( הנמצא במרכז 
העיירה. נמשיך לביקור במוזיאון קובוטה )Kubota Itchiku Museum( מוזיאון ייחודי של אומן 
קימונו, המעוצב בשילוב עם הטבע. האומן החייה טכניקת צביעה שנעלמה וממנה עיצב יצירות 
נפלאות של טבע עוצמתי. נמשיך בנסיעה בנופי טבע מרהיבים לעבר האקונה )Hakone( אזור 
של הרי געש רדומים זה מאות בשנים עם הרים מוריקים ושפע של מעיינות חמים. נעלה ברכבל 
לאוואקודני )Owakudani(, פה נראה פעילות של גופרית מבעבעת ונוכל לראות )אם מזג האוויר 
יאפשר זאת( את הר פוג’י, סמלה של יפן. במהלך היום תינתן ארוחת צהריים במסעדה מקומית. 
הגעה למלון בהאקונה, לאחר התארגנות בחדרים נוכל להשתכשך באונסן )בריכות המים החמים 

- בית מרחץ יפני( שבמלון.
לינה בהאקונה במלון *Yamano Hotel 4 או בדומה לו.

יום 11 | יום חמישי 31.03.2016 | האקונה - טוקיו
לאחר ארוחת הבוקר נערוך סיור בהאקונה )Hakone(. נתחיל בסיור במוזיאון הפתוח המרשים 
האוצר בתוכו מגוון רחב של אמנות מודרנית. נמשיך בשייט מהנה באגם אשי )Ashino-ko( הכלוא 
בתוך רכס וולקני, ולאחר מכן נמשיך בנסיעה לטוקיו. ארוחת צהריים במהלך היום. נמשיך עם 
האוטובוס לסיור פנורמי באתרים החשובים של העיר ונסיים ברובע גינזה )Ginza( היוקרתי, אזור 

השעשועים והקניות של האלפיון העליון היפני.  
לינה בטוקיו במלון *Hyatt Regency Hotel 4 או דומה לו.
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יום 12 | יום שישי 01.04.2016 | טוקיו 
מוקדם בבוקר נצא לביקור בשוק צוקינג’י )Tsukiji(, שוק הדגים הגדול ביותר בעולם, שם נוכל 
להתרשם מהמגוון העצום של הדגים ומאכלי הים )הביקור בשוק כפוף לאישור מוקדם(. משם נצא 
לביקור במוזיאון אדו )Edo Tokyo Museum( המציג פרספקטיבה היסטורית מרתקת על העיר 
ותרבותה ועל חיי היומיום החל מתקופת אדו. נמשיך את היום באסקוסה, האזור העתיק של טוקיו, 
לביקור במקדש סנסו ג’י, המקדש הבודהיסטי החשוב ביותר בטוקיו. נהלך בשדרה המובילה אל 
המקדש, עם חנויות המזכרות ההומות מפה אל פה, וניתן לעשן הקטורת לעטוף אותנו, סגולה 
לבריאות. נבקר בפארק אואנו )Ueno Park( - אחד הגנים הציבוריים הראשונים ביפן, שהוקם על 

אדמות שהיו שייכות למקדש קאניי-ג’י. נחזור למלוננו בטוקיו.
לינה בטוקיו במלון *Hyatt Regency Hotel 4 או דומה לו. 

יום 13 | יום שבת 02.04.2016 | טוקיו
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור ביוקוהמה )Yokohama(, עיר נמל באי הונשו שנהרסה ברעידת 
האדמה בשנת 1923, נפגעה קשות בהפצצות של מלחמת העולם השנייה ולמרות כל זה קמה כל 
פעם מחדש לתחייה, והיום היא העיר השנייה באוכלוסייתה ביפן, בעלת הבניין הכי גבוה במדינה.
נטייל בשכונת קאקאי, שכונת הזרים של המאה ה-19. נראה את המגדלור הגבוה בעולם. נמשיך 
לביקור במוזיאון הראמן שמוקדש כולו לאיטריות. נחזור לטוקיו וניסע לאי אודייבה )Odaiba(, אי 
סופר מודרני מעשה ידי אדם, אשר נבנה כדי לתת מענה לצפיפות בטוקיו. רכבת עילית ללא נהג 

מקשרת את חלקי האי, על הקניונים ואולמות התצוגה שבו. 
אחר הצהריים נמשיך לעיר החשמל האדירה אקיהברה )Akihabara(, המציעה את המגוון המעודכן 
ביותר של מוצרי אלקטרוניקה, חשמל ומדיה. חזרה למלון בטוקיו להתארגנות, בערב נצא לארוחת 

ערב למפגש סיכום ופרידה במסעדה יפנית מקומית.
לינה בטוקיו במלון *Hyatt Regency Hotel 4 או דומה לו.

יום 14| יום ראשון 03.04.2016 | טוקיו - נמל תעופה נאריטה
יום אחרון בטוקיו! ניסע להאראג’וקו )Harajuku(, אזור המפורסם בתרבות הנוער הססגונית 
שמתקיימת בו. נצעד לאורך רחובות אומוטסנדו ומייג’י )Omotesando Meiji(, מקום מושבם 
של אמנים ומפורסמים יפנים צעירים, אשר בהם גם מתעצבות מגמות האופנה העכשווית של יפן. 
בהמשך נבקר בשיבויה )Shibuya(, שהוא, קרוב לוודאי, הרובע התוסס והמרתק ביותר בטוקיו, בו כל 
מאפייני העיר - אמנות, חברה, צרכנות, תקשורת, תרבות פופולארית ואלקטרוניקה - מגיעים לשיא. 
לקראת הערב נצא לשדה התעופה נריטה, נפרד מארץ השמש העולה ונעלה לטיסה חזרה לארץ 

דרך איסטנבול.

מחיר לאדם בחדר זוגי: 5,980 $   מחיר לחבר מועדון בחדר זוגי: 5,800 $
תוספת חדר ליחיד: 1,100 $
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המחיר כולל:
• טיסות סדירות עם טורקיש איירליינס לאיסטנבול וטיסת המשך 
מאיסטנבול לאוסאקה וחזרה מטוקיו דרך איסטנבול לת”א  

לינה ברמת 4 ו- 5•  כוכבים
כלכלה: ארוחות בוקר מלאות במשך כל ימי הטיול, 3•  ארוחות 

צהריים, 5 ארוחות ערב
• תחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג, שייט ורכבת מהירה

• סיורים מודרכים וביקורים כמפורט בתוכנית
• מדריכה בעברית מומחית ליפן

• מדריך מקומי דובר אנגלית
• השתתפות בטקס התה בקיוטו

• העברות מזוודות כמוזכר במסלול
• כרטיסי ישיבה ברכבת המהירה על פי הרשום בתוכנית

• תשר לנהג ולמדריך המקומי
• תשר לסבלים

• הרצאות של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי
• מיסי נמל ודלק

• ערכות שמע
• בקבוק מים מינרלים לכל מטייל במהלך כל יום טיול

• מפגש קבוצה לפני היציאה 

המחיר אינו כולל:
• ארוחות שאינן מפורטות בתכנית

• הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו’(
• כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול

• הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל
• ביטוח בריאות ומטען

חברי מועדון:
• תנאי ההצטרפות למועדון הינה אישור לקבלת חומר פרסומי  

על טיולי ואירועי החברה מעת לעת ואינה כרוכה בתשלום
  •www.global-xp.co.il ניתן להצטרף למועדון דרך האתר

או בטלפון 8044*

הערות כלליות:
• חברת התעופה אינה מאפשרת הושבה מראש, אלא בדלפקי 

הצ’ק אין לפני הטיסה
• ייתכנו שינויים במסלול ובסדר הימים/הלינות עקב אילוצים 
מקומיים/טכניים/תעופתיים ואחרים, שאינם תלויים בחברתנו
• מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען מורחב, כולל 

הטסה וכולל החמרת מחלות קודמות
• מומלץ להתייעץ עם משרד הבריאות או מרפאת מטיילים 

של קופת החולים לגבי חיסונים והנחיות נוספות
חובה להצטייד בדרכון בתוקף ל-6•  חודשים מיום היציאה, 

עם שלושה דפים ריקים

דמי ביטול:
חברת “גלובל אקספיריינס” ממליצה לרכוש ביטוח כבר   •
בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות 

עפ”י כללי הפוליסה
מ- 45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

40% ממחיר הטיול  
מ- 20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

60% ממחיר הטיול  
מ- 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ועד מועד יציאת הטיול:    •

100% ממחיר הטיול 
מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$, שבכל מקרה   •

לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו
לא יוחזרו תשלומים בגין אשרות כניסה שהונפקו, בכל מקרה   •

ביטול ומכל סיבה שהיא
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס   •
 Info@gle.co.il למספר 03-6007980 או מייל למייל 

ואישורו ע”י סוכן/ נציג מטעם “גלובל אקספיריינס” 
 

קיום הטיול מותנה במינימום משתתפים שיקבע ע”י החברה.   •
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו

• במידה וד”ר יצחק נוי לא יוכל להשתתף בטיול )כמפורט 
במסלול( עקב סיבות אישיות / רפואיות / בלתי צפויות, 
החברה מתחייבת לצרף לטיול אישיות מחליפה ברמה דומה
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לילות לבנים – טיול ברוסיה עם ד”ר יצחק נוי
05-13.07.2016 | 8 ימים

מוזיאונים ואמנות, כנסיות ואדריכלות, תיאטרון ומוסיקה בערים המבטאים יותר מכל את התרבות 
הרוסית העשירה. כיפות זהב, גילופי אבן, פיתוחי עץ ואיקונות מעטרים את הכנסיות ומבני הציבור 
העשירים, הארמונות והמוזיאונים. אלה ועוד הם מוקדי המשיכה למטיילים, לסקרנים ולחובבי 
אמנות ומוסיקה מרחבי העולם. בטיול שלנו נתוודע לתרבות הקלאסית, למבנים, לחומות, למגדלים 

לארמונות; כולם אבני דרך בתרבות המפוארת ובהיסטוריה הרוסית. 

מסלול הטיול:

יום 1 | יום שלישי 05.07.2016 | תל  אביב - מוסקבה
נפגש בבוקר בנמל התעופה בן גוריון לטיסת אל על למוסקבה.

עם ההגעה נצא לסיור הכרות ראשוני במרכז מוסקבה, בכיכר האדומה השוכנת על גדות נהר 
מוסקבה ומהווה מרכז פוליטי ותרבותי. נמשיך לביקור בבית הכנסת הגדול, מוקד מרכזי בתולדות 

יהודי מוסקבה. בתום הסיור העברה למלון *Hotel Marriott Grand 5 ללינה וארוחת ערב.  

יום 2 | יום רביעי 06.07.2016 | מוסקבה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר, אותו נתחיל בתצפית על העיר מ”גבעת הדרורים” שנמצאת 
מול בניין האוניברסיטה. נמשיך אל הבית הלבן, מקום מושבה של הממשלה הרוסית. נבקר במוזיאון 
היהודי המרגש המתעד את תולדות העם היהודי ברוסיה. לאחר הפסקת צהריים נבקר בפארק 
הישגי החקלאות של ברית המועצות, שהקים סטלין ב-V.D.N.H( 1952(. בתום הסיור נשוב למלון. 

לאחר התרעננות, נתכנס לשמוע הרצאה של  ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי.
.Hotel Marriott Grand 5* לינה וארוחת ערב במלון

fmizrahi
Sticky Note
כותרת מעל התמונות



| 12www.global-xp.co.il

יום 3 | יום חמישי 07.07.2016 | מוסקבה
לאחר ארוחת הבוקר נבקר בגלרית האומנים ע”ש טריטיקוב )Tretyakov Gallery(, אחד 
מהמוזיאונים המובילים בעולם לאמנות רוסית. בסיפור התפתחות האמנות הרוסית, נראה את 
ההשתקפות של ההיסטוריה הרוסית והתמורות שחלו בחברה ובמדינה. יצירותיהם של אמן האיקונות 
רובליאב, לוויצקי, אייווזובסקי, סוריקוב, שישקין, רפין, וורובל – כל אלה יגוללו את הסיפור ההיסטורי 
הדרמטי של רוסיה. לאחר הפסקת צהריים נמשיך לאזור נובודייביצ’י )Novodevichiy( בו נוכל 
לראות שני אתרים חשובים - אתר מנזר נובודייביצ’י המבוצר, אשר במתחמו נמצאות כנסיות 
יפהפיות ומבנים עתירי חשיבות היסטורית, ולידו בית הקברות לחשובי האומה נובודייביצ’י, שבו 
קבורים סופרים, מוזיקאים, מחזאים, משוררים, שחקנים, רקדנים, וזמרים. באגף אחר של בית 

העלמין קבורים מדענים ואנשי ממשל רוסים וסובייטים.
בתום הסיור נחזור למלון *Hotel Marriott Grand 5 לארוחת ערב ולאחריה נצא למופע פולקלור 

מרהיב וססגוני המספר בשירה ובריקודים את ההיסטוריה של רוסיה. 

יום  4 | יום  שישי 08.07.2016 | מוסקבה
 Borodino( לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בחלק הצפון מערבי של העיר במוזיאון בורודינו
Museum(, בו נשמע על אחד הפרקים הדרמטיים בתולדות רוסיה, הקרב בשדות בורודינו בין צבאות 
רוסיה בפיקודו של קוטוזוב, לבין צבאות נפוליון 1812. נמשיך לביקור בהר הקידה )פארק הניצחון( 
שהוקם לציון 50 שנה לניצחון על הגרמנים. באתר זה נבקר במוזיאון להנצחת הניצחון של הצבא 
האדום במלחמת העולם השנייה. בפארק הניצחון נבנו בית כנסת שהוקם לזכר היהודים שנרצחו 
בתקופת המלחמה, מסגד וכנסיה אורתודוכסית. נתרשם מאנדרטת “שואת העמים” של צרטלי. 
נמשיך אל המדרחוב העתיק, רחוב ארבאט ונסיים בסיור בין תחנות המטרו המפורסמות של מוסקבה 
בהן פסיפסים, וויטראז’ים, פסלים, נברשות ועוד, שכמה מהן נראות יותר כארמונות. בתום הסיור 
נחזור למלון *Hotel Marriott Grand 5. נאכל ארוחת ערב במלון ולאחר מכן נצא לשייט מרהיב 
על נהר מוסקבה שמתפתל בליבה של העיר ונראה את מוסקבה בתאורת הלילה המדהימה שלה.
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יום  5 | יום שבת 09.07.2016 | מוסקבה - סנט פטרסבורג
לאחר ארוחת הבוקר נצא לשוק הפשפשים )Izmailovsky Market(, המתקיים רק בסופי שבוע, 
ומשם נמשיך לביקור בלב ליבה של מוסקבה - מתחם הקרמלין )Kremlin(, אשר בו משולבים 
היסטוריה, אוצרות אמנות אדירים, ארכיטקטורה ופוליטיקה בצורה מרתקת ביותר. תחילה נבקר בגן 
אלכסנדר מול קבר החייל האלמוני, נמשיך לעבר המתחם בו נתרשם מפעמון הצאר שלא צילצל... 
ומתותח הצאר שמעולם לא ירה... המוצבים בחוצות הקרמלין. נבקר בקתדרלות העתיקות ובמוזיאון 
הנשקייה, מהמוזאונים הנפלאים בעולם, המציג את החפצים הפרטיים של הצארים הרוסים - בגדי 
הכתרה, נשק, יהלומים, אותות המלוכה, כלים מתנות ועוד. נאכל ארוחת ערב מוקדמת במסעדה 
מקומית ולאחריה נגיע לתחנת הרכבת ונסע ברכבת המהירה לסנט פטרסבורג. עם ההגעה - העברה 

.Corinthisa Nevsky Palace 5* לבית המלון

יום 6 | יום ראשון 10.07.2016 | סנט פטרסבורג
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בסנט פטרסבורג )St. Petersburg( הנחשבת ליפה שבערי 
רוסיה. דוסטוייבסקי תיאר את העיר, ששימשה כעיר בירה מימי פטר הגדול מייסדה, במילים: “העיר 
המדהימה ביותר, בעלת ההיסטוריה המרתקת ביותר מכל ערי כדור הארץ”. העיר, הידועה גם בשמה 
מהתקופה הסוביטית – לנינגרד, נבנתה על מנת להפגין את גדולתו של מייסדה, ולהתחרות בבירות 
אירופה האחרות. נתחיל את סיורנו למרגלות פסלו של פטר הגדול )The Great Peter( ”פרש 
הברונזה”, שהפך לאחד מסמלי העיר. בדרכנו לשם נראה את עמודי ה”רוסטראל” שבסטרלקה, קצהו 
של האי וסילביץ. נמשיך לעבר “אי הארנבות” )Rabbit Island( האי הקטן, עליו ממוקמת “מצודת 
פטר ופול”, נקודת ההיאחזות הראשונה בשפך נהר ניווה )Neva(. זמן קצר לאחר הקמתה הפכה 
המצודה לכלא לעצירים פוליטיים ולמתנגדי המשטר, ובהדרגה הפכה לכלא הפוליטי הראשי של 
האימפריה. נבקר בקתדרלה שבמקום, נלמד על תולדותיה ונשמע את סיפורה ואת סיפורי הצארים, 
 St. Isaac( משושלת רומאנוב ובני משפחותיהם, הקבורים בה. עוד נבקר בכנסיית סנט אייזיק
Cathedral( הגדולה והמעניינת, שנבנתה בסגנון מערבי-רנסאנסי. לכנסייה כיפה גדולה וגבוהה 
ובתוכה דגמים של הכנסיות הראשונות, שהיו טרם בניית הכנסייה הנוכחית. בתום הסיור נחזור לבית 
המלון ונתכנס לשמוע הרצאה של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי. לאחר ארוחת הערב נצא 

.Corinthisa Nevsky Palace 5* לסיור לילה “לילות לבנים”. בתום הסיור חזרה למלון
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יום 7 | יום שני 11.07.2016 | סנט פטרסבורג
לאחר ארוחת הבוקר נבקר בבית הכנסת הגדול והמיוחד של העיר. נמשיך לביקור במוזיאון הרכבת, 
מוזיאון מסילת הברזל ע”ש ורשבסקי, שהינו מוזיאון הרכבות המרכזי של רוסיה, בו מוצג בין היתר 
הדגם היחיד ששרד מרכבות הטילים האינטרקונטיננטליים מימי המלחמה הקרה. נמשיך אל 
ארמון החורף של הצארים בו נמצא מוזיאון ההרמיטאג’ )Hermitage Museum(, הנחשב לאחד 
המוזיאונים לאמנות הגדולים בעולם. המוזיאון מציג כשלושה מיליון פריטים הפזורים לאורך 19 ק”מ 
של גלריות המציגות פסלים, ציורים, פרטי רהיטים ואמנות שונים, פרי עבודותיהם של אמנים ידועי 
שם כמו לאונרדו דה וינצ’י, רמבראנדט, אל גרקו, רפאל, מיכאל אנגלו ועוד. בתום הסיור במוזיאון 
ההרמיטאז’ נצא לשייט מרתק וציורי על נהר מוסקבה אשר יביא אותנו לפינות חמד של עיר נפלאה 

.Alexandrinsky Theatre זו. נחזור למלון לארוחת ערב ונצא למופע בלט מהנה בתיאטרון
.Corinthisa Nevsky Palace 5* לינה במלון

יום 8 | יום שלישי 12.07.2016 | סנט פטרסבורג – מוסקבה - תל אביב 
לאחר ארוחת הבוקר, נהנה מבוקר חופשי בסנט פטרסבורג לקניות וסידורים אחרונים. בשעת צהריים 
ניסע לגני פטרהוף. המתחם, המכונה גם “ורסאי של רוסיה”, שוכן על שפת האגם הבלטי. נבקר 
 .)Petergof( בגנים המרהיבים, במזרקות המיוחדות ובארמון הקיץ של אליזבטה בתו של פטר הגדול

בתום הסיור ניסע לשדה התעופה לטיסה למוסקבה ומשם טיסת המשך לתל אביב.

יום 9 | יום רביעי 13.07.2016 | תל אביב
לפנות בוקר ננחת בשדה התעופה בן גוריון.

מחיר לאדם בחדר זוגי: 2,631 €   מחיר לחבר מועדון בחדר זוגי: 2,550 €
תוספת חדר ליחיד: 460 €

fmizrahi
Sticky Note
0
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המחיר כולל:
טיסת אל על במסלול תל אביב-מוסקבה-תל אביב  •

טיסת פנים מסנט פטרסבורג – למוסקבה  •
בתי מלון 5 כוכבים כמפורטים בתוכנית  •

כלכלה: על בסיס חצי פנסיון  •
רכבת מהירה ממוסקבה לסנט פטרסבורג  •

שייט לילי במוסקבה  •
שייט בסנט פטרסבורג  •

מופע פולקלור במוסקבה  •
מופע בלט בסנט פטרסבורג   •

סיורים מודרכים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית  •
אוטובוס ממוזג  •

סבלות בבתי המלון בלבד )מזוודה אחת לנוסע(  •
תשר )טיפים( לנותני השרותים בחו”ל: נהגים, סבלים, מלצרים   •

ומדריכים מקומיים
מדריך ישראלי מקצועי המתמחה ברוסיה  •

מדריכים מקומיים  •
• הרצאות של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי

• מיסי נמל ודלק
• ערכות שמע

• בקבוק מים מינרלים לכל מטייל במהלך כל יום טיול
• מפגש קבוצה לפני היציאה

המחיר אינו כולל:
• ארוחות שאינן מפורטות בתכנית

• הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון, בידור וכו’(
• כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול

• הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל
• ביטוח בריאות ומטען

חברי מועדון:
• תנאי ההצטרפות למועדון הינה אישור לקבלת חומר פרסומי  

על טיולי ואירועי החברה מעת לעת ואינה כרוכה בתשלום
  •www.global-xp.co.il ניתן להצטרף למועדון דרך האתר

או בטלפון 8044*

הערות כלליות:
• חברת התעופה אינה מאפשרת הושבה מראש, אלא בדלפקי 

הצ’ק אין לפני הטיסה
• ייתכנו שינויים במסלול ובסדר הימים/הלינות עקב אילוצים 
מקומיים/טכניים/תעופתיים ואחרים, שאינם תלויים בחברתנו
• מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען מורחב, כולל 

הטסה וכולל החמרת מחלות קודמות
• מומלץ להתייעץ עם משרד הבריאות או מרפאת מטיילים 

של קופת החולים לגבי חיסונים והנחיות נוספות
חובה להצטייד בדרכון בתוקף ל-6•  חודשים מיום היציאה, 

עם שלושה דפים ריקים

דמי ביטול:
חברת “גלובל אקספיריינס” ממליצה לרכוש ביטוח כבר   •
בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות 

עפ”י כללי הפוליסה
מ- 45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

40% ממחיר הטיול  
מ- 20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

60% ממחיר הטיול  
מ- 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ועד מועד יציאת הטיול:    •

100% ממחיר הטיול 
מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$, שבכל מקרה   •

לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו
לא יוחזרו תשלומים בגין אשרות כניסה שהונפקו, בכל מקרה   •

ביטול ומכל סיבה שהיא
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס   •
 Info@gle.co.il למספר 03-6007980 או מייל למייל 

ואישורו ע”י סוכן/ נציג מטעם “גלובל אקספיריינס” 
 

קיום הטיול מותנה במינימום משתתפים שיקבע ע”י החברה.   •
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו

• במידה וד”ר יצחק נוי לא יוכל להשתתף בטיול )כמפורט 
במסלול( עקב סיבות אישיות / רפואיות / בלתי צפויות, 
החברה מתחייבת לצרף לטיול אישיות מחליפה ברמה דומה
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הארץ הירוקה - טיול לאירלנד עם ד”ר יצחק נוי 
19-30.07.2016 | 12 ימים

הרפובליקה של אירלנד )Ireland( שוכנת בצפון האוקיינוס האטלנטי. הים האירי מפריד בינה 
ובין אנגליה ובחלקה הצפוני שולטת עדיין הממלכה המאוחדת. יש בה ערים גדולות, בראשן דבלין 
ובלפסט, אך עיקר יופייה הוא במרחבי הטבע והנופים המגוונים, הכוללים הרים ועמקים, אגמים 
ונהרות, מרחבים ירוקים אין סופיים וצוקים הנשברים אל הים. אנשים ידידותיים, מוסיקה סוחפת 

ובירה גינס המצוינת.

מסלול הטיול:

יום 1 | יום שלישי 19.07.2016 | תל אביב – דבלין - אזור וויקלו 
נפגש בשעות הבוקר בנמל התעופה בן גוריון לטיסתנו דרך איסטנבול לדבלין אליה נגיע בשעות אחר 
הצהריים. עם הנחיתה ניסע לאזור וויקלו )Wicklow( – “האחו של הוויקינגים” מכונה גם הפארק 
של אירלנד. נבקר באתר הנזירי גלנדלוך )Glendalough(, הנמצא בין האגמים, זהו מקום העוסק 
בהתיישבות בתקופות קדומות. במאה ה- 6 ייסד הקדוש קווין התיישבות בעלת אופי נוצרי, שממנה 

נותרו שרידים מרשימים כמו קשתות ומבנים. 
.)Carlow( במחוז קרלאו Woodford Dolmen Hotel 4* לקראת ערב נגיע למלון

יום 2 | יום רביעי 20.07.2016 | אלטמונט – קילקני 
לאחר ארוחת בוקר אירית, ניסע לגני אלטמונט )Altamont Gardens(, גן אנגלו-אירי שהוא גינון 
קלאסי המשתלב בנוף הטבעי ומשתפל לכיוון אגם. לאחר הביקור בגנים נמשיך ונגיע לקילקני 
)Kilkenny( – עיירה עם פרק חשוב בהיסטוריה של אירלנד. זוהי עיר מתקופת ימי הביניים עם אווירה 
אירית טיפוסית, מוקפת חומה, אשר האנגלים ישבו בתוכה והאירים ישבו בחוץ, זאת על מנת למנוע 
“השפעות מזיקות” של האירים על האנגלים ה”נאורים” שחקקו חוקים נגד התבוללות תרבותית.  

לסיום היום נבקר במצודת קילקני וגניה. המצודה נבנתה במאה ה- 12 ע”י ויליאם מארשל, ושימשה 
סמל לשלטון האנגלו-נורמנים )בין השנים 1066-1154(, המצודה ממוקמת על נהר הנור, החוצה 

fmizrahi
Sticky Note
מעל התמונות
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את העיירה. הגעה למלון *Hotel Kilkenny 4 באזור קילקני. לאחר התרעננות, נתכנס לשמוע 
.Hotel Kilkenny 4* הרצאה של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי. לינה במלון

יום 3 | יום חמישי 21.7 | סלע קאשל
לאחר ארוחת הבוקר נצא להכיר כפרים קטנים ומקומות מיוחדים ונגיע למתחם עתיק מוקף חומה, 
הכולל כנסייה, קתדרלה, בית קברות )משמש כמוזיאון פתוח( ומגדלים גבוהים, המקום מכונה גם 
“האקרופוליס של אירלנד”, ונגיע לסלע המכונה “סלע השטן” – )Rock of Cashel( אשר לפי 
האגדה השליך אותו השטן כשברח צפונה, הסלע בולט מאוד בסביבתו המישורית ושימש מעוז 

דתי, צבאי ומלכותי במשך 1000 שנים.  
ואם באירלנד אנו מטיילים הגיע הזמן לנסיעה שתביא אותנו לטעימת הוויסקי האירי. נגיע למזקקת 
הוויסקי של מידלטון )Midleton(; נכון שעדיין ניטש הוויכוח מי המציא את הוויסקי, האירים או 

הסקוטים, אך בנוגע לטעם ולאיכות אתם תשפטו בתום הסיור והטעימות.
.)Cork( בקורק Clayton Silver Springs 4* לינה במלון

יום 4 | יום שישי 22.07.2016 | קורק – קאוב - קילארני 
לאחר ארוחת הבוקר, ניסע צפונה, נחלוף על פני עיר הנמל קורק, השלישית בגודלה באירלנד, 
נבקר בעיירה קאוב )Cobh( בה עגנה אניית הטיטאניק בטרם הפליגה למסע המוות שלה, נבקר 
במוזיאון הטיטאניק וההגירה ונראה את שרידי המזח בה עלו הנוסעים האירים האחרונים בדרכם 
לאמריקה, נמשיך ונגיע לעיירה באנטרי )Bantry(, בה נמצא “הבית של המלשין”, בזמן מרד האירי 
נגד השלטון הבריטי בשנת 1796, עמד צי צרפתי לנחות בעיירה ולהצטרף למורדים האירים בכדי 
להקים רפובליקה עצמאית, נפרדת מאנגליה. מקומי בשם ריצ’ארד וויט זיהה את האוניות והזעיק 

את הבריטים – ולאות הוקרה על פועלו הוענק לו בית באנטרי במתנה שהפך למוזיאון.
נמשיך לעיירה קילארני, עיירה ססגונית, מפורסמת באגמיה ונופיה ומשמשת נקודת מוצא לטבעת 

.)Killarney( בקילארני Killarney Plaza Hotel 4* קרי. לינה במלון

יום 5 | יום שבת 23.07.2016 | סבוב בטבעת קרי 
יום טיול  בטבעת קרי – מסלול מעגלי לאורך חצי האי איוורה, ניסע לצד חופים מפורצים, צוקי 
חוף, הרים, כפרי דייגים, פארקים, טירות, עיירות ססגוניות ואיים, שילוב מיוחד המייצג את הטבע 

בטבעת קרי.
לאחר ארוחת הבוקר, נתחיל את סיורנו בטבעת קרי, נחלוף על פני הכפר קילורגלין אשר בכניסה 
מוצב תיש בעל קרניים גדולות וכתר לראשו ונלמד במקום מדוע מוצב התיש, נמשיך בדרכנו 
ונעצור למופע של כלבי רועים אירים המובילים את העדרים לרעות בהרים ונכיר את סוגי הכבשים 
הגדלים באי הירוק, ניסע ונגיע לעיירה ווטרוויל )Waterville( – “עירו של צ’רלי צ’פלין”. זו עיירה 
שהתחבבה במיוחד על צ’רלי צ’פלין שנהג לבלות בה את חופשותיו והפך לחלק מחייה. תושבי 
העיירה הקימו לכבודו פסל בדמות הנווד הקטן. משם נמשיך לעיירה סנים )Sneem(, עיירה שבתיה 
צבועים בגוונים בוהקים, פלג מים קטן זורם בתוך הכפר. בכניסה לעיירה ישנה גינה ציבורית קטנה 
בה נמצאת אנדרטה “עץ הפלדה” ובה כתובת מיוחדת הרשומה בשלוש שפות: אנגלית, אירית 
ועברית. “פסל זה מוקדש לאומה האירית בידי נשיא מדינת ישראל, חיים הרצוג, לזכר מר קארל 
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או’דאאלי 19 ביוני, 1885“. 
  )National Park in Killarney( נסיים את ההסיור בטבעת קרי בביקור בפארק הלאומי של קילארני

- פארק המשלב בין הרים, אגמים, מפלים וצמחים עם מסלולי הליכה רבים.
לקראת ערב נשוב למלון. לאחר התרעננות, נתכנס לשמוע הרצאה של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר 

.)Killarney( בקילארני Killarney Plaza Hotel 4* יצחק נוי. לינה במלון

יום 6 | יום ראשון 24.07.2016 | קילארני – צוקי מוהר - גאלווי
לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מטבעת קרי וניסע מערבה, נעצור בכפר אדר לצילומי בתי הקש 
 )Bunratty Castle( המסורתיים שאחדים מהם נשארו באי האירי ומשם נמשיך לטירת בונראטי
הנמצאת בתחומי כפר פולקלורי אירי מתקופת המאה ה- 19, נבקר בטירה שנבנתה במחצית 
המאה ה- 13, נלמד על אורח החיים שהיה קיים בתוך הטירה ונשוטט להנאתנו בכפר המשוחזר 
 Cliffs of( בו עדיין לבושים ברוח התקופה, עם סיום הביקור נמשיך בטיולנו ונגיע לצוקי מוהר
Moher( – “צוקי החורבן”, רכס צוקים הממוקמים באזור הבארן הנישאים לגובה של מעל 200 מ’ 
מעל האוקיינוס האטלנטי ומשתרעים על פני שטח של 8 ק”מ. באמצע רכס הצוקים נבנה בשנת 
1835 מגדל תצפית בשם מגדל או’בריאן ומשמש כיום כמגדל תצפית על הנוף המהמם. במקום 
אף מרכז מבקרים חדש ונוכל לבקר בו. אזור הצוקים עשיר בזני ציפורים, דולפינים וכלבי ים. 
נמשיך בנסיעה לאזור הטרשי של בארן זו “ארץ הגזירה” אליה שלח אוליבר קרומוול את אויביו 
האירים הקתולים. נמשיך ונגיע לגאלווי )Galway( – עיר אוניברסיטאית הומה אדם, מדרחוב עם 
שפע חנויות. נהר קוריב חוצה את העיר ובקיץ ניתן לצפות בדגי הסלמון השוחים נגד הזרם, נסייר 
במדרחוב העתיק ונראה את בית לינץ’ הידוע לשימצה ונבקר בכנסיית סנט ניקולאס בה התפלל 
כרסיטופר קולומבוס טרם החל במסעו לגילוי יבשת אמריקה, נלך לאורך גדות נהר קוריב ונסיים 

 .)Galway( בגאלווי Salthill Hotel 4* את סיורנו בטיילת הספרדית. לינה במלון

יום 7 | יום שני 25.07.2016 | קונג – קונמארה – סלייגו
לאחר ארוחת בקר ניסע לכיוון מחוז מאיו לעיר קונג )Cong( נגיע למצודת אשפורד )Ashford( – נסייר 
בגניה. זו מצודה מהמאה ה- 13 שהייתה שייכת למשפחת גינס - בעליה של יצרנית הבירה האירית 
 )Connemara( גינס”. בשנים האחרונות הפכה המצודה למלון יוקרתי. נמשיך ונגיע לאזור קונמארה“
- חבל ארץ הנקרא בזכות גזע סוסים מיוחד בשם קונמאר. סוסים אלו מפורסמים בעולם וידועים 
  Kylemore Abbey -כסוסים נמוכים וחזקים. זהו חבל ארץ עשיר באגמים, ביצות והרים. נבקר ב
אחוזה יפיפייה, משם נמשיך לעיירה ווסטפורט )Westport( – נשמע סיפור על מלכה שהפכה 

.)Sligo( בסלייגו - Clarion Sligo 4* לשודדת ים. נמשיך ונגיע לעיירה סלייגו. לינה במלון

יום 8 | יום שלישי 26.07.2016 | צפון אירלנד 
צפון אירלנד, חבל ארץ בעל היסטוריה עקובה מדם של סכסוך אתני הנמשך מאות שנים, מאז 

התיישבו אנגלים פרוטסטנטים בימי המלכה אליזבת הראשונה. 
לאחר ארוחת הבוקר נצפין ונגיע לאגם ארן - צפון אירלנד שהייתה מכוסה בקרחונים ועם הפשרתם 
השאירו מאחוריהם מערכות של אגמים כשאחד מהם הוא אגם ארן. נבקר בעיר דרי / לונדונדרי 
)Derry/Londonderry( עיר נמל קטנה שהקתולים והפרוטסטנטים קוראים לה בשמות שונים. 
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עיר מוקפת חומה אשר נהר הפויל חוצה אותה, ניכרים בעיר עדיין שרידי האירועים האלימים בין 
הקתולים והפרוטסטנטים במאה שעברה. נערוך סיור מקיף בעיר כולל שכונה בה התרחשו אירועי 

“בלאדי סאנדיי” בשנת 1972. משם נגיע לעיר בלפסט. 
 .)Belfast( בבלפסט Europa Hotel 4* לינה במלון

 )Antrim( יום 9 | יום רביעי 27.07.2016 | מחוז אנטרים
לאחר ארוחת הבוקר נגיע לאחד מתופעות הטבע המיוחדים שהפך לאתר מורשת עולמית “משעול 
הענק” )Giant’s Causeway( - אלו הם כ- 40,000 עמודי בזלת משושים וצמודים שנוצרו בפעילות 

געשית. משם נמשיך ל- Carrick A Rede זהו גשר חבלים באורך של כ- 30 מטר. 
במהלך היום נגיע לטיול רגלי בפארק גלנאריף )Glenariff State Park(, פארק עם מפלים, בריכות 

.)Belfast( בבלפסט Europa Hotel 4* וגשרי עץ עם הרבה טבע ונוף. נחזור למלוננו

יום 10 | יום חמישי 28.07.2016 | בלפסט – דבלין
לאחר ארוחת בקר נצא לסיורנו כאשר את חלקו הראשון של היום נעביר בבפלסט בירת צפון 
אירלנד, נמצא בה שפע של מבנים ויקטוריאניים וקתדרלות. העיר עברה סכסוך דתי/טריטוריאלי 
קשה. כיום בלפסט עיר נעימה, צעירה ותוססת. נסייר ונגיע לציורי קיר מימי המאבק האלים, נמשיך 

לבניין הפרלמנט. אחרי הביקור בבלפסט נמשיך לדבלין הנמצאת מדרום לבלפסט. 
 .)Dublin( בדבלין O’Callaghan Davenport Hotel 4* לינה במלון
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יום 11 | יום שישי 29.07.2016 | דבלין
 ,U2 דבלין בירת אירלנד והעיר הגדולה ביותר בה. העיר ממנה יצאו הסופר ג’ימס ג’ונס, להקת
הרבה פאבים ובירה אירית מצוינת. בסיורנו נבקר בטריניטי קולג’ )Trinity College( – אוניברסיטה 
הפועלת משנת 1592, ארכיטקטורה מיוחדת ועיקר הסיור נוגע בספרייה העתיקה בה נראה את 
יצירת הפאר The Book of Kells - “ארבעת ספרי הבשורה” הינו הספר שנכתב במאה ה- 8 
ונחשב לאחד הספרים העתיקים בעולם. בספרייה נמצא גם נבל אירי מהמאה ה- 15, סמלה הלאומי 
של אירלנד. נמשיך לקתדרלת סנט פטריק )St. Patrick Cathedral( – הקתדרלה הגדולה של 
דבלין. המבנה הוקם בשנת 1191, בימי ראשון מתקיים קונצרט לעוגב. זה גם מקום קבורתו של 
הסופר ג’ונתן סוויפט, מחבר “מסעות גוליבר”. נחזור למלוננו להתארגנות לערב שכולו חוויה – ערב 

פולקלור אירי עם סיפורים, מוסיקה וארוחת ערב אירית מסורתית.
.)Dublin( בדבלין O’Callaghan Davenport Hotel 4* לינה במלון

יום 12 | יום שבת 30.07.2016 | דבלין – תל אביב 
אחרי ארוחת הבוקר נצא לסיור בפארק פיניקס )Pinex Park( – הפארק העירוני הגדול באירופה. 
 Jewish( נראה את הצלב הגדול שהוקם לכבוד ביקור האפיפיור. משם נמשיך למוזיאון היהודי
Museum(. המוזיאון מנוהל בהתנדבות ע”י בן הקהילה של דבלין. הקהילה של דבלין אמנם קטנה, 
אבל בעלת רקע של מאות שנים. נשיא המדינה חיים הרצוג ז”ל הוא בנו של מי שהיה רבה הראשי 

של אירלנד ואף חנך את המוזיאון בשנת 1985.
לקראת ערב נצא לשדה התעופה בדבלין, נפרד מ”הארץ הירוקה” ונעלה לטיסה חזרה לתל-אביב 

דרך איסטנבול.

מחיר לאדם בחדר זוגי: 2,712 €   מחיר לחבר מועדון בחדר זוגי: 2,630 €
תוספת חדר ליחיד: 550 €
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המחיר כולל:
טיסות סדירות של טורקיש איירליינס לדבלין )דרך איסטנבול(  •

בתי מלון *4 כמפורט בתוכנית  •
כלכלה – ארוחות בוקר + ארוחת ערב בערב הראשון + ארוחת   •

ערב עם מופע פולקלור 
סיורים מודרכים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית  •

אוטובוס ממוזג  •
תשר )טיפים( לנותני השרותים בחו”ל: סבלים, מלצרים ונהג  •

מדריך ישראלי מקצועי המתמחה באירלנד  •
• הרצאות של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי

• מיסי נמל ודלק
• ערכות שמע

• בקבוק מים מינרלים לכל מטייל במהלך כל יום טיול
• מפגש קבוצה לפני היציאה

המחיר אינו כולל:
• ארוחות שאינן מפורטות בתכנית

• הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון, בידור וכו’(
• כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול

• הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל
• ביטוח בריאות ומטען

חברי מועדון:
• תנאי ההצטרפות למועדון הינה אישור לקבלת חומר פרסומי  

על טיולי ואירועי החברה מעת לעת ואינה כרוכה בתשלום
  •www.global-xp.co.il ניתן להצטרף למועדון דרך האתר

או בטלפון 8044* 

הערות כלליות:
• חברת התעופה אינה מאפשרת הושבה מראש, אלא בדלפקי 

הצ’ק אין לפני הטיסה
• ייתכנו שינויים במסלול ובסדר הימים/הלינות עקב אילוצים 
מקומיים/טכניים/תעופתיים ואחרים, שאינם תלויים בחברתנו
• מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען מורחב, כולל 

הטסה וכולל החמרת מחלות קודמות
• מומלץ להתייעץ עם משרד הבריאות או מרפאת מטיילים 

של קופת החולים לגבי חיסונים והנחיות נוספות
חובה להצטייד בדרכון בתוקף ל-6•  חודשים מיום היציאה, 

עם שלושה דפים ריקים

דמי ביטול:
חברת “גלובל אקספיריינס” ממליצה לרכוש ביטוח כבר   •
בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות 

עפ”י כללי הפוליסה
מ- 45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

40% ממחיר הטיול  
מ- 20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

60% ממחיר הטיול  
מ- 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ועד מועד יציאת הטיול:    •

100% ממחיר הטיול 
מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$, שבכל מקרה   •

לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו
לא יוחזרו תשלומים בגין אשרות כניסה שהונפקו, בכל מקרה   •

ביטול ומכל סיבה שהיא
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס   •
 Info@gle.co.il למספר 03-6007980 או מייל למייל 

ואישורו ע”י סוכן/ נציג מטעם “גלובל אקספיריינס” 
 

קיום הטיול מותנה במינימום משתתפים שיקבע ע”י החברה.   •
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו

• במידה וד”ר יצחק נוי לא יוכל להשתתף בטיול )כמפורט 
במסלול( עקב סיבות אישיות / רפואיות / בלתי צפויות, 
החברה מתחייבת לצרף לטיול אישיות מחליפה ברמה דומה
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טיול היסטוריה ויהדות לפולין עם ד”ר יצחק נוי
09-16.08.2016 | 8 ימים

יהדות פולין הייתה משלהי ימי הביניים ועד השואה,  הגדולה והחשובה בקהילות עם ישראל בתפוצות. 
ההיסטוריה בת אלף השנים של היהודים בפולין כוללת תקופות של סובלנות ופריחה דתית ותרבותית, 
לצד תקופות של אנטישמיות קשה, רדיפות, פרעות וגירושים, ששיאן השמדתה הכמעט מוחלטת 

במלחמת העולם השנייה.
ערב המלחמה הייתה יהדות פולין הגדולה בתפוצות היהודים באירופה. היא מנתה כ-3.4 מיליון 
נפש ואף למעלה מכך אם כוללים במניין את יהודי השטחים ההיסטוריים של פולין, שהפכו לנתיני 

ארצות אחרות בעקבות השינויים בגבולותיה של המדינה.
מאז שחרורה של פולין מעול הקומוניזם ב-1989, יש התחדשות מסוימת בחיים היהודיים במדינה 
הפולנית, שהפכה בהדרגה לאחת המדינות המרתקות והמתקדמות, “הפנינה של אירופה”. בשנת 

1990 חודשו היחסים הדיפלומטיים בין פולין לישראל ועתה היחסים הם מהטובים בגוש האירופי.

fmizrahi
Sticky Note
כותרת מעל התמונות
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מסלול הטיול:

יום 1 | יום שלישי 09.08.2016 | תל אביב - ורשה - לודז’
נצא בטיסת בוקר מוקדמת מתל אביב לורשה )Warszawa( בירת פולין. לאחר הנחיתה נצא לסיור 
פנורמי בעיר. נראה את העיר העתיקה, ארמון הנשיאות, נמשיך לגן סאסקי )Ogród Saski( ובמידה 

ויתאפשר נראה את חילופי המשמרות בקבר החייל האלמוני. 
בכיכר גז’יבובסקה נראה את בית הכנסת נוז’יק )Nojik(, היחיד מבין בתי הכנסת ששרד את השואה, 
נראה את התיאטרון היהודי ע”ש אידה קמינסקה ונשמע על היצירות הגדולות שהועלו על בימתו 
פרי עטם של שלום עליכם, א. גולדפאדן ומנדלי מוכר ספרים. נעמוד מקרוב ליד כנסיית המומרים 

)יהודים שהמירו את דתם( שהייתה בגטו באזור זה. 
משם ניסע לעיר לודז’ )Łódź(, זוהי העיר השנייה בגודלה בפולין, המוכרת כעיר הטקסטיל לא 
מעט בזכות יוזמה של תושביה היהודים בעבר. הקהילה היהודית בעיר מנתה ערב מלחמת העולם 
השנייה כ- 230,000 תושבים. ננסה לשחזר את ההמולה בעיר ואת חיי הקהילה המשגשגת, נטייל 
ברחוב פיוטרקובסקה )Piotrakowska(, הרחוב הראשי, דרך בית הקברות היהודי, כיכר השילוחים 

הרדגסט )Radegast( ומרכז הגטו.
לאחר הביקור העברה למלון בורשה *Novotel Centrum 4 לארוחת ערב ולינה. 

יום 2 | יום רביעי 10.08.2016 | ורשה היהודית 
הבוקר יוקדש למסע היכרות עם ורשה היהודית. נתחיל בבית הקברות היהודי שהוקם בשנת 1806, 
ובו נראה את מצבותיהם של חלק מהמנהיגים ואנשי הרוח היהודים וכן את קברי האחים. נבקר 
בחומת הגטו ברחוב זלוטה )Zlota( ובמקום בו עמד גשר העץ ברחוב כלודנה שקישר בין שני חלקי 

הגטו. נראה גם את בונקר הפיקוד של מרדכי אנילביץ’ ברחוב מילא 18.
נמשיך בביקור בגטו ובאתרי הגבורה המרכזיים - ה”אומשלאגפלאץ” )Umschlagplatz( כיכר 
השילוחים ממנה נשלחו יהודי העיר למחנה טרבלינקה, ממנה נמשיך לאנדרטת “רפופורט” 
)Rappaport Memorial( המנציחה את גיבורי הגטו ונשמע על טקס חנוכת האנדרטה בשנת 
1948. עם תום הסיור נשוב למלוננו. לאחר התרעננות, נתכנס לשמוע הרצאה של ההיסטוריון ואיש 

הרדיו ד”ר יצחק נוי במסעדה מקומית ולאחר מכן נאכל ארוחת ערב.
.Novotel Centrum 4* לינה בורשה במלון
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יום 3 | יום חמישי 11.08.2016 | ורשה - קז’ימייז’ דולני - לובלין
נצא עם בוקר מורשה לקז’ימייז’ דולני )Kazimiez Dolny( עיירה ציורית במחוז לובלין הממוקמת 
על גבעות שעל שפת הנהר ויסלה. נבקר בשוק הישן ונראה את בית הכנסת המקומי. נמשיך לבית 

הקברות היהודי הישן הכולל את קיר המצבות לזכר יהודי קז’ימייז’ דולני שנספו בשואה. 
נמשיך בנסיעה אל לובלין )Lublin(. נבקר בישיבת חכמי לובלין המשמשת כיום מוסד יהודי ובית 
מלון, וכן נבקר בבית הקברות היהודי של העיר. בשעות הערב נצא לסיור רגלי בעיר העתיקה של 

לובלין שבמהלכו נראה את כיכר השוק ובית ההגמון.
העברה למלון בלובלין *Hotel Grand Lublinianka 4 לארוחת ערב ולינה.

יום 4 | יום שישי 12.08.2016 | לובלין - סנדומייז’ - לנצוט - קרקוב - ערב כלייזמרים 
מלובלין נצא לכוון קרקוב. בדרך נבקר בסנדומייז’ )Sandomierz( העיירה מימי הביניים שהיא אחת 
העיירות העתיקות ביותר בפולין. ממנה נמשיך לעיר לנצוט )Landcut(, נסייר בעיר העתיקה, בה 
שוכן ארמונו של הרוזן פוטוצקי והרוזן לובומירסקי. נבקר בגני הארמון, ונמשיך לביקור בבית הכנסת 
המרהיב ביופיו. בתום הסיור ניסע לקרקוב )Krakow( דרך אנדרטת מחנה פלאשוב. בערב נצא 

לסיור ברובע קז’ימייז’ ולארוחה במסעדה יהודית המשלבת מופע כלייזמרים.  
.Hotel Galaxy 4* העברה למלון בקרקוב

יום 5 | יום שבת 13.08.2016 | גליציה המערבית - מכרות המלח וייליצ’קה 
היום יתמקד בביקור בקהילות יהודיות בגליציה המערבית.

נפתח בעיר טארנוב )Tarnow(, במרכז העיר שרידי בימת בית הכנסת ואנדרטה לזכר המשלוח 
הראשון אל מחנה אושוויץ. נמשיך ונעצור להתייחדות בקבר האחים ביער זביליטובסקה גורה. 

נמשיך לעיירה ליז’נסק, בה כיהן אחד מחשובי רבני החסידות ר’ אלימלך מליז’נסק. נפקוד את קברו- 
האוהל, נייחד זמן להכרת עולם החסידות וחצרות הרבנים שהתקיימו בפולין ונקיים “טיש” קטן. 

נסיים את היום בסיור במכרות המלח וייליצ’קה הפועלים במקום כאלף שנים. חזרה למלון, לאחר 
 .Hawelka מכן נצא לארוחת ערב במסעדת

.Hotel Galaxy 4* לינה בקרקוב במלון
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יום 6 | יום ראשון 14.08.2016 | קרקוב - אושוויץ - בירקנאו - קרקוב
נצא מקרקוב לסיור במחנות ההשמדה אושוויץ - בירקנאו. אושוויץ היה מחנה הריכוז וההשמדה 
הגדול ביותר שהקימו הנאצים והוא מסמל יותר מכל את זוועות המלחמה וההשמדה: במשך זמן 
פעילותו, בארגונו הטכני המושלם, בשכלול שיטות הרצח, בניצול כוח עבדותם של מיליוני הנידונים, 
בניצול ועיבוד גופות הקורבנות ובניסויים הרפואיים בבני האדם. בבירקנאו הושמדו בשיטתיות כמיליון 
וחצי בני אדם, רובם המוחלט יהודים מפולין, צ’כיה, הולנד, יוון, צרפת, גרמניה, בלגיה, יוגוסלביה 

ועוד. גם שבויים רוסים, פולנים וצוענים נרצחו שם.
חזרה למלון *Hotel Galaxy 4 בקרקוב, ארוחת ערב וזמן חופשי.

יום 7 | יום שני  15.08.2016 | קרקוב
נתחיל את סיורנו ברובע קזימייז’ )Kazimierz( הרובע שבו התיר במאה ה- 14 המלך קז’ימייז הגדול 
ליהודים להתיישב. על המלך קז’מייז’ ועל יחסו הטוב ליהודים נספר לאורך מסלול הביקור ברובע.

נבקר בבתי הכנסת שאכלסו עד ערב המלחמה יהודים מזרמים שונים: חסידים, מתנגדים, נאולוגים 
ומשכילים- האלטשול, בית הכנסת ובית הקברות של הרמ”א והטמפל. 

נייחד זמן למשורר היהודי הגדול מרדכי גבירטיג שחי ונרצח בקרקוב ונבקר במוזיאון יהדות גליציה.
ממרחב הקיום של קהילה תוססת שמנתה 60,000 יהודים, נעבור לרובע פודגוז’ה)Podgorze( בו 

רוכזו היהודים בגטו תקופת השואה וממנו נשלחו למחנות השמדה.
נבקר בבית המרקחת בו עבד הרוקח תדאוש פנקביץ’ חסיד אומות עולם שסייע ליהודים רבים, 

נסייר בבית החרושת של אוסקר שינדלר ונעסוק בחסידי אומות עולם ומצילי יהודים.
חזרה למלון ולאחר מכן נתכנס להרצאה של ההיסטוריון ד”ר יצחק נוי במסעדת Halit ונהנה מארוחת 

.Hotel Galaxy 4* ערב. לינה בקרקוב במלון

יום 8 | יום שלישי 16.08.2016 | קרקוב - ורשה - ת”א 
נשלים ביקורים ונותיר זמן חופשי לבילוי וקניות. לקראת שעות הערב ניסע לשדה התעופה שליד 

קרקוב, ממנו נצא בטיסה לורשה ומשם בטיסת המשך לתל-אביב.

מחיר לאדם בחדר זוגי: 2,308 €   מחיר לחבר מועדון בחדר זוגי: 2,238 €
תוספת חדר ליחיד: 290 €

fmizrahi
Sticky Note
2,995

fmizrahi
Sticky Note
2,225
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המחיר כולל:
טיסות ת”א-ורשה, קרקוב-ורשה-ת”א עם חברת לוט   •

Novotel Centrum 4* 2 לילות בוורשה במלון  •
www.novotel.com  

 Hotel Grand Lublinianka 4* 1 לילה בלובלין במלון  •
www.lublinianka.com  

Hotel Galaxy 4* 4 לילות בקרקוב במלון  •
www.galaxyhotel.pl  

כלכלה: ארוחות בוקר + 7 ארוחות ערב כולל מופע כלייזמרים   •
אוטובוס תיירים ממוזג  •

סיורים מודרכים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית  •
תשר )טיפים( לנותני השרותים בחו”ל: סבלים, מלצרים   •

ומדריכים מקומיים
הרצאות של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי  •

• מיסי נמל ודלק
• ערכות שמע

• בקבוק מים מינרלים לכל מטייל במהלך כל יום טיול
• מפגש קבוצה לפני היציאה

 
המחיר אינו כולל:

• ארוחות שאינן מפורטות בתכנית
• הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו’(
• כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול

• הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל
• ביטוח בריאות ומטען

חברי מועדון:
• תנאי ההצטרפות למועדון הינה אישור לקבלת חומר פרסומי  

על טיולי ואירועי החברה מעת לעת ואינה כרוכה בתשלום
  •www.global-xp.co.il ניתן להצטרף למועדון דרך האתר

או בטלפון 8044*

הערות כלליות:
• חברת התעופה אינה מאפשרת הושבה מראש, אלא בדלפקי 

הצ’ק אין לפני הטיסה
• ייתכנו שינויים במסלול ובסדר הימים/הלינות עקב אילוצים 
מקומיים/טכניים/תעופתיים ואחרים, שאינם תלויים בחברתנו
• מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען מורחב, כולל 

הטסה וכולל החמרת מחלות קודמות
• מומלץ להתייעץ עם משרד הבריאות או מרפאת מטיילים 

של קופת החולים לגבי חיסונים והנחיות נוספות
חובה להצטייד בדרכון בתוקף ל-6•  חודשים מיום היציאה, 

עם שלושה דפים ריקים

דמי ביטול:
חברת “גלובל אקספיריינס” ממליצה לרכוש ביטוח כבר   •
בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות 

עפ”י כללי הפוליסה
מ- 45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

40% ממחיר הטיול  
מ- 20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

60% ממחיר הטיול  
מ- 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ועד מועד יציאת הטיול:    •

100% ממחיר הטיול 
מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$, שבכל מקרה   •

לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו
לא יוחזרו תשלומים בגין אשרות כניסה שהונפקו, בכל מקרה   •

ביטול ומכל סיבה שהיא
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס   •
 Info@gle.co.il למספר 03-6007980 או מייל למייל 

ואישורו ע”י סוכן/ נציג מטעם “גלובל אקספיריינס” 
 

קיום הטיול מותנה במינימום משתתפים שיקבע ע”י החברה.   •
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו

• במידה וד”ר יצחק נוי לא יוכל להשתתף בטיול )כמפורט 
במסלול( עקב סיבות אישיות / רפואיות / בלתי צפויות, 
החברה מתחייבת לצרף לטיול אישיות מחליפה ברמה דומה
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טיול לנורמנדי - בעקבות פלישת כוחות הברית 
עם ד”ר יצחק נוי | 01-07.09.2016 | 7 ימים

נצא לטיול בנורמנדי, חבל הארץ המופלא, אוצר סודי שבו חופים יפים, צוקים דרמטיים ובתי עץ 
כמו באגדות. ההיסטוריה רבת השנים של החבל נתנה אותותיה באזור והמטייל מקבל תחושה של 
מסע בצרפת הישנה והקסומה. נלון בטרוביל, עיירת נופש בצפון חבל נורמנדי, שנוסדה במאה 

ה-19 כמוקד תרבות ונופש תוסס, עם מגוון גדול של בתי קפה ומסעדות רבות.

מסלול הטיול:

יום 1 | יום חמישי 09.06.2016 | תל אביב – פריז – ג’יברני – טרוביל
נפגש בשעות הבוקר בנמל התעופה בן גוריון לטיסתנו בחברת אל על לפריז. עם הנחיתה ניסע 
לכיוון חבל נורמנדי )Normandie(, אחד מ- 27 חבליה של צרפת. בדרכנו נפגוש בנהר הסיין 
)Seine( החוצה את פריז ונשפך לאוקיינוס האטלנטי. באחד מפיתולי הנהר נעצור ונכנס לעיירה 
ג’יברני )Giverny( בה חי ועבד הצייר האימפרסיוניסט קלוד מונה )1926-1840(. נבקר בביתו של 
הצייר ובגנים שנתנו השראה לכמה מציוריו המוכרים. לאחר שספגנו תחושה של כפריות, רוגע 

fmizrahi
Sticky Note
כותרת למעלה
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וטבע, נמשיך לכיוון צפון מערב לעיר הקייט והנופש בה עשירי צרפת מבלים את חופשותיהם - 
 Trouville-ב Mercure Trouville-Sur-Mar עם ההגעה, העברה למלון .)Trouville(  טרוביל

לארוחת ערב ולינה.

יום 2 | יום שישי 10.06.2016 | טרוביל - אטרטה – הונפלר – טרוביל 
לאחר ארוחת הבוקר, נערוך סיור לאורך תעלת למאנש )בצרפתית “השרוול”( - מיצר באוקיינוס 
האטלנטי המפריד בין צרפת לאנגליה. ניסע לכיוון אטרטה )Etretat(, שחוף המצוקים שלה היה אחד 
הנופים המעודפים על הציירים האימפרסיוניסטים. העיירה שוכנת בין צוקים לבנים המתנשאים מעל 
הים ויוצרים מבנה מיוחד החודר לתוך הים, ניסע לאורך החוף ונצפה בצוקי הגיר התלולים והעצומים. 

נעלה על גשר נורמנדי )Pont de Normandie( מעל נהר הסיין – יצירה הנדסית מופלאה.
משם נמשיך לעיירת הקייט הונפלר )Honfleur( שלאורך השנים נתנה השראה לאומנים וסופרים. 
נסייר בעיר העתיקה, נצפה במעגן הסירות העתיק ממנו הפליגו לחופי צפון אמריקה. בשעות אחר 
הצהריים נחזור למלוננו בטרוביל, לאחר התרעננות קלה, נתכנס להרצאה מרתקת של ההיסטוריון 
ד”ר יצחק נוי בנושא מלחמת העולם השנייה, הפלישה של בנות הברית ב- 6.6.44. בתום ההרצאה 

ארוחת ערב.
.Trouville-ב Mercure Trouville-Sur-Mar לינה במלון

יום 3 | יום שבת 11.06.2016 | טרוביל – קאן - מוזיאון השלום )ממוריאל( ארומנש – מוזיאון 
הנחיתה  – אומהה ביץ - טרוביל 

ההיסטוריה של העיר קאן )Caen( וסביבתה, קשורה קשר אמיץ עם המלך האנגלי ודוכס נורמנדיה, 
ווילאם מלך אנגליה. הקרב החשוב בו הצליח סוף סוף לקבל את השליטה על נורמנדיה, התנהל 
 )Memorial de Caen( בשנת 1047 ליד קאן. לאחר ארוחת הבוקר, ניסע לביקור במוזיאון השלום
המרשים שעוסק בפלישה ובקרבות שהתחוללו באזור נורמנדי, בתום הביקור נמשיך לארומנש 
)Arromanches( – חוף גולד )Gold Beach( – אחד מחופי הנחיתה שהיווה נמל מאולתר בזמן 
הפלישה. נבקר במוזיאון הנחיתה, נמשיך לבית הקברות האמריקאי בקולוויל )Colleville( סור מר 

ל-9,386 חיילי ארה”ב שנפלו בפלישה חוף אומהה.
בתום הסיור חזרה למלון Mercure Trouville-Sur-Mar ב-Trouville לארוחת ערב ולינה.

יום 4 | יום ראשון 12.06.2016 | טרוביל - באייה - סנט מאר אגליז – פונט דה הוק - טרוביל 
לאחר ארוחת הבוקר, נתכנס להרצאה שנייה ומרתקת של המרצה וההיסטוריון ד”ר יצחק נוי. 
בתום ההרצאה, ניסע לבאייה )Bayeux( נצפה בשטיח המפורסם - “השטיח של מטילד” )אשתו 
של וויליאם הכובש(, עבודת רקמה מרהיבה באורך של כ- 70 מ’. שטיח הקיר מתאר ב- 58 תמונות 
נפרדות, את אירועי הקרב )שנת 1066( שבו הביס צבאו של וויליאם את צבא הסקסונים, ובכך 
 ,)Sainte-Me’re-Eglise( הוכרעה המלחמה על אנגליה. בתום הסיור נבקר בעיירה סן מאר אגליז
אחד משני היעדים בהם צנחו צנחנים במהלך הפלישה לנורמנדי, המקום השני היה בגשר פגסוס. 
אחד האירועים הדרמטיים התחולל בשעה שצנחן מהגדוד האמריקאי צנח בטעות על גג הכנסייה 
ושם נשאר תלוי במשך שעות, ללא יכולת לחלץ את עצמו בשל הקרב שהתרחש למרגלותיו בין 
הצנחנים לבין החיילים הגרמניים. סמל העיר עד היום הוא שני מצנחים פתוחים ועל גג הכנסייה 
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פסל של הצנחן. נמשיך לפונט דה הוק )Point du Hoc( שבין חוף יוטה לבין חוף אומהה, שדה 
קרב עקוב מדם שהיווה חלק מהחומה האטלנטית ומקום פלישת חיילי בנות הברית ובו תותחים 
ובונקרים מאותה תקופה, העומדים על תילם עד היום, כאן נבין את הגבורה הגדולה של הלוחמים. 

בתום הסיור חזרה למלון Mercure Trouville-Sur-Mar ב-Trouville לארוחת ערב ולינה.

יום 5 | יום שני 13.06.2016 | טרוביל - מונט סן מישל – קנקל - סאן מאלו – טרוביל 
לאחר ארוחת הבוקר ניסע למונט סן מישל )Mont Saint- Michel( – הפלא של העולם המערבי, 
אחד מאתרי התיירות היפים והמתוירים באירופה. זהו אי, הנמצא במרחק של כ- 1,000 מ’ מהחוף, 
כאשר שטח הים המפריד בינו לבין היבשה רדוד ביותר. הגאות והשפל המתרחשים פעמיים ביום, 
יוצרים את ה“פלא” בו האי מתחבר ליבשה ומתנתק ממנה. נלמד על הגאות והשפל באזור, נבקר 
בכנסייה )שבנייתה נמשכה כ- 500 שנה לכבודו של המלאך מיכאל(, נבקר במנזר ובגנים ונשקיף 
ממרומי הצוק )360°( על האזור כולו – חוויה עילאית! נמשיך לאורך רצועת החוף, הנקראת ע”י 
המקומיים חוף האיזמרגד )Cote’ d’ Emeraude(. החוף השזור עיירות דייגים קטנות המשמשות 
גם כמקומות קייט. נגיע לקנקל )Cancal( שבחצי האי ברטאן )Britanny- Bretagne(. נמל 
הדייגים הציורי שלה מושך את התיירים לעיירה בגלל המוניטין שלה כ”בירת הצדפות” של חבל 
ברטאן. נשוטט להנאתנו בטיילת ונוכל לראות את בתי הגידול של הצדפות, ואולי גם לנסות אחת 

משפע המסעדות המגישות אותן במקום.
נמשיך לבקור בעיר סן מאלו )St. Malo( - עיר מוקפת חומה, שהפכה לאתר תיירות מבוקש, 
בגלל מקומה בהיסטוריה ובציוריה המרשימים. נטייל ברחובותיה, בסימטאותיה ועל חומותיה, ונוכל 
להתרשם מהחופים המרהיבים שגם בהם מתרחשת תופעת הגאות והשפל, בדומה לאזור סן מישל. 

בתום הסיור חזרה למלון Mercure Trouville-Sur-Mar ב-Trouville לארוחת ערב ולינה.

יום 6 | יום שלישי 14.06.2016 | טרוביל – רואן – פריז
לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מחבל נורמנדי, בדרכנו לפריז נעצור ברואן )Rouen( בירתה של חבל 
נורמנדי עילית, השנייה בגודלה ובחשיבותה לאחר פריז. העיר ידועה בעיקר בשל ההוצאה להורג 
של הגיבורה הצרפתיה ז’אן ד’ארק )Jeanne d’Arc(, שהועלתה על המוקד בכיכר העיר בשנת 
1431, בגיל 19. לאחר שיטוט ברחובותיה וסימטאותיה של רואן נמשיך בנסיעתנו צפונה לפריז, 
עיר האורות, המחכה לנו עם שלל האטרקציות שלה. הגעה למלון בפריז, ערב חופשי או אפשרות 
יציאה לקברט הידוע Paradis Latin הכולל ארוחת ערב לפי מיטב המסורת והאווירה הפריזאית 

)תמורת תשלום נוסף ובתאום המדריך הישראלי(.
.Paris-ב Hôtel Golden Tulip Little Palace לינה במלון

יום 7 | יום רביעי 15.06.2016 | פריז - תל אביב 
לאחר ארוחת הבוקר, סיור פנורמי בפריז וזמן חופשי באזור לה דפאנס לקניות אחרונות. בשעות 

אחר הצהריים ניסע לשדה התעופה שארל דה גול לטיסת אל על לתל אביב.

מחיר לאדם בחדר זוגי: ???? €
תוספת חדר ליחיד: ??? €
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המחיר כולל:
טיסות סדירות עם אל על   •

5 לילות בדוביל במלון הפאר Normandy Barriere בדרגת   •
*5, בחדרי מיני סוויט, על בסיס חצי פנסיון

לילה אחד בפריז במלון Crowen Plaza בדרגת * 5, על   •
בסיס לינה וארוחת בוקר

תשר )טיפים( לנותני השרותים בחו”ל: סבלים, מלצרים,   •
ומדריכים מקומיים

כניסות לאתרים כמפורט בתוכנית  •
מדריך ישראלי מקצועי המתמחה בצרפת  •

מדריכים מקומיים  •
הרצאות של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי  •

• מיסי נמל ודלק
• ערכות שמע

• בקבוק מים מינרלים לכל מטייל במהלך כל יום טיול
• מפגש קבוצה לפני היציאה 

המחיר אינו כולל:
• ארוחות שאינן מפורטות בתכנית

• הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו’(
• כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול

• הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל
• ביטוח בריאות ומטען

חברי מועדון:
• תנאי ההצטרפות למועדון הינה אישור לקבלת חומר פרסומי  

על טיולי ואירועי החברה מעת לעת ואינה כרוכה בתשלום
  •www.global-xp.co.il ניתן להצטרף למועדון דרך האתר

או בטלפון 8044*

הערות כלליות:
• חברת התעופה אינה מאפשרת הושבה מראש, אלא בדלפקי 

הצ’ק אין לפני הטיסה
• ייתכנו שינויים במסלול ובסדר הימים/הלינות עקב אילוצים 
מקומיים/טכניים/תעופתיים ואחרים, שאינם תלויים בחברתנו

• מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען מורחב, כולל 
הטסה וכולל החמרת מחלות קודמות

• מומלץ להתייעץ עם משרד הבריאות או מרפאת מטיילים 
של קופת החולים לגבי חיסונים והנחיות נוספות

חובה להצטייד בדרכון בתוקף ל-6•  חודשים מיום היציאה, 
עם שלושה דפים ריקים

דמי ביטול:
חברת “גלובל אקספיריינס” ממליצה לרכוש ביטוח כבר   •
בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות 

עפ”י כללי הפוליסה
מ- 45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

40% ממחיר הטיול  
מ- 20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

60% ממחיר הטיול  
מ- 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ועד מועד יציאת הטיול:    •

100% ממחיר הטיול 
מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$, שבכל מקרה   •

לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו
לא יוחזרו תשלומים בגין אשרות כניסה שהונפקו, בכל מקרה   •

ביטול ומכל סיבה שהיא
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס   •
 Info@gle.co.il למספר 03-6007980 או מייל למייל 

ואישורו ע”י סוכן/ נציג מטעם “גלובל אקספיריינס” 
 

קיום הטיול מותנה במינימום משתתפים שיקבע ע”י החברה.   •
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו

• במידה וד”ר יצחק נוי לא יוכל להשתתף בטיול )כמפורט 
במסלול( עקב סיבות אישיות / רפואיות / בלתי צפויות, 
החברה מתחייבת לצרף לטיול אישיות מחליפה ברמה דומה
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טיול מקיף ברומניה עם ד”ר יצחק נוי,
המתפרס על נופיה, מנהגיה, תרבותה ומורשתה של רומניה 

ושלא נשכח את האוכל הרומני כמובן...
13-22.09.2016 | 10 ימים

רומניה היא אחת הארצות הגדולות ביותר באירופה, אולי המדינה האירופאית האחרונה שנשארה 
רב-לאומית )רוב היתר התפרקו כבר, יוגוסלביה, צ’כוסלובקיה( עם נופים מדהימים ומגוונים, מדלתת 
נהר הדנובה המישורית בעלת עולם חי וצומח ייחודיים, מישורי שדות פוריים ועד לנופים הררים 
דרמטיים ושונות עצומה בין איזור למשנהו, רב-גוניות של דתות, לשונות, מנהגים, תרבויות, אנשים, 
נופים. ככל שמתרחקים מעיר הבירה בוקרשט נראה שעוברים מסע אחורנית בזמן עד כמעט לימי 
הבינים, מסע המשאיר רושם עז על המבקר בה. ניוודע אל התהפוכות הפוליטיות שעברו על חבל 
ארץ זה שבנוסף לכך יצר היסטוריה יהודית מפוארת של אמנים, ציירים, משוררים, מלחינים וסופרים. 
נכיר את הפסיפס המעניין והייחודי הזה ששמו רומניה תוך מעבר בין בוקרשט המודרנית החייה 
בקצב של המאה ה-21, נעמיק לתוך הרי הקרפטים לאורך עמק הנהר פראחובה המפורסם, נבקר 
בעיר יאשי בירת חבל מולדובה בעלת עבר יהודי עשיר וכואב, נצפין לחבל בוקובינה הלא היא “ארץ 
המנזרים המצוירים”, ונמשיך מערבה לחבל מאראמורש המכונה “האזור בו הזמן עמד מלכת” 
ונרד דרומה דרך לב ליבה של טרנסילבניה תוך הכרות מעמיקה עם ההוויה הרומנית, ההונגרית 

)טרנסילבניה(, הגרמנית )ישובי הסקסונים( וכמובן היהודית.

fmizrahi
Sticky Note
כותרת מעל התמונה
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במסלול ייחודי זה תיהנו מ-
ד”ר יצחק נוי -	  בוגר האוניברסיטה העברית בהיסטוריה של עם ישראל והיסטוריה כללית, בעל 
תואר דוקטור להיסטוריה מאוניברסיטת ברנדייס שבבוסטון ארצות הברית. נוי לימד היסטוריה 
באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים, עורך ומגיש תכניות ברשת ב‘: שבת 

עולמית ותכניות בנושאים היסטוריים.
מיכאל בר אל -	  אדריכל מוסמך הטכניון, בוגר ביה”ס לתיירות שליד אוניברסיטת חיפה. מדריך 
שנים רבות ברומניה וביעדים אחרים, יליד רומניה ובקיא בשפתה, תרבותה ומנהגיה, “טייל 

בנשמתו” וצלם גיאוגרפי.
מלונות ברמה של 4 ו- 5•  כוכבים בערים המרכזיות

כלכלה: חצי פנסיון כולל 2 ארוחות ערב במסעדות וארוחת ערב נוספת עם מופע פולקלור• 
• ביקור בחבל מאראמורש     

• בקבוק מים מינרלים לאדם ליום
• ערכות שמע

• מפגש קבוצה לפני היציאה

מסלול הטיול:

יום 1 | יום שלישי 13.09.2016 | ת”א - בוקרשט - סינאיה “פנינת הקארפטים” - בראשוב 
“עיר הכתר”

  Otopeni נפגש בנתב”ג בשעות הבוקר המוקדמות ביותר ולאחר טיסה קצרה ננחת בשדה התעופה
שליד עיר הבירה בוקרשט )Bucuresti(, רומניה. לאחר סיום הסידורים הפורמאליים נעלה על 
 )Prahova( האוטובוס שילווה אותנו לאורך כמעט כל הטיול וניסע צפונה לעמק הנהר פראחובה
היפה, שככל שמצפינים בו ההרים סוגרים ויוצרים ערוץ צר שבתוכו הכביש הראשי, מסילת הברזל 
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והישובים. לארוחת בוקר רומנית טיפוסית נטפס לחוש את קרני השמש הראשונות על פסגות 
ההרים שסביב סינאיה. משם נגיע לסינאיה )Sinaia(, עיירת נופש לרגלי הרי הקרפטים בה נבקר 
בארמון הקיץ הציורי של מלכי רומניה, הלא הוא ארמון פלש )Peles( של שושלת הוהנצולרן, נבקר  
במנזר המפורסם של  סינאיה, שם הכול התחיל, נתרשם מאגדות עממיות נושנות האופפות את 
המקום ונסתובב רגלית בעיירה ככל שהזמן יאפשר לנו, החל מבניין הקאזינו והפארק העירוני לאורך 
הרחוב הראשי. נמשיך ונצפין לעיר בראשוב )Brasov(, אחת הערים העתיקות, הגדולות והיפות 
של רומניה שגרעינה הוא עיר גרמנית בת מאות שנים “עיר הכתר” Kronstadt, נבקר באתריה 

הציוריים ובכנסיה הקתולית הידועה בשם ה”הכנסיה השחורה”. 
לעת ערב נגיע למלון *Kronwell Hotel 4 במרכז בראשוב לארוחת ערב ולינה.

יום 2 | יום רביעי 14.09.2016 | בראשוב - בראן וסיביו 
לאחר ארוחת בוקר נשלים את ביקורנו בבראשוב, נבקר בבית הכנסת הניאולוגי המיוחד ונשוחח על 
תולדות הקהילה המקומית ועל הצלתם של יהודי העיר בתקופת מלחמת העולם השנייה, בהמשך 
נבקר בכיכר העיר ובמדרחוב המפורסם, נטעם מעוגת השטרודל שאנשי בראשוב טוענים שהומצא 

לא בווינה, אלא בעירם ואם הזמן יאפשר נבקר בשוק ירקות, פירות ופרחים מקומי.
מבראשוב ניסע לעיירת הנופש היפה והמפורסמת פויאנה-בראשוב )Poiana Brasov( שם נעשה 

.)Mititei( הכרות עם הקבאב הרומני
נמשיך לטירת בראן )Bran( הציורית על שלל צריחיה וגגותיה, טירה המזוהה בטעות עם “דרקולה”, 
נכיר את הדמות ששימשה לאגדת הערפד והשראה לסופר האירי ברם סטוקר, שהנחיל לעולם את 
מיתוס האימה של הרוזן דראקולה. בשעות אחר הצהריים נמשיך לעיר סיביו )Sibiu(, עיר גרמנית 
יפהפייה, מרכז תרבותי מיוחד במינו ואולי העיר ה”אירופאית” ביותר ברומניה שהוכרזה בשנת 2005 

בירת התרבות של אירופה. ארוחת ערב ולינה במלון *Continental Hotel 4 בסיביו. 
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יום 3 | יום חמישי 15.09.2016 | העיר סיביו וסביבותיה
לאחר ארוחת בוקר מפנקת נעמיק את היכרותנו עם אחת הערים המעניינת ברומניה, סיביו, עיר 
שהגרמנים שייסדו אותה קראו לה “עירו של הרמן“ Hermanstadt, עיר בעלת מרקם מיוחד 
שמרכזה העתיק  מוקף חומה מוקדש להולכי רגל, בעלת כיכרות, כנסיות, מוסדות, חנויות, מסעדות 
בתי קפה ואווירה התרבותית שאין דומה לה. נבקר בכיכר הגדולה, בכיכר הקטנה, הצצה על בית 
העירייה. אם הזמן יאפשר לנו נלך ברחוב המדרגות, רחוב הצורפים עד לשוק העירוני, נראה את 
הקתדרלה, גשר השקרנים ובית האבות העתיק, ותוך כדי כך נשמע על האגדות והמעשיות האופפות 
את המקום כמיטב המסורת העממית. לאחר צהריים ניסע למוזיאון הפתוח אסטרא Astra השוכן  
ביער דומבראבה )Dumbrava(, שם מוצגים מבנים ומתקנים עממיים ומודגמות מלאכות שונות 
ותמונות מחיי הכפר הרומני הטראנסילבני. נחזור למלון להתרעננות קצרה ולאחר מכן נתכנס 
להרצאה של ההיסטוריון ד”ר יצחק נוי במלון. בתום ההרצאה נחווה ארוחת ערב עממית מסורתית 
מלווה במופע פולקלורי מקומי בכפר סיביאל Sibiel הקרוב לעיר, אליו נגיע בנסיעה דרך הכפר 

Cristian שמטפח את החסידות. בערב נחזור ללון במלוננו *Continental Hotel 4 בסיביו.

יום 4 | יום שישי 16.09.2016 -  סיביו - סיגישוארה - טארגו מורש - קלוז’  
לאחר ארוחת בוקר ניפרד מסיביו ונעבור דרך כמה עיירות מיוחדות ברומניה בדרכנו לעבר סיגישוארה    
)Sighisoara(, עיר הולדתו של וולאד צפש המנהיג האכזר ששימש השראה לדמותו של “דראקולה”, 
עיר ימי ביניים מוקפת חומה שנשתמרה באורח פלא ולכן הוכרזה כאתר מורשת עולמית ע”י אונסק”ו. 

נטפס אל העיר ונכיר את כיכרותיה ומוסדותיה ונחוש באורח החיים ימי הביניים.
כאן נעמוד על ההבדל בין האמת ההיסטורית והאגדות שאופפות את הדמות של וולאד צפש מצד 
אחד והדמות הספרותית של דראקולה מצד שני. בעיר נראה את מגדל השעון ומי שירצה יוכל לטפס 
עליו  לתצפית מדהימה על העיר )אין מעלית!(, נראה את המדרגות המקורות, הבית הוונציאני, נסייר 
 ,)Medias( בסמטאות העיר ובכיכרותיה. נעזוב את עיר הולדתו של דראקולה וניסע דרך מדיאש
עיר ידועה מימי הביניים, דרך כפרים גרמנים/סקסוניים עתיקים. הנסיך צ’רלס טיפל בשחזור אחד 

הכפרים, בו יש לו גם בית.  
אחר הצהריים נגיע  לטארגו מורש )Targu Mures(, עיר אוסטרו-הונגרית מובהקת בעלת אדריכלות 
מיוחדת ועבר יהודי עשיר ועצוב, עיר שנודע בכך שהמתח שבין ההונגרים לרומניים הגיע לשיאו. 
נבקר בכיכר הוורדים המטופחת ובאנדרטת השואה, בבית הכנסת היפה ובהיכל התרבות המיוחד 
המעוצב בסגנון ארט-נובו העשיר, בעל העוגב הגדול ביותר ברומניה. נתבונן בחלונות הוויטראז’ים 
הצבעוניים ונכיר את סיפוריהם. לקראת ערב נגיע לקלוז’ )Cluj - Napoca(, מעוז התרבות ההונגרית 
בחבל ארץ זה ומוקד החיכוכים האינסופיים בין הרומנים לבין ההונגרים. קלוז’ היא עיר גדולה בה גן 
בוטני יפה, אוניברסיטאות, מוזיאונים, כנסיות, בה נראה את הכנסייה הגותית ההונגרית, הקתדרלה 
האורתודוקסית הרומנית, הכיכרות הראשיות ההונגרית והרומנית, בניני האוניברסיטאות ובית האופרה. 
נערוך תצפית על העיר מגבעת המצודה עליה שוכן מלון טרנסילבניה הקודר )“בלוודורה”( שהיה 
מטה האס.אס וח”א הגרמני בעיר ומאוחר יותר מטה הסקוריטאטה הידוע לשימצה. נראה את בית 

הכנסת הניאולוגי של העיר בעל העיצוב המיוחד.
 Grand Hotel Italia 5* ארוחת ערב במסעדה מקומית שעל גדות הנהר סומש ולינה במלון

במרכז העיר קלוז’.
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יום 5 | יום שבת 17.09.2016 | צפונה אל חבל מאראמורש
לאחר ארוחת בוקר נשלים את היכרותנו עם העיר ונצא מקלוז’ צפונה לעבר אחד מחבלי הארץ 
המיוחדים ביותר, חבל “מאראמורש” )Maramures( שמחולק כיום בין רומניה לבין אוקראינה, אזור 
שמוגדר כ”חבל ארץ בו הזמן עמד מלכת“ בעל אוכלוסיה מאוד הטרוגנית בה הרומנים הם מיעוט. 
זהו אזור מיוער המקדש את העץ ועבודות העץ, השוכן על גבול הונגריה ואוקראינה, בעל תרבות 

יחודית ונופים מהיפים ביותר ברומניה. 
בדרך נעבור דרך העיר הידועה סאטו מארה )Satu Mare(, עיר יפה בעלת אופי מאוד אוסטרו-

הונגרי בה צמחה חסידות “סאטמר” )שם העיר סאטו מארה בהונגרית(. נמשיך בדרך מתפתלת בין 
נופים מהיפים ברומניה, בין יערות עבותים ונחלים שוצפים אל הכפר סאפאנצה )Sapanta(, בו שוכן 
“בבית הקברות השמח” אתר מיוחד במינו שהוכרז כאתר  מורשת עולמית ע”י אונסק”ו ונמשיך לעיר 
סיגט )Siget(, עיר הבירה של “מאראמורש”. נבקר בביתו של הסופר יליד המקום - אלי ויזל. נתעמק 

בתולדות חייו ויצירתו, בעיקר ברומן “הלילה”. נבקר בבית הכנסת היהודי המפואר שבמקום. 
לינה וארוחת ערב במלון *Gradina Morii hotel 3 הנמצא על נהר איזה.

יום 6 | יום ראשון 18.09.2016 | מאראמורש – מעבר פריסלופ - סוצ’אבה - בירת בוקובינה  
לאחר ארוחת בוקר נשלים את ביקורנו בסיגט ונצא מערבה לאורך עמק נהר איזה )Iza(, דרך כפרים 
ציוריים בעלי בתים קטנים טובעים בירק בעלי מבנה מיוחד ושערי עץ מגולפים שאופייניים למקום 
שבמרכזם כנסית עץ בעלת גג פירמידלי מוגבה מעץ בעל עיצוב מיוחד לחבל ארץ זה, נבקר בבתי 
מלאכה של בעלי מלאכות עממיות )גילוף בעץ, עבודות קש, רקמה וכ”ו( שלאורך הדרך. נראה את 
מנזר בארסאנה המיוחד נחלוף על פני כפרים ציוריים, נעבור במעבר ההרים הגבוה פריסלופ ואולי 
נראה את הכפריים מתאספים בבגדיהם המסורתיים לחגוג את יום השבתון שלהם. נחלוף דרך הכפר 

צ’וקנשטי )Ciocanesti(, המתהדר בבתים מקושטים בהדפסים על הקירות החיצוניים של בתיו.
 ,)Suceava(  בסוצ’אבה Sonnenhof Hotel 4* לקראת ערב נגיע למלוננו לארוחת ערב ולינה במלון

בירת “בוקובינה” )Bukovina(, עירו של שטפאן הגדול, השליט האגדי של מולדובה.
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 יום 7 | יום שני 19.09.2016 | סוצ’אבה - ראדאוץ - “ארץ המנזרים” – סוצ’אבה
ביום זה ניסע צפונה ל”ארץ המנזרים המצוירים”, שהוכרו ע” אונסקו כ”אתרי מורשת עולמית”. נבקר 
בכמה מנזרים בהם בולטים סיפורי התנ”ך והברית החדשה שאוירו בצבעים מיוחדים שסודם עדיין לא 
נתגלה שעומדים בפני פגעי הזמן בצורה מדהימה. הסיפורים הועברו להמוני המאמינים שלא ידעו קרוא 
 ,)Radautz( וכתוב בטכניקה של ציור ביזנטי שכיום היתה נקראת “קומיקס”. לפני כן נתוודע לראדאוץ
עיר בעלת עבר יהודי מפואר. נתחיל בביקור בבית הכנסת של חסידות וויז’ניץ בו יוסף שמידט “הקארוזו 
היהודי”,  החל את הקרירה שלו כחזן לפני שנעשה כוכב אופרה בינלאומי.  נמשיך לביקור בבית 
Sonnenhof Hotel 4* הקברות היהודי שבעיר. בסיומו של יום עמוס זה נחזור למלוננו המפנק

שבסוצ’אבה למנוחה, ארוחת ערב ולינה.

יום 8 | יום שלישי 20.09.2016 | הקארפאטים – פיאטרה נאמץ - מעברי ביקאז – יאשי
יום ארוך ועמוס חוויות מצפה לנו, בו נעזוב את חבל “בוקובינה” ונרד דרומה לאורך הביסטריצה 
 Lacul( השוצפת, אל חבל “מולדובה”. בדרכנו ניסע דרך נופים הרריים עוצרי נשימה לאגם האדום
Rosu(, נשמע את האגדות האופפות את המקום הקסום הזה ונעצור על גדתו לארוחת צהריים 
עצמאית )קבאב, קורטוש קולאצ’( ומי שירצה יוכל לשכור סירת משוטים לשייט עצמי קצר. לפנינו 
מעבר ההרים המפורסם מיצרי ביקאז )Cheile Bicazului( אותו נעבור בחלקו רגלית ונמשיך 
בנסיעה לביקאז )Bicaz( עד לסכר ולאגם הנושא את אותו השם לתצפית ולצילומים. אחר הצהריים 
נגיע לעיר פיאטרה נאמץ )Piatra Neamt(, עיר בעלת עבר יהודי מפואר, בעלת אוכלוסיה יהודית 
עצומה בעבר, שכונתה כ”ירושלים של מולדובה” ע”י נחום סוקולוב בביקורו במקום. נבקר בבית 
הכנסת מעץ, שעל פי המסורת התפלל בו הבעל-שם-טוב, ונשוחח על התפתחותה של התנועה 
החסידית באזורים אלו. נסיעה מזרחה דרך Targu Frumos ו- Podul Iloalei )תחנות של 
“רכבות המוות” המפורסמות בהן איבדו את חייהם קרוב ל- 15000 יהודים בקיץ 1941( תביא אותנו 

עד ליאשי )Iasi( אליה נגיע לקראת ערב.
נסיים יום עמוס חוויות זה, בארוחת ערב ולינה במלון *International Hotel 4 ביאשי.

יום 9 | יום רביעי 21.09.2016 | יאשי - בוקרשט  
יום זה מוקדש לעיר ישי )Iasi(, בירת חבל מולדובה, אשר שימשה בעתות משבר כבירתה החלופית 
של רומניה, עיר בעלת עבר יהודי עשיר, מפואר וטראגי. נצא ברגל להכרות עם אתריה הראשיים 
של יאשי לאורך השדרה של שטפן הגדול. נראה את ארמון התרבות, כנסית שלשת המלאכים, 
הקתדרלה הראשית וכן את בית העירייה ובנין התיאטרון הלאומי. נתוודע לתיאטרון האידי הראשון 
בעולם. נתוודע לסיפור חייהם של המשורר איציק מאנגר, דובי זלצר ואברהם גולדפאדן, מייסד 
התיאטרון. אם הזמן יאפשר לנו נראה את פארק קופאו )Copou( שמוקדש למשורר הלאומי של 
רומניה, מיחאי אמינסקו )Mihai Eminescu( אשר היה נוהג לכתוב בפארק לרגלי העץ האהוב עליו. 
נסיים את הסיור בעיר בביקור באתריה היהודיים של יאשי – נראה את בית הכנסת הגדול ואתרים 
נוספים הקשורים לפוגרום יהודי יאשי. נבקר בבית הקברות היהודי. לקראת ערב ניסע לשדה התעופה 
ונטוס לבוקרשט עיר הבירה, לאחר הנחיתה, נצא לארוחת ערב באחת המסעדות הוותיקות והטובות 

של בוקרשט - מסעדת Caru cu Bere, הממוקמת ברובע חיי הלילה של העיר.
בסיום הארוחה ניסע למלון *Radisson Blu 5 בבוקרשט.
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יום 10 | יום חמישי 22.09.2016  - בוקרשט - ת”א  
לאחר ארוחת בוקר מפנקת, נתכנס להרצאה מרתקת של ההיסטוריון ד”ר יצחק נוי במלון. בתום 
ההרצאה, נקדיש את היום לאתריה המרכזיים של העיר ונתחיל עם אתריה היהודיים של בוקרשט 
ואתרים נוספים. נראה את התיאטרון האידי, נבקר בבית הכנסת הגדול המשמש כמוזיאון לשואת 
יהודי רומניה, נבקר בבית הכנסת “קוראל” נטייל רגלית במרכז העיר, נבקר בכנסיית הסטודנטים 
ובחאן של מנוק ונסתובב ברובע חיי הלילה לאור יום. נבקר בבית Zambaccian )אוסף פרטי משובח 
של אמנות רומנית ואירופאית( וניתוודע לאומנים הרומניים וליהודיים שביניהם. אחה”צ נצא בנסיעה 
לכיוון שדה התעופה ולפי הזמן שיעמוד לרשותנו נעצור להפסקת קפה וקניות במרכז קניות חדיש 

ליד שדה התעופה בדרכנו הביתה. לקראת חצות ננחת בנתב”ג, תם טיול מדהים ועמוס חוויות.

מחיר לאדם בחדר זוגי: 1,900 €   מחיר לחבר מועדון בחדר זוגי: 1,840 €
תוספת חדר ליחיד: 245 € 

המחיר כולל:
• טיסות סדירות עם אל על לבוקרשט וחזרה לת”א וטיסת 

פנים מיאשי לבוקרשט עם טארום  
לינה במלונות ברמת 4 ו- 5 כוכבים בערים המרכזיות• 

כלכלה: חצי פנסיון כולל 2•  ארוחות ערב במסעדות וארוחת 
ערב נוספת עם מופע פולקלור

• תחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג
• סיורים מודרכים וביקורים כמפורט בתוכנית

• מדריך בעברית מומחה לרומניה
• תשר לנהג ולמדריך המקומי

• תשר לסבלים
• הרצאות של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי

• מיסי נמל ודלק
• ערכות שמע

• בקבוק מים מינרלים לכל מטייל במהלך כל יום טיול
מפגש קבוצה לפני היציאה• 

המחיר אינו כולל:
• ארוחות שאינן מפורטות בתכנית

• הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו’(
• כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול

• הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל
• ביטוח בריאות ומטען

חברי מועדון:
• תנאי ההצטרפות למועדון הינה אישור לקבלת חומר פרסומי  

על טיולי ואירועי החברה מעת לעת ואינה כרוכה בתשלום
  •www.global-xp.co.il ניתן להצטרף למועדון דרך האתר

או בטלפון 8044* 

הערות כלליות:
• חברת התעופה אינה מאפשרת הושבה מראש, אלא בדלפקי 

הצ’ק אין לפני הטיסה
• ייתכנו שינויים במסלול ובסדר הימים/הלינות עקב אילוצים 

מקומיים/טכניים/תעופתיים ואחרים, שאינם תלויים בחברתנו
• מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען מורחב, כולל 

הטסה וכולל החמרת מחלות קודמות
• מומלץ להתייעץ עם משרד הבריאות או מרפאת מטיילים 

של קופת החולים לגבי חיסונים והנחיות נוספות
חובה להצטייד בדרכון בתוקף ל-6•  חודשים מיום היציאה, 

עם שלושה דפים ריקים

דמי ביטול:
חברת “גלובל אקספיריינס” ממליצה לרכוש ביטוח כבר   •
בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות 

עפ”י כללי הפוליסה
מ- 45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

40% ממחיר הטיול  
מ- 20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

60% ממחיר הטיול  
מ- 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ועד מועד יציאת הטיול:    •

100% ממחיר הטיול 
מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$, שבכל מקרה   •

לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו
לא יוחזרו תשלומים בגין אשרות כניסה שהונפקו, בכל מקרה   •

ביטול ומכל סיבה שהיא
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס   •
 Info@gle.co.il 03-6007980 או מייל למייל  למספר 

ואישורו ע”י סוכן/ נציג מטעם “גלובל אקספיריינס”

קיום הטיול מותנה במינימום משתתפים שיקבע ע”י החברה.   •
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו

	 במידה וד”ר יצחק נוי לא יוכל להשתתף בטיול )כמפורט 
במסלול( עקב סיבות אישיות / רפואיות / בלתי צפויות, 
החברה מתחייבת לצרף לטיול אישיות מחליפה ברמה דומה
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טיול למדריד וחבל אנדלוסיה עם ד”ר יצחק נוי
16-23.10.2016 | 8 ימים

חבל אנדלוסיה הוא יעד נפלא לטיול עבור מי שמתעניין בהיסטוריה עשירה, נהנה ממבנים אדירים 
ומעוררי השתאות ומתענג על מאכלים מקומיים מעוררי תיאבון. מסלול הטיול מתחיל בכמה ימים 
במדריד וממשיך אל המונומנטים של גרנדה, קורדובה וסביליה ואל יופיים של הכפרים הלבנים, 
המנקדים את הגבעות המוריקות והשלווה של חוף הים התיכון. במסלול נוכל לחוות לינה בפרדור.

פרדורים היו בעבר ארמונות, טירות, או בתי כלא, כולם משופצים בצורה אמנותית ומסורתית כיאה 
לתרבות ספרד. במסעדות הפרדורים מוגשות מנות מיוחדות של מטבח אותנטי מקומי. 

מסלול הטיול:

יום 1 | יום ראשון 16.10.2016 | תל אביב - מדריד
טיסה ישירה למדריד - בירת ספרד ומחוז קסטיליה. עם הנחיתה נצא לסיור מודרך במדריד - עיר 
 ,)Alcala Gate( הבירה הנהדרת של ספרד. נראה את שדרות “הקסטליינה ואת שער אלקלה
נעבור בגראן ויה ובפסאו דל פראדו, נחלוף על פני הכיכרות היפות: סיבלס, כריסטופר קולומבוס 
ואספניה. נצפה בארמון המלכותי פלאסה דה אוריינטה )Plaza de Oriente(, ומשם נצעד לעבר 

פלזה מאיור ופוארטה דל סול – שם יינתן זמן חופשי לסיור ולקניות בחנויות הרבות שבמקום. 
הגעה למלון *Hotel Emperador 4 לארוחת ערב ולינה במדריד.

יום 2 | יום שני 17.10.2016 | מדריד - עמק הנופלים
לאחר ארוחת הבוקר נצא לבוקר של מוזאונים, נתחיל במוזאון הפרדו, אחד המוזאונים הטובים 
בעולם, נצפה בתמונות של גדולי הציירים הספרדים, אל גרקו, ואלסקאס ופרנסיסקו גוייה, ממנו 
נמשיך למוזאון המלכה סופיה לראות את יצירת המופת של פאבלו פיקאסו הציור “גארניקה” המתאר 
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את זוועות מלחמת האזרחים. משם נמשיך לעבר רכס הרי הגואדרמה - שם הקים הגנרל פרנקו 
אנדרטת ענק, מהגדולות בעולם, לזכר הנופלים במלחמת האזרחים )1936 – 1939( ופרנקו עצמו 

קבור במאוזוליאום המרשים הזה. בתום הסיור נחזור למלוננו במדריד.
לאחר התרעננות, נתכנס לשמוע הרצאה של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי. לאחר ההרצאה 

נצא לארוחת ערב במסעדת Asador Real. חזרה למלון *Hotel Emperador 4 במדריד.

יום 3 | יום שלישי 18.10.2016 | מדריד - קורדובה - סביליה
הבוקר מועדות פנינו לדרום ספרד וחבל אנדלוסיה. נגיע לקורדובה )Córdoba(, אשר הייתה 
במאה ה-10 העיר הגדולה והמשגשגת באירופה ובירת האימפריה המורית. נראה את הגשר הרומי 
המרשים על נהר הגואדלכביר ונערוך סיור מודרך בעיר העתיקה. נתחיל בביקור במסקיטה, אחד 
המבנים המפורסמים בספרד ובעולם, מסגד עצום בגודלו שהפך עם הכיבוש הנוצרי לקתדראלה. 
נטייל ברובע היהודי הישן של קורדובה )החודריה( - רחובות צרים, סמטאות וכיכרות קטנות, נבקר 
בסמטת הפרחים המפורסמת ובבית הכנסת העתיק. נמשיך לכיכר הנושאת את שמו של הרמב”ם, 
יליד קורדובה ומשם לכיכר ע”ש רבי יהודה הלוי. בתום הסיור נמשיך עוד כברת דרך קצרה ונגיע 

.Hotel Melia Lebreros 4* לסביליה, בירת אנדלוסיה. ארוחת ערב ולינה בסיביליה במלון

יום 4 | יום רביעי 19.10.2016 | סביליה 
בסיורנו המודרך הבוקר במרכזה ההיסטורי של העיר, נתוודע לאתריה היפים. נבקר בפארק מריה 
לואיסה, אשר עוצב לכבוד התערוכה הבינ”ל של שנת 1929 ומשופע בגנים נפלאים, בריכות , מזרקות 
וביתנים. נבקר בפלאסה אספניה )Plaza de España( – כיכר מרשימה שנותרה מהתערוכה 
הבינ”ל, נצפה בבנין האוניברסיטה אשר היה בעבר בית החרושת לטבק ואשר היווה השראה 
לכתיבת האופרה “כרמן”, בארמון סן טלמו, אשר שימש כאקדמיה הימית ובמגדל הזהב שנבנה 
במאה ה-13. בהמשך נצפה אל החירלדה )המגדל המפורסם של סביליה(, נבקר בקתדראלה - בה 
קבור כריסטופר קולומבוס ובבנין האלקזר, ארמונם של מלכי ספרד כמו גם ברובע סנטה קרוז, אזור 

עתיק בו התגוררו בימי הביניים יהודי העיר ואשר מאופיין בסמטאות צרות וכיכרות ציוריות.
חזרה למלון להתרעננות וארוחת ערב ולאחריה נצא לבילוי מהנה במופע פלמנקו בסגנון אנדלוסי 

.Hotel Melia Lebreros 4* אופייני. לינה בסיבליה במלון
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יום 5 | יום חמישי 20.10.2016 | יינות חרז, גיברלטר - מלגה
ניפרד מסביליה וניסע מערבה אל חרז דה לה פרונטרה )Jerez de la Frontera( לביקור וטעימות 
ביקב המתמחה בייצור יינות השרי המחוזקים. לאחר מכן  נמשיך דרומה למדינת הצוק – גיברלטר )יש 
להצטייד בדרכונים(, מדינה השייכת לבריטניה ושוכנת במיקום אסטרטגי חשוב - מפגש של אפריקה 
ואירופה ושל הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי. נערוך תצפית לעבר המיצרים ויבשת אפריקה ונבקר 

במערת הנטיפים סנט מייקל כמו גם בשמורת הקופים. משם נמשיך לפרדור במלגה.
.Parador del Golf 4* ארוחת ערב ולינה בפרדור במלגה

יום 6 | יום שישי 21.10.2016 | הערים הלבנות, מיחס ורונדה - גרנדה
לאחר ארוחת הבוקר פנינו מועדות לעיירה הלבנה והציורית - מיחס. נערוך סיור בעיירה ולאחר זמן 
חופשי נצא צפונה לאזור ההררי של אנדלוסייה. נגיע לרונדה )Ronda(, מולדת מלחמות השוורים, 
המוקפת בהרים, ויושבת באזור קניוני מרשים. נצפה אל הצוק האדיר עליו היא יושבת ונשוטט מעט 
בסמטאותיה העתיקות והציוריות. אחרי הביקור נמשיך למלון בגרנדה. לאחר התרעננות, נתכנס 

לשמוע הרצאה של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי.
.Abades Nevada Palace 4* ארוחת ערב ולינה בגרנדה במלון

יום 7 | יום שבת 22.10.2016 | גרנדה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בגרנדה – העיר המוסלמית האחרונה שנכנעה לכוחות ספרד 
הנוצריים ב-1492 ורישומיה של התרבות המורית עדיין ניכרים בעיר. נבקר בארמון אלהמברה – גולת 
הכותרת של האדריכלות המוסלמית בספרד ובארמון המלך קרלוס ה-5, הבנוי בסגנון רנסנסי. נטייל 
בגני הארמון, בחנרליפה )Generalife(, ארמון הקיץ של שליטי גרנדה על שלל גינותיו ומזרקותיו 
ונצפה אל גבעת האלבייסין, הרובע המוסלמי העתיק של העיר, בה נבקר במוזאון קטן ומיוחד “ארמון 

הנשכחים” המוקדש להיסטוריה של יהודי ספרד. חזרה למלון בגרנדה להתרעננות קלה.
בערב נצא למופע פלמנקו אוטנטי המשלב הופעה וארוחת ערב.

.Abades Nevada Palace 4* לינה בגרנדה במלון

יום 8 | יום ראשון 23.10.2016 | טולדו - מדריד - תל אביב
מגרנדה נמשיך צפונה בדרכנו לטולדו – “ירושלים אשר בספרד”. בעיר זו ידעה הקהילה היהודית 
בשלהי המאה ה-11 שגשוג כלכלי, רוחני ותרבותי. נבקר ברובע היהודי, בבית הכנסת, בכנסיית סנטו 
תומא, לראות את ציורו המפורסם של אל גרקו, “קבורתו של דוכס אורגז” ונערוך תצפית פנורמית  
על העיר ושלל מבניה: הקתדרלה, האלקאזר )מבצר( והגשרים הנטויים על נהר הטאחו. בתום הסיור 

נאכל ארוחת צהריים וניסע לנמל התעופה של מדריד, לטיסת הלילה חזרה ארצה.
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המחיר כולל:
• טיסות סדירות ת”א מדריד ת”א עם חברת איבריה הספרדית

7 לילות במלונות *4, כולל לינה אחת בפרדור• 
• כלכלה: חצי פנסיון וארוחת צהריים נוספת ביום האחרון

 2•  מופעי פולקלור
• מדריך ישראלי מקצועי המתמחה בספרד

• מדריכים מקומיים
• סיורים מודרכים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית

• אוטובוס תיירים ממוזג
• תשר )טיפים( לנותני השרותים בחו”ל: סבלים, מלצרים, 

נהגים ומדריכים מקומיים
• הרצאות של ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי

• מיסי נמל ודלק
• ערכות שמע

• בקבוק מים מינרלים לכל מטייל במהלך כל יום טיול
• מפגש קבוצה לפני היציאה

המחיר אינו כולל:
• ארוחות שאינן מפורטות בתכנית

• הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו’(
• כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול

• הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל
• ביטוח בריאות ומטען

חברי מועדון:
• תנאי ההצטרפות למועדון הינה אישור לקבלת חומר פרסומי  

על טיולי ואירועי החברה מעת לעת ואינה כרוכה בתשלום
  •www.global-xp.co.il ניתן להצטרף למועדון דרך האתר

או בטלפון 8044*

הערות כלליות:
• חברת התעופה אינה מאפשרת הושבה מראש, אלא בדלפקי 

הצ’ק אין לפני הטיסה
• ייתכנו שינויים במסלול ובסדר הימים/הלינות עקב אילוצים 

מקומיים/טכניים/תעופתיים ואחרים, שאינם תלויים בחברתנו
• מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען מורחב, כולל 

הטסה וכולל החמרת מחלות קודמות
• מומלץ להתייעץ עם משרד הבריאות או מרפאת מטיילים 

של קופת החולים לגבי חיסונים והנחיות נוספות
חובה להצטייד בדרכון בתוקף ל-6•  חודשים מיום היציאה, 

עם שלושה דפים ריקים

דמי ביטול:
חברת “גלובל אקספיריינס” ממליצה לרכוש ביטוח כבר   •
בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות 

עפ”י כללי הפוליסה
מ- 45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

40% ממחיר הטיול  
מ- 20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

60% ממחיר הטיול  
מ- 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ועד מועד יציאת הטיול:    •

100% ממחיר הטיול 
מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$, שבכל מקרה   •

לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו
לא יוחזרו תשלומים בגין אשרות כניסה שהונפקו, בכל מקרה   •

ביטול ומכל סיבה שהיא
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס   •
 Info@gle.co.il למספר 03-6007980 או מייל למייל 

ואישורו ע”י סוכן/ נציג מטעם “גלובל אקספיריינס” 
 

קיום הטיול מותנה במינימום משתתפים שיקבע ע”י החברה.   •
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו

• במידה וד”ר יצחק נוי לא יוכל להשתתף בטיול )כמפורט 
במסלול( עקב סיבות אישיות / רפואיות / בלתי צפויות, 
החברה מתחייבת לצרף לטיול אישיות מחליפה ברמה דומה

מחיר לאדם בחדר זוגי: 2,264 €   מחיר לחבר מועדון בחדר זוגי: 2,195 €
תוספת חדר ליחיד: 335 €
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טיול לברלין עם ד”ר  יצחק נוי
10-16.11.2016 | 7 ימים

ברלין )Berlin(, עיר הבירה של גרמניה, שבה לחיים בשנים שעברו מאז איחודה. היא מציעה למבקרים 
בה עניין רב והנאה. יש בה אתרים ומבנים היסטוריים ויפים לצד מבנים עתידניים, גורדי שחקים, 
מרכזי קניות מפוארים ואווירה תוססת ומלאת חיים, אך כל זאת מבלי להפנות עורף לעבר, שמהווה 
חלק בלתי נפרד ממנה כיום. שוחרי התרבות ימצאו בה עניין רב, הודות למוזיאונים, בתי האופרה 
ואולמות הקונצרטים הפרושים ברחביה. אוהבי הבילויים יהנו מאוד בעיר ברלין, שהיא אחת מבירות 
חיי הלילה המובילות בעולם והיצע המסעדות בה גם הוא רב מאוד. ישראלים ויהודים המבקרים 
בעיר ימצאו עניין רב באתרים רבים, הקשורים בחיי הקהילה המפוארת, שחייתה בה במשך דורות 

ובמאורעות הקשים שפקדו אותה עם עליית הנאצים לשלטון.

מסלול הטיול:

יום 1 | יום חמישי 10.11.2016 | תל אביב - ברלין
נפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסת אל על  לברלין, בירת גרמניה. עם ההגעה נצא לסיור פנורמי 
בברלין. נעבור ליד שער ברנדנבורג )Brandenburger Tor(, הטירגארטן )Tiergarten(, שדרות 

fmizrahi
Sticky Note
כותרת מעל התמונה 
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אונטר דן לינדן )Unter den Linden(, כיכר פריז, כיכר פוטסדאם - הככר המפורסמת עם המבנים 
המרשימים של גדולי הארכיטקטים כמו רנצו פיאנו ורוגרס, סוני סנטר, עם הפאבים והמסעדות 
בהם תוססים חיי הלילה של ברלין, כיכר אלכסנדר )Alexander Platz(, בית העיריה, איזור רובע 

.)Berlin Dom( ניקולאי נעבור דרך ברלין דום
 .Sheraton Grand Hotel Esplanade 5* בתום הסיור נגיע למלון

יום 2 | יום שישי 11.11.2016 | ברלין 
 Treptower( לאחר ארוחת הבוקר נצא לאנדרטת הניצחון הסובייטי על הנאצים בפארק טרפטאור
Park(, נבקר בשרידי חומת ברלין ולאחר מכן בצ’ק פוינט צארלי )Checkpoint Charlie( - מעבר 
 Topographie( ”הגבול המפורסם בין ברלין המזרחית והמערבית ובמוזיאון “טופוגרפיה של טרור
des Terrors( - מוזיאון פתוח הממוקם במרכז ברלין בירת גרמניה. המוזיאון ממוקם ברחוב 
נידרקירכנר )Niederkirchnerstraße( במקום בו עמדה בעבר מפקדת הגסטפו וה-SS בין 
השנים 1933 - 1945, בתקופת השלטון הנאצי. נמשיך בסיור הרגלי ונבקר באנדרטת השואה ומרכז 
ההנצחה שמתחתיה, נמשיך לאזור שבו היה הבונקר של הצורר הנאצי –היטלר ומשם  נמשיך  
לאנדרטה הקטנה לזכר חללי ברית המועצות )אנדרטת הטנק( הסמוכה לשער ברנדנבורג. בשעות  
אחר הצהריים נמשיך לבבל פלאץ )Bebelplatz( אל אנדרטת הסיפריה הריקה של האומן מיכה 

אולמן ונסיים בכיכר זאן דה מארק שם נראה את בית הקונצרטים והכנסיות התואמות. 
בתום הסיור נחזור למלון ונתכנס לשמוע הרצאה מרתקת בנושא מלחמת העולם השניה מפי 

 .Sheraton Grand Hotel Esplanade 5* ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי. לינה במלון

יום 3 | יום שבת 12.11.2016 | דרזדן - לייפציג - ברלין
  )Dresden( לאחר ארוחת הבוקר, נצא למדינת סקסוניה ונבקר בשתי הערים החשובות דרזדן

.)Leipzig( ולייפציג
נתחיל את בקורנו בדרזדן הנחשבת לאחת מהחשובות שבערי גרמניה. העיר נוסדה בשנת 1206 
ושימשה מוקד תרבותי מהמעלה הראשונה. נבקר בארמון ה”צווינגר”: קומפלקס של גנים ומבנים 
בסגנון בארוקי, מהמאה ה- 18. נבקר במוזיאון האומנות או מוזיאון השעונים, נראה את “מצעד 
האצילים“ של סקסוניה עשוי מ- 24,000 אבני פורצלן והם מתארים את התמונה המפורסמת של 
מצעד האצילים והנסיכים לתולדות דרזדן. נעלה על מרפסת התצפית הממוקמת על נהר האלבה 

ומשם נמשיך לכיכר מרטין לותר.
משם ניסע ללייפציג )Leipzig(. העיר השנייה בגודלה בחבל סקסוניה הייתה בעלת מיקום חשוב של 
מסחר, חינוך ואומנות. כיום, זהו אחד מאזורי המסחר העיקריים בגרמניה ועיר אוניברסיטאות מסורתית. 
מסורת האמנות מבוססת בעיקר על המלחין הנודע יוהן סבסטיאן באך, המוזיקאי פליקס מנדלסון 
ברטולדי והמשורר יוהן וולפגאנג וון גוטה. נראה את פסלו של גתה והמקום בו כתב את “פאוסט”.

.Sheraton Grand Hotel Esplanade 5* בתום הסיור חזרה למלון

יום 4 | יום ראשון 13.11.2016 | פוטסדאם – ברלין 
 .)Brandenburg( בירתה של מדינת ברדנבורג ,)Potsdam( לאחר ארוחת הבוקר, ניסע לפוטסדאם
 Schloss( העיר נחשבת לאחד היעדים המבוקשים לטיול מחוץ לברלין. נבקר בארמון צציליינהוף
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Cecilienhof( - אחוזה גדולה בה נערכה ועידת פוטסדאם בשנת 1945 עם סיום מלחמת העולם 
השנייה. נערוך סיור בארמון ונטייל בעיירה פוטסדאם. 

נחזור לברלין ונבקר בווילה ואנזה )Villa am Wannsee(, בה התכנסו ב- 20.1.1942 נציגי המשטר 
הנאצי לקבלת ההחלטה על אופן ביצוע הפתרון הסופי – התוכנית הנאצית להשמדת יהדות אירופה. 
משם נמשיך לרובע גרינוולד )Grunewald( ורציף 17. פרסומו העיקרי של המקום נובע בעיקר 
מהיותו תחנתם האחרונה של רוב יהודי ברלין. מתחנת הרכבת גרונוולד הובלו 55,000 מיהודי ברלין 

)מתוך 75,000 יהודי העיר( אל מותם בזמן מלחמת העולם השנייה.
בתום הסיור חזרה למלון *Sheraton Grand Hotel Esplanade 5, בערב נצא לאופרה נבחרת 

)שם האופרה יפורסם בסמוך למועד הטיול(. 

יום 5 | יום שני 14.11.2016 | ברלין היהודית 
היום יוקדש ליהדות ברלין. נתחיל את סיורנו בפסל מחאת הנשים - פסל המתאר את סיפורן של 
הנשים ה”אריות” שהיו נשואות ליהודים ואיך מחאתן הצליחה לשחרר את בעליהן מציפורני הנאצים. 
הפסל נבנה על ידי האמנית אינגה הונצינגר בשנת 1955. במקום בו עומד היום הפסל, עמד בעבר 
בניין ששימש את הקהילה היהודית, אותו הפכו הנאצים לתחנת מעצר. לא רחוק משם, נמצא שלט 

המאזכר את מיקומו של בית הכנסת העתיק בעיר.
בית הכנסת הישן - בית הכנסת נבנה בשנת 1712 עבור הקהילה היהודית שהגיעה לעיר כבר בשנת 
1671, אך נאסר עליה בתחילה לבנות בית כנסת. בית הכנסת הפך לקטן עבור הקהילה שהלכה 
וגדלה ואחרי חילוקי דעות בין הקהילה האורתודוכסית לליברלית, נעשה שיפוץ במבנה וגם החלו 

בבניית בית כנסת נוסף לא רחוק משם אשר נקרא בית הכנסת החדש.
חצרות הרובע – נסתובב בין חצרות הרובע המשופצות. כאן גרו רבים מיהודי העיר. כיום לאחר השיפוץ 
הטרנדי, חזר הרובע לשקוק חיים. בין החצרות ניתן למצוא חנויות בוטיק של מעצבים שונים, חנויות 

מזכרות כמו גם גלריות, מסעדות טובות, בארים, מועדונים ואולמות קולנוע קטנים.
מוזיאון אוטו ויילד - באחת החצרות מסתתר מוזיאון קטן המספר את סיפורו של חסיד אומות העולם 

אוטו וילד, שהעסיק במפעלו עיוורים ובעלי לקויי ראיה וכך הצליח להציל את חלקם מסוף מר.
רחוב גרוסה המבורגר - ברחוב זה שכן בית האבות היהודי ומאחוריו בית הקברות היהודי. כיום, 
שני אלה אינם קיימים עוד, אך מיקומם הוא אתר הנצחה ליהדות העיר. בית האבות שימש גם הוא, 
לאחר שדייריו נשלחו למחנות, לאיסוף יהודים על ידי הגסטאפו. בית הקברות נוקה מקבריו ושימש 
לקראת סוף המלחמה, כאתר שוחות להגנת הציבור מהפצצות בעלות הברית, ומאוחר יותר נחפר 
במקום קבר אחים גדול. בית קברות זה היה הראשון שהוקם עבור יהודי העיר והיו קבורים בו אישים 

ידועים כגון: משה מנדלסון, פייטל הינה אפרים ועוד.
בית הכנסת החדש – בית הכנסת נבנה בשנת 1866 בתכנונו של אדוארד קנובלך ומאוחר יותר 
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השלים את מלאכת התכנון פרידריך אוגוסטוס שטולר. הבנין היה בולט בזכות כיפתו המוזהבת וניתן 
היה לראותו ממרחק. הנסיון לפגוע במבנה בליל הבדולח סוכל על ידי איש משטרה גרמני, אך בית 
הכנסת לא שרד את ההפצצות ונהרס כמעט לגמרי. בשנת 1958 שוחזרה חזית בית הכנסת וכיום 

שוכן בו מוזיאון הסוקר את ההסטוריה של המבנה והקהילה היהודית בברלין.
.Sheraton Grand Hotel Esplanade 5* לינה במלון

יום 6 | יום שלישי 15.11.2016 | ברלין 
נמשיך את סיורנו בברלין, נתחיל בסיור ברייכסטאג )Reichstag( – מקום מושבו של הפרלמנט 
הגרמני, במוזיאון המרשים, מוזיאון פרגמון, הנמצא ב”אי המוזיאונים” שנחשב לאחד החשובים 
ביותר בגרמניה והוכרז כאתר מורשת עולמית מטעם אונסק”ו. נמשיך לביקור בכנסיית הזיכרון של 

וילהלם הראשון המכונה “השן השבורה” של ברלין.
נחזור למלון *Sheraton Grand Hotel Esplanade 5 ונתכנס לשמוע הרצאה מרתקת בנושא 

מלחמת העולם השניה מפי ההיסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי.
לאחר מכן נצא למסעדה Lutter & Wegner לארוחת ערב ושיחת סיכום. 

יום 7 | יום רביעי 16.11.2016 | ברלין - ת”א 
לאחר ארוחת הבוקר, בוקר חופשי בברלין בו ננצל את הזמן לשיטוט בשדרה המפורסמת קודאם 
)Ku- Damm( על בתי הכלבו המפוסמים שלה כמו KDW. לעת ערב ניסע לשדה התעופה לטיסת 

אל על חזרה לארץ. 

מחיר לאדם בחדר זוגי: 1,936 €   מחיר לחבר מועדון בחדר זוגי: 1,875 €
תוספת חדר ליחיד: 380 €
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המחיר כולל:
טיסת UP של אל על במסלול תל אביב–ברלין–תל אביב   •

Sheraton Grand Hotel Esplanade 5* 6 לילות בבית מלון  •
)או דומה בדרגתו( על בסיס לינה וארוחת בוקר  

ארוחת ערב בלילה האחרון  •
סיורים מודרכים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית  •

אוטובוס ממוזג  •
מלווה קבוצה / מדריך מקומי דובר עברית  •

כרטיס לאופרה  •
תשר )טיפים( לנותני השרותים בחו”ל: סבלים, מלצרים   •

ומדריכים מקומיים
ליווי ע”י ההסטוריון ואיש הרדיו ד”ר יצחק נוי, כולל 2 הרצאות   •

במלון
• מיסי נמל ודלק

• ערכות שמע
• בקבוק מים מינרלים לכל מטייל במהלך כל יום טיול

• מפגש קבוצה לפני היציאה
 

המחיר אינו כולל:
• ארוחות שאינן מפורטות בתכנית

• הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו’(
• כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול

• הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל
• ביטוח בריאות ומטען

חברי מועדון:
• תנאי ההצטרפות למועדון הינה אישור לקבלת חומר פרסומי  

על טיולי ואירועי החברה מעת לעת ואינה כרוכה בתשלום
  •www.global-xp.co.il ניתן להצטרף למועדון דרך האתר

או בטלפון 8044* 

הערות כלליות:
• חברת התעופה אינה מאפשרת הושבה מראש, אלא בדלפקי 

הצ’ק אין לפני הטיסה
בטיסות UP•  של אל על לא מוגש אוכל במהלך הטיסה

• ייתכנו שינויים במסלול ובסדר הימים/הלינות עקב אילוצים 
מקומיים/טכניים/תעופתיים ואחרים, שאינם תלויים בחברתנו
• מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען מורחב, כולל 

הטסה וכולל החמרת מחלות קודמות
• מומלץ להתייעץ עם משרד הבריאות או מרפאת מטיילים 

של קופת החולים לגבי חיסונים והנחיות נוספות
חובה להצטייד בדרכון בתוקף ל-6•  חודשים מיום היציאה, 

עם שלושה דפים ריקים

דמי ביטול:
חברת “גלובל אקספיריינס” ממליצה לרכוש ביטוח כבר   •
בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות 

עפ”י כללי הפוליסה
מ- 45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

40% ממחיר הטיול  
מ- 20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

60% ממחיר הטיול  
מ- 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ועד מועד יציאת הטיול:    •

100% ממחיר הטיול 
מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$, שבכל מקרה   •

לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו
לא יוחזרו תשלומים בגין אשרות כניסה שהונפקו, בכל מקרה   •

ביטול ומכל סיבה שהיא
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס   •
 Info@gle.co.il למספר 03-6007980 או מייל למייל 

ואישורו ע”י סוכן/ נציג מטעם “גלובל אקספיריינס” 
 

קיום הטיול מותנה במינימום משתתפים שיקבע ע”י החברה.   •
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו

• במידה וד”ר יצחק נוי לא יוכל להשתתף בטיול )כמפורט 
במסלול( עקב סיבות אישיות / רפואיות / בלתי צפויות, 
החברה מתחייבת לצרף לטיול אישיות מחליפה ברמה דומה
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המחיר אינו כולל:
• ארוחות שאינן מפורטות בתכנית

• הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו’(
• כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול

• הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל
• ביטוח בריאות ומטען

חברי מועדון:
• תנאי ההצטרפות למועדון הינה אישור לקבלת חומר פרסומי  

על טיולי ואירועי החברה מעת לעת ואינה כרוכה בתשלום
  •www.global-xp.co.il ניתן להצטרף למועדון דרך האתר

או בטלפון 8044*

הערות כלליות:
• חברת התעופה אינה מאפשרת הושבה מראש, אלא בדלפקי 

הצ’ק אין לפני הטיסה
• ייתכנו שינויים במסלול ובסדר הימים/הלינות עקב אילוצים 
מקומיים/טכניים/תעופתיים ואחרים, שאינם תלויים בחברתנו
• מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען מורחב, כולל 

הטסה וכולל החמרת מחלות קודמות
• מומלץ להתייעץ עם משרד הבריאות או מרפאת מטיילים 

של קופת החולים לגבי חיסונים והנחיות נוספות
חובה להצטייד בדרכון בתוקף ל-6•  חודשים מיום היציאה, 

עם שלושה דפים ריקים

דמי ביטול:
חברת “גלובל אקספיריינס” ממליצה לרכוש ביטוח כבר   •
בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות 

עפ”י כללי הפוליסה
מ- 45 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

40% ממחיר הטיול  
מ- 20 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני היציאה לטיול:  •

60% ממחיר הטיול  
מ- 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ועד מועד יציאת הטיול:    •

100% ממחיר הטיול 
מחיר הטיול כולל דמי רישום וטיפול בסך 100$, שבכל מקרה   •

לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו
לא יוחזרו תשלומים בגין אשרות כניסה שהונפקו, בכל מקרה   •

ביטול ומכל סיבה שהיא
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס   •
 Info@gle.co.il למספר 03-6007980 או מייל למייל 

ואישורו ע”י סוכן/ נציג מטעם “גלובל אקספיריינס” 
 

קיום הטיול מותנה במינימום משתתפים שיקבע ע”י החברה.   •
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו

• במידה וד”ר יצחק נוי לא יוכל להשתתף בטיול )כמפורט 
במסלול( עקב סיבות אישיות / רפואיות / בלתי צפויות, 
החברה מתחייבת לצרף לטיול אישיות מחליפה ברמה דומה
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