חנוכה 2017
חגי תשרי |
טיולי חו”ל
ם
דרות המורי

לחברי הסת

הסתדרות המורים בישראל

עובדי הוראה יקרים,
הסתדרות המורים בישראל הפיקה חוברת תיירות חו”ל חדשה,
לכבוד החגים הבאים עלינו לטובה.
בחוברת מבחר טיולים מאורגנים ,טיסות לצד חבילות נופש.
אנו מאחלים לכם ולכל בית ישראל שנה טובה ומבורכת!

יפה בן-דויד
המזכירה הכללית
הסתדרות המורים

גד דיעי
מ”מ מזכ”לית
הסתדרות המורים

הנחיות כלליות טיולי חו”ל – חגי תשרי וחנוכה 2017
כל המופיע בעמוד נכון ליום הדפסת החוברת .מומלץ
להתעדכן באתר האינטרנט טרם ההזמנה.
כל הפעילות המפורטת בחוברת טיולי חו”ל – חגי תשרי
וחנוכה  2017ובאתר הסתדרות המורים מיועדת לחברי
הסתדרות המורים ולבני זוגם בלבד .כבני משפחת עו”ה
ייחשבו בן או בת הזוג של המורה וילדיהם בלבד ,בטיולים
מאורגנים השתתפות מגיל  ,16מלבד טיולי משפחות.
פרטים כללים ומסלולי הטיול אפשר לקבל בטלפונים
המפורטים בכל טיול כפי שמפורסמים בחוברת ובאתר
הסתדרות המורים  / www.itu.org.ilימי היציאה
והחזרה נכללים במניין הימים .ייתכנו שינויים בתאריכי
היציאה לטיולים .המידע יעודכן באתר ו/או במעמד
ההזמנה אצל הספק המבצע .כל הטיולים המאורגנים
בתיירות חו”ל כפופים למפורט בחוברות הסיטונאים
בסעיף התנאים הכלליים של כל אחת מהחברות
המבצעות * .על כל משתתף לבדוק בעצמו את תנאי
ההתקשרות עם החברה המציעה את ‘החבילה’ בטרם
ההתקשרות .התשלום כולל את השירותים המפורטים
בלבד .במקרים בודדים ייתכנו סיורי בחירה שיחויבו
בתשלום נוסף (אופשיונלס)
באחריות הנרשם לבדוק כי דרכונו תקף ל 6 -חודשים
מיום היציאה לנופש* המחירים כוללים מסי נמל ,דמי
ביטחון והיטלי דלק כפי שעודכנו עד ליום הוצאת
החוברת .אם יתייקרו אחד מהמרכיבים יעודכן המחיר
בהתאם באתר ו/או במעמד ההזמנה אצל הספק
המבצע .ט.ל.ח
לתשומת ליבכם
מחיר הטיולים נקבע לאחר בדיקת ועדת התיירות.
המחיר לעו”ה מופחת ב 50$ -ישולם ע”י הסתדרות
המורים בישראל.

תנאי ביטול
תנאי ההשתתפות ומידע כללי כולל סעיף דמי ביטול,
ראו בדף ההרשמה לטיול של החברה המבצעת.
* הסתדרות המורים רשאית לסיים את המכירה/
הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת * ייתכנו טעויות
שנפלו בתום-לב במסגרת הפרסום בחוברת במחירים ו/
או במרכיבים אחרים הקשורים בהם * הרישום הקובע
הוא זה המופיע באתר הסתדרות המורים www.itu.org.
 ilו/או אצל החברה המבצעת * כל טענה ,תביעה או
דרישה המתבססות על הטעות הרשומה בחוברת יידחו
על הסף – ט.ל.ח.
תנאי תשלום
ניתן לשלם עד שלושה תשלומים בכרטיס אשראי (שער
‘’העברות והמחאות’’ מכירה גבוה ביום התשלום) .ט.ל.ח
תנאים ואחריות
הסתדרות המורים בישראל ,להלן ‘הסתדרות המורים’,
מודיעה בזאת כי פעילותה בכל הנוגע לאספקת
השירותים והמוצרים בחוברת זו מתבצעת במסגרת
היותה מקשרת בלבד .לפיכך ,אין הסתדרות המורים
נושאת באחריות כלשהי לטיב השירותים ,איכותם ו/או
נזק כלשהו העלול להיגרם למזמין השירותים והמוצרים
הנ”ל כי כל טענה ו/או תביעה בקשר לשירותים ו/או
המוצרים ,הסתדרות המורים לא תהא אחראית לכל נזק
כאמור לעיל .מומלץ לבדוק את מפרט החבילה טרם
ההתקשרות .התמונות להמחשה בלבד – ט.ל.ח

www.itu.org.il

בחרנו עבורכם את היעדים
הכי זולים ואטרקטיביים!
בחוברת תמצאו מגוון רחב של חבילות נופש
המתאימות בדיוק לצרכים שלכם

בטומי -
פנינת הקווקז

כרתים

*Euphoria 5
 4ימים –  3לילות
כלכלהHB :
תאריך יציאה05-08/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$464 :
מחיר לקהל הרחב $665

* - Knossas Royal 5כפר נופש
 5ימים –  4לילות
כלכלהHB :
תאריך יציאה17-21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$645 :
מחיר לקהל הרחב $795

רומניה -
פנינת הקרפטים

כלכלה:
לילה ראשון  6 + BBארוחות ערב
תאריך יציאה21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$619 :
מחיר לקהל הרחב $749

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.
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בוקרשט  -טעימה רומנית

 5ימים –  4לילות
תאריכי יציאה12/11/2017 :
המחיר שלנו לחבר$519 :
מחיר לקהל הרחב$609 :
תאריכי יציאה17/12/2017 :
כלכלה 3 + BB :ארוחות ערב
המחיר שלנו לחבר$549 :
מחיר לקהל הרחב$639 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

בייג'ינג הקסומה

טיולים מאורגנים
צפון איטליה משפחות

ורונה ,אגם גארדה ,טגם טאנו ,אגם לדרו,
הרי הדולמיטים ,ונציה ,קאנבה וורלד,
גראדה לנד ,סירמיונה
 7ימים –  6לילות
תאריכי יציאה06/10/2017 :
כלכלהBB :
המחיר שלנו לחבר$1,004 :
מחיר לקהל הרחב$1,199 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

אנגליה וסקוטלנד

אוקספורד ,ביתו של שייקספיר ,צ'סטר
והחיפושיות ,ליברפול – שייט באגם
ווינרמארה ,גריטנה גרין ,חתונה אצל
הנפח ,חומת אדריאנוס ,מופת ,לוך לומונד,
אינוורארי ,אובן ,פורט וויליאם וההר הגבוה
בבריטניה ,תעלת קלדוניה ,גלנקו  -לוך
נס ,אינוורנס ,דאפטאון ,מזקקת גלנפידיך
 גורמס שמורת הטבע ,סולם הדגים –סטירלינג ,אדינבורו ,קמברידג'  -לונדון
 13ימים –  12לילות
תאריכי יציאה04/10/2017 :
כלכלהBB :
המחיר שלנו לחבר$1,749 :
מחיר לקהל הרחב$1,999 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il
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אתונה  -סופשבוע
שומרי מסורת

סיור מקיף באתונה ,מופע גדול ,תעלת
קורינתוס ,נאפפליו ,פיראוס
 4ימים –  3לילות
כלכלה + BB :ארוחת ערב בטברנה
תאריך יציאה15/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר$690 :
מחיר לקהל הרחב$810 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

אתונה  -סופשבוע מוזיקלי

סיור בעיר ,ארוחה בטברנה ,מופע גדול,
פיראוס
 4ימים –  3לילות
תאריכי יציאה15/12/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$740 :
מחיר לקהל הרחב$1,079 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

באטומי ומערב גאורגיה

באטומי ,הגנים הבוטנים ,קוטאיסי ,שמורת
סטפליה ,חבל אדג'רה אירוח משפחתי
הטבה מיוחדת עלייה ברכבל לתצפית
מרהיבה על בטומי
 5ימים –  4לילות
תאריכי יציאה10/2017 ;09/2017 :
לא כולל חגים
כלכלה:
המחיר שלנו לחבר$899 :
מחיר לקהל הרחב$1,078 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

טיסות אל-על
הכפר האולימפי שוק אוכל הלילי /כיכר
טייננן  -העיר האסורה  -מפעל משי +
מופע אקרובטיקה /החומת הסינית -
המרכז לרוקחות סינית מסורתית /ארמון
הקיץ  -תערוכת הפנינים /מוזיאון העיר
 שוק הפשפשים  -המרכז לרפואהסינית מסורתית /המוזיאון הלאומי  -רחוב
האומנות והקליגרפיה  -תערוכת הג'ייד/
מקדש השמיים  -בית תה מסורתי /מקדש
הלאמה  -שוק הפרחים
 8ימים –  7לילות
תאריכי יציאה13/12/2017 :
כלכלה :ע״ב ארוחת בוקר +
ארוחה אחת נוספת
המחיר שלנו לחבר$1,049 :
מחיר לקהל הרחב$1,399 :
לא כולל ויזה
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

בייג'ינג ושנחאי

טיסות אל-על
בייג'נג ,העיר האסורה וכיכר טיננמאן,
החומה הגדולה ,שנגחאי ,הרובע היהודי,
ארמון הקיץ ,מקדש השמיים ,מקדש
הלאמה ,שוק הפרחים
 8ימים –  7לילות
תאריך יציאה11/12/2017 :
כלכלה BB :ע״ב ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר$1,249 :
מחיר לקהל הרחב$1,299 :
לא כולל ויזה
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.

www.itu.org.il

לונדון למשפחות

גריניץ’ ,שייט על התמזה ,לונדון איי
פארק השעשועים THORPE
 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה09/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$1,139 :
המחיר לילד - $1,099 :עד גיל 12
מחיר לקהל הרחב$1,249 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

לונדון למשפחות

גאורגיה  -בין עבר לעתיד

טביליסי ,סירנארי ,מצחטה ,בורג'ומי,
עיר המערות וארדזיה ,עיר המערות
אופליסציחה ,מצודת אנאנורי ,גודאורי
כולל טיול ברכבי שטח בהר הקאזבג
 8ימים –  7לילות
כלכלה 4 + BB :ארוחות נוספו
תאריך יציאה25/9/2017 :
המחיר שלנו לחבר$739 :
מחיר לקהל הרחב$819 :
תאריכי יציאה9/10/2017 ,2/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$809 :
מחיר לקהל הרחב$929 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

וייטנאם וקמבודיה

האנוי ,האלונג ביי ,סאפא ( ,)sapaשווקי
המיעוטים ,לאו קאי  -האנוי ,הואה  -נהר
הבשמים ,דאנאנד ' -מעבר העננים'  -הוי
אן ,הו צ'י מין (סייגון)מחילות קו צ'י  -קאו
דאי ,דלתת המקונג  -קאן טו ,צ'או דוק
 נהר המקונג ,הפלגה בנהר הקמבודיה,סיאם ריפ  -מקדשי אנגקור ,אגם טונלה
 19ימים –  16לילות
תאריכי יציאה07/12/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$3,540 :
מחיר לקהל הרחב$3,990 :
לא כולל ויזה ואשרות כניסה
להזמנות :דיסקברי 03-5627248
www.discoveryt.co.il

וייטנאם וקמבודיה

האנוי ,האלונג ביי ,סאפה ,הואה ,הוי אן,
סייגון ,טאי נין ,קאנטו ,שייט חוויתי ב-
 ,speed Boatפנום פן ,סיאם ריפ
 17ימים –  14לילות
תאריכי יציאה02/10/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$3,440 :
מחיר לקהל הרחב$3,890 :
לא כולל ויזה ואשרות כניסה
להזמנות :דיסקברי 03-5627248
www.discoveryt.co.il

זנזיבר וטנזניה  -חנוכה

נופש בזנזיבר האי החלומי ספארי בטנזניה
 8ימים –  7לילות
כלכלה :חמישה ימים הכל כלול  /שני
לילות FB
תאריך יציאה13/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר$2,249 :
מחיר לקהל הרחב$2,399 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

יפן

טוקיו ,ניקו ,איזור האקונה ,איזור
מאטסמוטו ,טאקיימה ,שיראגאווה-גו,
קנאזאווה ,קיוטו ,נארה ,הירושימה ,אוסקה
 15ימים –  12לילות
תאריכי יציאה01/10/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$5240 :
מחיר לקהל הרחב$5,390 :
לא כולל ויזה ואשרות כניסה
להזמנות :דיסקברי 03-5627248
www.discoveryt.co.il

כולל מוזיאון מאדאם טוסו וביקור
באצטדיון ארסנל
לונדון  -אוקספורד+סוהו ,בקינגהם פאלאס
(החלפת משמרות) שוק ספיטלפילדס,
מאדם טוסו  +חוויית מארוול  + 4Dמלחמת
הכוכבים ,קמדן מרקט ,סיור בלונדון,
המוזיאון הבריטי  -ווסטפילד ,הסיטי של
לונדון  -חגיגת קניות
 7ימים –  8לילות
תאריכי יציאה06/10/2017 :
כלכלהBB :
המחיר שלנו לחבר$1,290 :
המחיר לילד - $1,099 :עד גיל 12
מחיר לקהל הרחב$2,000 :
להזמנות :דיסקברי 03-5627248
www.discoveryt.co.il

לפלנד  -חלום ליל חורף!
חנוכה

טיסות סדירות
רובניימי  -ציוד ארקאי! המפלים הקפואים
בקורואמה  -סיור לילה 'לצוד את הזוהר'!/
ספארי אופנועי שלג  -דיג בקרח /שלג
יער הציידים  -פארק סנטה קלאוס ופארק
 /SNOWMANכלבי האסקי  -אייל הצפון -
טקס לאפי מסורתי
 7ימים –  6לילות
תאריכי יציאה12-18/12/2017 :
כלכלהFB :
המחיר שלנו לחבר€1,919 :
מחיר לקהל הרחב€2,121 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.
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מדריד  -טיול כוכב

טיסות סדירות
סיור כיכרות במדריד ,אמת המים בסגוביה,
הרובע היהודי בטולדו ,העיר העתיקה של
אבילה
 5ימים –  4לילות
תאריכי יציאה12/12/2017 :
כלכלהBB :
המחיר שלנו לחבר$749 :
מחיר לקהל הרחב$949 :
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

מלטה
שומרי מסורת

צוקי רינגלי ,גני סן-אנטון ,המערה הכחולה,
כפר האמנים טה’ קלי ,מדינה ,רבאט ועוד
 5ימים –  4לילות
כלכלה + HB :אפשרות הכנת כריכים
בצהריים
תאריכי יציאה26/11/2017 ;12/11/2017 :
המחיר שלנו לחבר€735 :
מחיר לקהל הרחב€855 :
תאריך יציאה10/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר€725 :
מחיר לקהל הרחב€842 :
תאריך יציאה24/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר€815 :
מחיר לקהל הרחב€940 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

מרוקו
שומרי מסורת

רבאט ,טנג'יר ,פס ,מדבר סהרה ,אגדיר,
מרקש ,הרי האטלס ,קזבלנקה.
אטרקציות :טיול ג'יפים ,טיול גמלים,
חפלה מרוקאית ,מופע פנטסיה במרקש
אצל עלי
 13ימים –  12לילות
תאריכי יציאה15/10/2017 ;03/10/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$1,850 :
מחיר לקהל הרחב$2,490 :
להזמנות :דיסקברי 03-5627248
www.discoveryt.co.il

סיציליה

קטניה–נוטו-סיראקוזה  -אורטיג'יה,
טאורמינה  -הר הגעש אתנה ,פיאצה
ארמרינה  -וילה רומנה דל קסאלה – אנה
– פלרמו ,מונדלו  -מונטה פלגרינו ,פלרמו–
מונראלה–צ'פאלו ,קורלאונה–סג'סטה–
אריצ'ה
 8ימים –  7לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה02/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$1,179 :
מחיר לקהל הרחב$1,299 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

סיציליה

אנה ,פלרמו ,מונריאלה ,אריצ'ה ,צ'פאלו,
סירקוזה  -חצי האי אורטיג'ה ,נוטו,
קאטניה ,הר הגעש אתנה ,טאורימנה
 5ימים –  4לילות
תאריך יציאה,3/10/2017 ,1/10/2017 :
8/10/2017
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר€767 :
מחיר לקהל הרחב€910 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

מטעמי קטלוניה
שומרי מסורת

ברצלונה ,קוסטה בראווה ,מונטסרט
 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריכי יציאה10/12/2017 ;5/11/2017 :
המחיר שלנו לחבר$723 :
מחיר לקהל הרחב$873 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

מרוקו

רבאט ,טנג'יר ,פס ,מדבר סהרה ,אגדיר,
מרקש,
הרי האטלס ,קזבלנקה.
אטרקציות :טיול ג'יפים ,טיול גמלים,
חפלה מרוקאית ,מופע פנטסיה במרקש
אצל עלי
 13ימים –  12לילות
תאריכי יציאה15/10/2017 ;03/10/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$1,940 :
מחיר לקהל הרחב$2,390 :
להזמנות :דיסקברי 03-5627248
www.discoveryt.co.il
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ספרד ,אנדורה צרפת

ברצלונה ,קוסטה בראווה ,חירונה ,פיגרס,
מוזיאון דאלי ,קוסטה בראווה ,מטארו,
צרפת ,פרפיניאן ,קרקסון ,אנדורה,
מונטסרט
 7ימים –  6לילות
תאריך יציאה2/10/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$955 :
מחיר לקהל הרחב$1,145 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

סרביה

 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה17/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר$809 :
מחיר לקהל הרחב$899 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

פורטוגל

ליסבון ,תומר ,בלמונטה ,עמק הדואורוף
פורטו ,אביירו ,קוימברה ,נאזרה ,באטאליה,
פאטימה ,אובידוש ,סינטרה ,קאבו דה
רוקה ,קשקאיש ,אשטוריל
 7ימים –  6לילות
תאריך יציאה;02/10/2017 ;26/09/2017 :
03/10/2017
כלכלהBB :
המחיר שלנו לחבר€1,844 :
מחיר לקהל הרחב€2,019 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

פלאי הודו

דלהי ,אגרה וראג'סטן כולל פושקאר
טיסות ישירות – אל על
טהג' מאהל ,אתר ההנצחה של מהטמה
גנדי ,המצפה האסטרונומי ,ג'איפור העיר
הורודה ,ארמון הרוחות ,אגרה והמבצר
האדום ,רכיבה על פילים ,סיור גמלים
בפושקאר
 10ימים –  7לילות
תאריכי יציאה10/12/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$1,449 :
מחיר לקהל הרחב$1,699 :
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

קרואטיה-סלובניה

אופטיה ליובליאנה קניון וינטגאר האלפים
היוליאניים שמורת פליטויצה פוסטוינה
פרידיאמה איסטריה רייקה
 8ימים –  7לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה19/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$899 :
מחיר לקהל הרחב$1,005 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

קרלה ארץ התבלינים

קוצ'ין ,מונאר ,מדוראי וטעימה ממובאי
טיסות ישירות – אל על
בית הכנסת 'פרדסי' ,רשתות הדייג
בפורט קוצי'ן ,מופע תיאטרון קתקאלי,
שייט בלגונות של הבקווטרס ,מוזיאון
התה במונאר ,סיור בחוות תבלינים ,מופע
אמנויות לחימה ,סיור ריקשות במודראי,
סיור במומבאי (בומביי לשעבר)
 10ימים –  7לילות
תאריכי יציאה10/12/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$1,549 :
מחיר לקהל הרחב$1,799 :
לא כולל ויזה
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

רומניה  -פנינת הקרפטים

סלניק מכרות המלח סיביו קניון
דמבוביצ'וארה טירת בראן סיגישוארה
סינייה – ארמון פלש בוקרשט  8ימים – 7
לילות
כלכלה :לילה ראשון  6 + BBארוחות ערב
תאריך יציאה21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$619 :
מחיר לקהל הרחב$699 :
תאריך יציאה28/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$619 :
מחיר לקהל הרחב$749 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

תאילנד משפחות

בנגקוק ,צ'אנג ראי ,אזור צ'אנג מאי ,האי
פוקט.
אטרקציות :מופע פולקלור וארוחת ערב
טיפוסית בצ'אנג מאי ,מופע פילים ורכיבה
על פילים בג'ונגל ,האי פוקט ,שייט לאי
של ג'יימס בונד
 10ימים –  7לילות
תאריך יציאה 03/10/2017:
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$2,140 :
מחיר לילד$2,190 :
מחיר לקהל הרחב$2,590 :
להזמנות :דיסקברי 03-5627248
www.discoveryt.co.il

רומניה

ברדשוב ,טירת בראן ,דמבוביצ'ורה,
סיניה ,ארמון פלש ,סיגישוארה ,סלאניק
פראחובה ,בוקרשט
 8ימים –  7לילות
תאריך יציאה02/10 ;25/09 ;18/09 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$749 :
מחיר לקהל הרחב$909 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il
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נופשונים חו״ל
להזמנות קשרי תעופה www.kishrey-teufa.co.il | 03-5205077
בורגס

Iberosrat 4+ - Sunny Beach
 5ימים –  4לילות
כלכלה :הכל כלול
תאריך יציאה17-21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$490 :
מחיר לקהל הרחב$630 :
כולל העברות

בטומי  -פנינת הקווקז

*Euphoria 5
 4ימים –  3לילות
כלכלהHB :
תאריך יציאה21-24/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$490 :
מחיר לקהל הרחב$630 :
תאריך יציאה05-08/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$464 :
מחיר לקהל הרחב$600 :
כולל העברות

בטומי  -פנינת הקווקז

*Euphoria 5
 5ימים –  4לילות
כלכלהHB :
תאריך יציאה17-21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$550 :
מחיר לקהל הרחב$695 :
תאריך יציאה08-12/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$514 :
מחיר לקהל הרחב$655 :
כולל העברות

ברצלונה

*Fira congress 4
 4ימים –  3לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה21-24/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$620 :
מחיר לקהל הרחב$775 :
כולל העברות
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ברצלונה

*Fira congress 4
 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה21-25/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$680 :
מחיר לקהל הרחב$850 :
כולל העברות

ברצלונה

*Fira congress 4
 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה01-05/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$724 :
מחיר לקהל הרחב$889 :
כולל העברות

ורנה – חולות הזהב

*Melia Hermitge
 5ימים –  4לילות
כלכלה :הכל כלול
תאריך יציאה17-21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$480 :
מחיר לקהל הרחב$620 :
כולל העברות

כרתים

*Serita Beach 5
 5ימים –  4לילות
כלכלה :הכל כלול
תאריך יציאה17-21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$550 :
מחיר לקהל הרחב$700 :
תאריך יציאה08-12/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$640 :
מחיר לקהל הרחב$795 :
כולל העברות

כרתים

*Serita Beach 5
 4ימים –  3לילות
כלכלה :הכל כלול
תאריך יציאה21-24/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$540 :
מחיר לקהל הרחב$685 :
תאריך יציאה05-08/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$525 :
מחיר לקהל הרחב$670 :
כולל העברות
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נופשונים חו״ל
להזמנות קשרי תעופה www.kishrey-teufa.co.il | 03-5205077
כרתים

* - Knossas Royal 5כפר נופש
 5ימים –  4לילות
כלכלהHB :
תאריך יציאה17-21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$645 :
מחיר לקהל הרחב$800 :
כולל העברות

כרתים

* - Knossas Royal 5כפר נופש
 4ימים –  3לילות
כלכלהHB :
תאריך יציאה21-24/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$664 :
מחיר לקהל הרחב$825 :
תאריך יציאה05-08/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר534$ :
מחיר לקהל הרחב675$ :
כולל העברות

מלטה

*Intercontinetal 5
 4ימים –  3לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה06-09/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר€723 :
מחיר לקהל הרחב€865 :
תאריך יציאה22-25/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר€727 :
מחיר לקהל הרחב€865 :
כולל העברות

מלטה

*Intercontinetal 5
 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה17-21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר€856 :
מחיר לקהל הרחב€1,015 :
תאריך יציאה08-12/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר€765 :
מחיר לקהל הרחב€905 :
כולל העברות

סיציליה

*ANTARES 4
 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה01-05/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר€643 :
מחיר לקהל הרחב€775 :
כולל העברות

סיציליה

*ANTARES 4
 6ימים –  5לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה06-11/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר€733 :
מחיר לקהל הרחב€875 :
כולל העברות

רודוס

*Atrium Platinum 5
מלון יוקרתי הממוקם על צלע הר מפרץ
IXIA
נוף מרהיב לים האגאי כ 4-ק"מ מרודוס
ומחוף הים
 5ימים –  4לילות
כלכלהHB :
תאריך יציאה17-21/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$609 :
מחיר לקהל הרחב$754 :
תאריך יציאה21-24/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$534 :
מחיר לקהל הרחב$680 :
כולל העברות

רומא

*Cicerone 4
 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה21-25/09/2017 :
המחיר שלנו לחבר$835 :
מחיר לקהל הרחב$1,010 :
תאריך יציאה05-09/10/2017 :
המחיר שלנו לחבר$794 :
מחיר לקהל הרחב$965 :

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.

9

www.itu.org.il

טיסות – מחירים מיוחדים
מחירי טיסות בלבד

להזמנות קשרי תעופה www.kishrey-teufa.co.il | 03-5205077
חברת תעופה לילות

יעד

09-12/2017
לא כולל חגים

מחיר
לחבר
ה”ה

ברצלונה

וויאלינג

3,4,5,6

$449

$399

$539

טטרה

סאן-דור

7

$399

$349

$449

$399

מדריד

אל-על

3,4

$499

$449

$599

$549

$699

מונטנגרו
איירליינס

6

$429

$379

$479

$429

$539

$489

פירנצה

וויאלינג

6

$399

$349

$449

$399

$499

$449

בוקרשט

ישראייר

3,4

$369

$319

$469

$419

$499

$449

וורשה

ישראייר

3,4

$399

$349

$459

$409

$499

$449

לונדון

אל-על

3,4

$499

$449

$699

$649

$799

$749

רומא

נאוס /וויאלינג

3,4

$399

$349

$469

$419

$599

$549

פודגוריצה

10

סוכות

מחיר
לחבר
ה”ה

ראש מחיר
השנה לחבר
ה”ה
$489

$699

$649

$599

$549

$649

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.

