יום המשפחה ,חופשת פסח
לעובדי הוראה חברי

הסתדרות המורים
בסבסוד הסתדרות המורים

מדריד
Fun & Style
כ

אחת מהערים האירופאיות החשובות ביותר ,אתם יכולים
לצפות לשפע של תרבות ,בידור וחיי לילה סוערים .הכיכרות,
הפארקים והגנים הם לא פחות מקסומים ,ומהווים הזדמנות
ליום טיול רגלי חווייתי ,בין אם מתוכנן או סיבוב רנדומלי בעיר.
חיי הלילה בעיר ,דוגמת מופעי אופרה ,הצגות פלמנקו ,מועדוני
סלסה ובפינות הקטנות גם דוכני אוכל ואלכוהול ,מראים לכולם
שהספרדים יודעים לחגוג טוב מאוד.

והאוכל ...כמה שהוא טוב.
מדריד מבטיחה הנאה קולינרית ,תמצאו את עצמכם נהנים מֿכל
ניחוח ,ביס ולגימה ,טועמים ממטעמים ייחודים כמו הטאפאס,
הפאייה ,הקפה הארומטי והמשקאות הנהדרים כמו הסנגרייה
המוכרת והטינטו דה וראנו.
בתי הקפה והמסעדות העובדות בקצב מסחרר הם חלק בלתי
נפרד מן הנוף של מדריד ,ותמצאו אנשים יושבים בכל שעות
היום מנשנשים משהו עם בירה קלילה ,או מתפנקים על מטעמים
מקומיים.
מחכים לכם ימים יפים במדריד ,והיא מוכנה בשבילכם.
אז יאללה ,תתחילו לארוז.

המלון שלכם
*Marriott Cuzco Hotel 4

ה

מלון ממוקם על שדרת פסאו דה קאסטליאנה
היוקרתית במדריד ,אחת השכונות היותר נחשבות
במדריד .חדרי המלון מעוצבים ,מרווחים ומודרניים וכוללים
טלוויזיה שטוחה עם ערוצים בינלאומיים.

כל החדרים ממוזגים ומחוממים ,ובהם תמצאו מיני בר
וחדר רחצה פרטי .המלון כולל גם חדר כושר ומציע גישה
חופשית לחיבור אינטרנט אלחוטי ברחבי המלון .במהלך
שהייתכם במדריד תוכלו לפתוח את הבוקר בבופה המגוון
שבמלון ,שמציע מאכלים מערביים ומקומיים.
המלון הינו בחירה נהדרת עבור אלו המחפשים מלון מפנק
עם מיקום נוח ומהווה נקודה נוחה מאוד לצאת לסיבוב
רגלי בעיר האלגנטית הזו.

מסלול הטיול

■■יום  :1סיור המציג את יופייה של העיר
הגעה לשדה התעופה  3שעות לפני המראה
נחיתה במדריד ויציאה לסיור פנורמי:
•שדרות הקסטיינה המרשימות
•שער אירופה המיוחד
•ברנבאו  -האצטדיון הידוע באקוסטיקה המיוחדת שלו ,ומהווה
ביתה של קבוצת הכדורגל מהגדולות והמעוטרות בעולם
•פלאזה דה סיבלס הידוע כפלא אומנותי
•רחוב הקניות גראן ויה  -שכל כולו בתי קפה וחנויות אופנה
•ביקור במונומנט לזכרו של סרוונטס  -הסופר שהמציא את
הדמות האל-מותית ‘דון קיחוטה’ וזכה לתהילת עולם
•נראה את בית המלוכה של ספרד (מבחוץ)
•כיכר אוריינטה ,הפסקה ללגימת קפה איכותי ברוגע שלכם
•שוק האוכל המפורסם “סן מיגל”  -הגדוש בדוכנים
ובמסעדות מקומיות ,על שלל הטעמים ,הצבעים והריחות
מהמטבח המקומי
•בשעות אחה”צ – קבלה במלון
•בערב  -נצא לבילוי ערב במסעדה מקומית (לא כולל שתייה)

■■יום  :2מסע מודרך אל סודותיה הקסומים של מדריד
•הפארק המרהיב בואן רטירו ,בו אגם ענק ,היכל זכוכית עתיק
ומרהיב ופינות נסתרות
•פלאסה מאיור ,הכיכר העתיקה והמרכזית ביותר בעיר,
שתמיד מלאה במופעים תוססים ,בתי קפה ומסעדות
•כיכר שער השמש ,כיכר בה תמצאו הכל :ממסעדות ובתי
קפה ,חנויות שונות ודוכנים
•גראן ויה ,אחד הרחובות המרכזיים במדריד ,בו מלבד בתי
קפה ומסעדות צעירות ומעניינות ,תמצאו אינספור חנויות
לשופינג כיפי וזול ,עם כמות אדירה של המותגים המוכרים
והאהובים כמו ,Zara, Mango, Adidas, New Balance :מותגי
טיפוח ,בשמים ועוד ...ולקינוח ה Primark-המפורסם
•בערב נבלה במסעדה מקומית (לא כולל שתייה)

■■יום  :3טולדו  -כשארכיטקטורה עתיקה ,יהדות והתרבות
הספרדית נפגשות
פינוי החדרים במלון
•סיור בטולדו  -עיר קסומה שנראית כאילו יצאה מסיפור
מהאגדות ,ומשדרת אנרגיה מיוחדת של ספרד של פעם.
•גשר סאן מרטין הממוקם בכניסה לעיר העתיקה
•שער היהודים העתיק  -בו צמחו אינספור משוררים והוגים
•בית הכנסת העתיק
•בית הכנסת של שמואל הלוי אבולעפיה  -כיום כמוזיאון
היחיד בספרד המוקדש כולו לצייר אל גרקו
•כיכר זוקודובר המהפנטת
•מבצר “אלקזר” העתיק של העיר
•הקתדרלה המפוארת של טולדו ,המעוטרת בלא פחות
מ 57-חלונות ויטראז’ יפהפיים ,אוצרות יוקרתיים ואומנות
ששוויה כבר לא נאמד בכסף
•בצהרי היום ניסע אל עבר אאוטלט המותגים הספרדי
המפורסם לאס רוסאס וילאג’ LAS ROZAS VILLAGE -
• העברה לשדה התעופה בהתאם לשעת הטיסה

תאריכים ,מחירים ומה שביניהם
■■המחיר כולל :
•טיסה הלוך ושוב למדריד
•  2/3לילות במלונות המוצעים על בסיס לינה
וארוחת בוקר
•כלכלה :בערב הראשון ארוחה במסעדה
מקומית ,בערב השני ארוחת ערב כולל הופעת
פולקלור
•מיסי נמל והיטלים
•אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התכנית
המוצעת
•מדריכים מקומיים דוברים עברית
•מדריך מקומי היכן שהחוק המקומי דורש זאת
•תשר לנהג ולנותני השירותים למעט המדריך

■■המחיר אינו כולל :
•הוצאות אישיות
•תשר למדריך
•כל הוצאה שאינה מצוינת בסעיף
"המחיר כולל"

טלפון ייעודי להזמנות073-3919069 :
מייל לשאלות ובירוריםHistadrutMadrid@Aviation-links.co.il :

■■תנאים כלליים:
•המחיר כולל תוספת דלק ומיסי נמל ליום
הצעה זו .במידה ותהיה עלייה במחיר הדלק
או מיסי נמל תחול עלייה בהתאם.
•ייתכנו שינויים בשעות ומובילי הטיסות ומותנה
באישורי סלוטים של רשות שדות התעופה.
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ת
שלומים

■■דמי ביטול ושינוי שם

■■מחירים
 2לילות:
24-26.3
26-28.3
31.3-2.4

 3לילות:
28-31.3

חבר הסתדרות המורים פעיל

₪ 1,700

₪ 1,880

נלווה/גמלאי הסתדרות המורים

₪ 1,990

₪ 2,170

טלפון ייעודי להזמנות073-3919069 :
מייל לשאלות ובירוריםHistadrutMadrid@Aviation-links.co.il :

תאריכים

דמי ביטול

דמי שינוי/החלפת שם

24.12 - 24.1

ללא דמי ביטול

ללא עלות

24.1 – 24.2

 50%דמי ביטול

ללא עלות

 24.2ואילך

דמי ביטול מלאים

 35ש”ח

