שייט נהרות על הדנובה הקסומה
מפסאו לפסאו
 7לילות שייט  8 /ימי טיול
13-20.5.19

20-27.5.19 /

טיול ייחודי לגמלאי עמק חפר

שייט ייחודי על נהר הדנובה הקסום והרומנטי ,באירוח על בסיס פנסיון מלא .נפליג בתוך שפע המים
בין נופים ירוקים ,עיירות עתיקות וטירות מסתוריות הצופות אל הנהר .נבקר בברטיסלבה ,בודפשט,
וינה ,עמק וואכאו ועוד פינות חמד רבות ושונות על גדות הדנובה .ניהנה מסיורים באתרים
היסטוריים ומשפע של חוויות תרבותיות וקולינריות.

יום  /1ת"א  -מינכן  -פסאו
לאחר שננחת בטיסת הבוקר במינכן ,ניסע לעיר
הגרמנית המקסימה פסאו ( ,)PASSAUהנמצאת ליד
הגבול האוסטרי .נצא עם המדריך לסיור רגלי בעיר
“שלושת הנהרות” המרהיבה .נבקר ברחובות
הציוריים ובקתדרלת הדום  ,Domeבה נמצא העוגב
הפעיל הגדול בעולם .נמשיך למפגש עם ספינתנו,
שתעגון במזח שליד מרכז העיר .נעלה לסיפון לקבלת
החדרים ומנוחה עד ארוחת הערב ,בעודנו מתרווחים
בחדרים או בטרקלין .בלילה ,תפליג הספינה בדרכה
לאיבס ( )YBBS AN DER DONAUשבאוסטריה.
יום  /2מלק  -עמק וואכאו
בבוקר נעגון בעיירה איבס ומשם נצא לכיוון מלק
( ,)MELKלסיור מודרך במנזר הבנדיקטני המרהיב
שבמקום .המנזר ,שנבנה בתחילת המאה ה,18-
מדהים בגודלו ועוצמתו ונחשב לאחד מאתרי המורשת
התרבותית הידועים באירופה .נחזור לספינה לארוחת
הצהריים ובמהלכה נמשיך בשייט נופי באחד הקטעים
היפים ביותר שלאורך הדנובה  -עמק וואכאו
( )WACHAU VALLEYלכיוון וינה.
יום  /3וינה  -סיור בארמון שונברון – סיור בונוס
יחודי!
הבוקר נצא לסיור בוינה הרומנטית ,כדי להתוודע לעיר
האלגנטית וההדורה הזו .ניסע לאורך הרינגשטראסה,
השדרה הראשית של וינה ,המשובצת בארמונות
בארוקיים ,פארקים ומונומנטים נוספים .נצפה מבחוץ
בארמון הופבורג המפואר ובבית האופרה המרשים של
העיר ונמשיך לקתדרלת סט .סטפן ההדורה ולבית
הפרלמנט .יינתן זמן חופשי לארוחת הצהריים.
נמשיך לסיור בארמון שונברון המרשים ונטייל בגנים
המרהיבים אשר מקיפים את הארמון .בארמון עצמו,
מחכה לנו הפתעה טעימה  -סדנה להכנת עוגת

התפוחים האוסטרית המפורסמת .לפני ארוחת הערב,
הספינה תפליג לבודפשט
יום  /4בודפשט  -סנט אנדרה
בבוקר נצא לסיור בעיירת האומנים סנט-אנדרה
 ,Szentendreכפר של חנויות קטנות ,בתי קפה
ומוזיאונים של בובות קרמיקה בה אווירת ימי ביניים
מיוחדת .נשוטט ברחובות הצרים בין הבתים הקטנים
ושלל הגלריות .נבקר במוזיאון המרציפן ובו פסלים
העשויים כולם מחית שקדים .נחזור לארוחת צהריים
בספינה ואחריה נצא לסיור בעיר בודפשט ,הידועה
בכינויה "מלכת הדנובה" .נוכל לצלם את אנדרטת
המילניום " "Tere Hõsökבכיכר הגיבורים של פשט,
להתפעל מהאופרה ,מהבורסה לשעבר ומבניין
הפרלמנט .במהלך טיולנו בגבעות בודה ,נראה את
כנסיית  ,Matthiasואת בסטיון הדייגים .נחזור לספינה
לארוחת ערב ואחריה נצא למופע פולקלור מיוחד של
להקת מחול הונגרית! הלילה הספינה עוגנת
בבודפשט.
יום  /5בודפשט
הבוקר נשלים את סיורנו בבודפשט .נבקר בבית
הכנסת ובמוזיאון היהודי .בתום הביקור נמשיך את
הסיור בעיר ,לקראת הצהריים נשוב לספינה ונמשיך
לברטיסלבה שבסלובקיה.

יום  /6ברטיסלבה
בבוקר נגיע לבירת סלובקיה ,שמציעה שילוב של
אדריכלות בארוקית ומודרנית .למרות שמדובר באחת
מערי הבירה הצעירות באירופה ,יש לברטיסלבה
היסטוריה עשירה בת יותר מ 2,000-שנה .נצא לסיור

בסמטאות המרוצפות באבן של המרכז העתיק של
העיר ,נצפה בקתדרלת סנט מרטין ,בבית העירייה
מהמאה ה 13-ובכנסייה הפרנציסקנית .נעלה ברכבת
הקטנה לטירה ונהנה מתצפית פנורמית ממצודת העיר
הסמוכה לבית הפרלמנט ,ובמידה ויתאפשר ,יינתן זמן
פנוי לפני שנשוב לספינה .בשעות הצהריים תפליג
הספינה לכיוון מלק.
יום  /7מלק  -דורנשטיין
בשעות הבוקר תעגון הספינה במלק ומשם נצא לכיוון
דורנשטיין ( ,)DURNSTEINעיירה קטנה הממוקמת על
גדות הדנובה באזור עמק הוואכאו .דורנשטיין ידועה
בזכות הטירה העתיקה וגם המנזר שבה .הטירה של
דורנשטיין נבנתה עוד בימי הביניים ,בסוף המאה ה-
 .12שמה התפרסם במיוחד בגלל הסיפור על ריצ'רד
לב הארי ,מלך אנגליה ,שנשבה בה על ידי ליאופולד
החמישי שמלך באותה עת באוסטריה .בדורנשטיין יש
יקבים משפחתיים רבים העוברים מדור לדור .נעבור
בין החנויות ,שם נוכל לטעום מהתוצרת המקומית.
נחזור לארוחת צהריים בספינה ובשעות הצהריים
נפליג לכיוון פסאו.

יום  /8פסאו – ת"א
הבוקר נעגון בפסאו ,ניפרד מצוות הספינה ונצא לכיוון
וינה .בדרך נטייל באזור יערות וינה .נסיים את טיולנו
בארוחת צהריים מאוחרת במסעדה מקומית אותנטית
בעיר באדן באדן .לקראת אחר הצהריים נצא לכיוון
שדה התעופה ונטוס הביתה.

תאריכי יציאה20-27.5.19 / 13-20.5.19 :
סיפון אמצעי :מחיר לאדם בחדר זוגי 2204 :יורו .מחיר לאדם בחדר יחיד 3013 :יורו.
סיפון עליון :מחיר לאדם בחדר זוגי 2308 :יורו .מחיר לאדם בחדר יחיד 3195 :יורו.
המחיר כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

טיסות סדירות הלוך מינכן חזור וינה ( פירוט בהמשך).
העברות באוטובוס תיירים ממוזג.
 7לילות שייט בתא עם מרפסת צרפתית (חלון גדול שנפתח לכל אורכו) בסיפון אמצעי או עליון לבחירתכם.
 7ארוחות בוקר  6 +ארוחות צהריים (כולל א.צהריים במסעדה ביום האחרון)  7 +ארוחות ערב.
תכנית סיורים עשירה כמפורט כולל כניסות לכל האתרים במסלול .
מופע פולקלור בבודפשט.
אוזניות שמע בסיורים שיבוצעו בימי השייט.
בקבוק מים לאדם ליום.
מדריך ישראלי מומחה לאזור מצוות המומחים של גורדון טורס.
כל המיסים וההיטלים.
תשר לנותני השירות בספינה.
מלווה מטעם המועצה ורופא בכל אוטובוס.
הסעות לנתב"ג וחזרה .
סבלות בספינה.
מפגש קבוצה בטרם היציאה עם מדריך הטיול.

המחיר אינו כולל:
•
•
•
•

•

ארוחות שאינן בתוכנית.
ביטוח בריאות.
הוצאות אישיות.
תשר למדריך הישראלי –  40אירו לאדם .
כל מה שאינו כלול בתוכנית ובמחיר כולל.

תנאי תשלום:
•
•
•

בהרשמה ייגבו  200אירו כדמי רישום ,אשר יקוזזו מהתשלום ולא יוחזרו למבטלים את הטיול.
 75יום לפני היציאה – גמר חשבון.
הרשמה תתבצע רק לאחר קבלת טופס הרשמה מלא וחתום ,צילום דרכון ואישור רפואי מעודכן לדצמבר .2018

התשלום יעשה במזומן/העברה בנקאית/כרטיס אשראי בארבעה תשלומים החל מחודש פברואר  ,2019לפי שע"ח העברות והמחאות גבוה
ליום התשלום .ניתן לשלם בכרטיסי ויזה או ישראכרט בלבד.

מדיניות ביטול:
•
•
•
•

עד  75יום לפני היציאה – מקדמה בלבד .
 40-75יום –  50%מעלות העסקה.
 15-40יום –  70%מעלות העסקה.
 15ימים ומטה –  100%מעלות העסקה.

למרכז הקהילתי נשמרת הזכות שלא לאשר יציאת ותיקים לטיול עקב מצב בריאותי/גופני.

טיסות:
הטיסות זהות בשני מחזורי היציאה.
•
•

 LY353הלוך תל אביב >>> מינכן .המראה בשעה  06:00נחיתה במינכן ב 09:10-זמן מקומי.
 LY364חזור וינה >>> תל אביב .המראה בשעה  20:30נחיתה בישראל בשעה  00:55יום למחרת.

מדריכים:
מחזור ראשון :חיים הרטוב ומיקי בנדרלי.
מחזור שני :יובל שמיר ומירה שבתאי.
דגשים חשובים
• טיולי השייט מתאימים לאורחים המסוגלים לטייל ברגל באופן עצמאי .יש לקחת בחשבון שכל יום יוצאים מהספינה לטיול
רגלי עד הצהריים .לעיתים יש ללכת כ 10-15-דק' מהמעגן לעיר הקרובה .בערים עצמן תיתכן מדרכה עם אבנים ולכן לא
ניתן יהיה להשתמש בהליכון או בכיסא גלגלים.
• במהלך השייט ייתכנו שינויים בתוכנית הטיול ובמקומות העגינה כתוצאה משינוי בגובה המים בנהר ,תנאי מזג האוויר או
החלטת חברת השייט .במידה ויהיו שינויים ,גורדון טורס תעשה כמיטב יכולתה להתאים את תוכנית הסיורים לנקודות
העגינה החדשות אך יש לקחת בחשבון שיתכנו שינויים מהותיים במסלול .במידה ובוטלו סיורים מהתוכנית המקורית
כתוצאה משינויים בנקודות העגינה לא יהיו הנוסעים זכאים לפיצוי/החזר כלשהו.
• התוכנית ניתנת לשינוי לשיקול דעתו של המלווה הישראלי ובהחלטתו בלבד בשטח ובתיאום מול המועצה.
• חדר יחיד על בסיס מקום פנוי.

נשתדל לשבצך במועד המבוקש אך נשמרת למרכז הקהילתי הזכות להעביר נוסעים בין המחזורים

ההרשמה תתקיים ביום רביעי ה12.12.18-

לפרטים נוספים

בלובי מועצה אזורית עמק חפר

מחלקת ותיקים  /יונה  /רלי
09-8981634 , 08-8973321

מחזור ראשון :13-20.5.19

yonat@heref.org.il

בין השעות16:30 – 15:00 :

relig@hefer.org.il
מספר המקומות מוגבל – כל הקודם זוכה!

מחזור שני :20-27.5.19
בין השעות18:00 – 16:30 :

הטיול יצא לפועל במידה ויהיו משתתפים בכל
אוטובוס ובכל מחזור.
הטיול באחריות גורדון טורס

חופשה נעימה!
גורדון טורס – סיטונאית השייט המובילה בישראל

