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  ברטיסלאבה ובודפשט, וינה, פראג                

        למהדריןלמהדריןלמהדריןלמהדרין כשרכשרכשרכשר/ / / / ימים ימים ימים ימים  7                    

3-10/08/2017  

7-14/09/2017  

  

  טיסה לבודפשט וטיול –א "ת) 'יום ה( 1יום 
  .בנקודת מפגש קבוצות 32מפגש עם מדריך הקבוצה בשער 

  .נאסוף את המזוודות ונפגוש את האוטובוס של הקבוצה, לאחר הנחיתה
בנין  +סיור בפשט לאורך הדנובה לנסיעה המשך  , העיר העילית –ולאזור בודה + מצודת הדייגים נסיעה ל+ יטדלה הצ

בית  – שדרות אנדרשי המקבילה לשדרות השאנדליזה בפריזכיכר הגיבורים /כיכר המילניוםלסיור ב צילום מבחוץהפרלמנט 
  .ערב חופשי לטיול על הדנובה, כשרה למהדרין המשך לארוחת ערב במסעדה, הכנסת ואנדרטת הערבה הבוכיה

  

  חזרה והתארגנות לשבת –מבודפשט לברך הדנובה ) 'יום ו( 2יום 
  .צ"סיור בשבת אחה, ד ישראלים"תפילות וארוחות שבת בחב –שבת  – 3יום 

  

אחת משבע הקהילות המפוארות שהי ואינם עוד  –המשך לאייזנשטט  )'יום א( 4יום 
  SEEGROTTE - ולאגם התת קרקעי 
  -ארוחת בוקר והכנת כריכים לצהרים , בבוקר לאחר תפילה

הרב שמשון של בית כנסת  ביקוראייזנשטט של  העתיק יהודיהרובע ב סיור -נמשיך לאייזנשטט 
טייל בעיר הייחודית אייזנשטט בגינות ובארמון  .שר האוצר בממשלת מריה תרזהורטהיימר 
  אסטרהזי

הגדול ביותר באירופה ביקור באגם תת קרקעי  Seegrotte) טריהאוס(לזיגרוטה   בהמשך ניסע
הסיפור ההיסטורי על עובדי הכפייה היהודיים שחיו בטחב  – )תת קרקעי שייט+  אתר היסטורי(

ש אשר כמעט השלימו את בניית מטוס "הגרמנים ימ. מעלות עם מזון מועט 9בטמפרטורה של 
בסירה באגם התת קרקעי הגדול באירופה במערה לסיום שייט , קו להשלימוסלמנדרה הייניקל לא הספי –הסילון הראשון 

  .הספינה שכיכבה בסרט שלושת המוסקטריםונראה את 
  .המשך ללינה בברטיסלבה בירת מדינת סלובקיה, המשך לארוחת ערב במסעדה כשרה למהדרין

 

  .לסיור מקיף בווינה–מברטיסלבה  )'יום ב( 5יום 
  לאחר תפילה וארוחת בוקר

. אדריכלות בסגנון אחר, למתחם הונדטואסרהמשך נברון יארמון שי ביקור בגינות: נסיעה לוינה 
ארמון הופבורג סיור רגלי מ החל 19-סיור רכוב בכביש הטבעת שהיה תוואי החומה עד המאה ה

הרב , עם דמות היהודי הסובל, כיכר אלברטינה. האופרה, שטרסה-מדרחוב קרטנר, הכולל אתבעיר 
, המשך לבית הספרי לרכיבה על סוסים. יסוי ראש הכורע על ברכיו לנקות את רחובות וינהללא כ

בו עבדו  1316בית העירייה הישן מ  ככר היהודים ואנדרטת השואה של ויזנטל, המשך לרובע היהודי
  .בווינה המשך למסעדה הכשרה למהדרין. במשך מאות בשנים םבעיקר יהודי

  .חופשי במדרחוב של העיר העתיקה ערב, חזרה למלון בברטיסלאבה
 

 סיור בברטיסלאבה והמשך לפראג) 'יום ד( 6יום 

להשלמת . במרומי גבעת סלבין SLAVINהפרלמנט והמבצר וכן סיור בנקודת התצפית , ברטיסלבהבעיר נתחיל את הסיור 
  .אם יהיה פתוח גם נכנס פנימה –ר מבחוץ ם סופ"חתהמתחם בברטיסלאבה נבקר ב הביקור

  .סיור לילי בפראג, ארוחת ערב במסעדה כשרה למהדרין, ך לפראגהמש
  

 קה סיור בעיר העתיקהסיור בפראג מהמבצר לעיר העתי – פראג ) 'יום ה( 7יום 

ארמון , ש ויטוס"אני הקתדרלה ע'את הסיור במבצר הראצ נתחיל -סיור בפראג העליונה  לאחר תפילה וארוחת בוקר במלון
מלא בפסלי התקופה כשהמיוחדים בהם הכומר המוודה של אשת המלך וכן  –גשר קארל  כיווןסמטת הזהב והמשך ל, המלך

  ...קדוש, הרישום בעברית קדוש

  



 

    050-6919904או   09-7711711 -עציון מגלים עולם  –הרשמה פרטים ול

כיכר ב  (Stare Mesto) עיר העתיקהב תחילת מסלול הטיול בפראג. סיור ברובע היהודיאחר הצהרים 
הגעה הישן ואנדרטת יאן  בית העירייה, כיכר סטרומצקה - Staromestske Namesti  העתיקה העיר

 שבו קבור בית קברותל וכן עם ציורי הילדים ממחנה הריכוז בטרזנשטט בית כנסת פינקסלביקור ב
שעון המשך לביקור בכיכר המרכזית של העיר העתיקה ול. וצדיקים אחרים" יקר כלי"ה, ל"מהרה

כדי , על אף שעיוורו אותו ָהאנושן השעונים שהאמ, האגדה מספרת) הישן(האסטרונומי על בית העירייה 
  .חיבל בשעוןהגיע בלילה ו, שלא ייצור שעון דומה בעיר אחרת

  )במידה ויהיה פתוח לקהל(ל "תפילת מנחה וערבית בבית הכנסת של המהר
 המשך לשדה התעופה לטיסה לישראל

  טיסה לישראל –פראג  )'יום ו( 8יום 
 .למחרת נחיתה בשדה התעופה בן גוריון

  
  
  
  

  )1575€מחיר רגיל (  - € 1490  :מחירים
  

  € 290 : ד בחדריוספת ליחת

  
  :המחיר כולל

 .הלוך ושוב לאחד היעדים באירופהטיסות  �

�  

 .על פי המפורט בתכנית הטיול סיורים וכניסות �

�  

 .רגת תיירות טובה בחדרים זוגייםבד בתי מלון �

�  

 אפשרות להכנת כריכים. למהדרין חצי פנסיון כשר - כלכלה �

�  

  .הטיולאורך תיירים ממוזג ונוח ברמת תיירות טובה צמוד לכל  ניבוסמי/אוטובוס �

  
  :המחיר אינו כולל

 

 .בחדר וספת ליחידת �

�  

 בריאות ומטען –נסיעות  ביטוח, .הוצאות אישיות �

�  

 ".כלול"מה שלא מופיע בתכנית תחת סעיף כל  �

�  

 .ריך בתחילת הטיולימסרו למד –יורו  35למלצרים ולכל מקבלי השירות בטיול בסך , דמי שרות לנהג �

�  

 .יורו ליום לאדם 5מקובל  .טיפ למדריך הטיול= תשר  �

  

 .מיום ההרשמה או בכל חברה אחרת בקופת חולים נסיעותמומלץ לעשות ביטוח 
  !!!חודשים לפחות 6הדרכון חייב להיות בתוקף  של , נא לשים לב
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  ___/____/___: תארי
 הרשמה                    טופס הרשמה                            
  

  7201         -יציאה ב  – ערי בירה קסומות באירופה 4ל לטיול 
  

  2' נוסע מס                                      1' נוסע מס

  שם משפחה

 )כפי שמופיע בדרכון(

  

  -   עברית
_______________________  

  -   אנגלית
______ _______________________  

  -   עברית
_______________________  

  -   אנגלית
_______________________  

  שם פרטי

 )כפי שמופיע בדרכון(

  -   עברית
_______________________  

  -   אנגלית
______ _______________________  

  -   עברית
_______________________  

  -   אנגלית
_______________________  

   ך לידה מלאתארי

   מספר הדרכון

   תוקף הדרכון

  כתובת מלאה

   עבודה/בביתטלפון 

   טלפון נייד

   כתובת מייל

  ______צמחוני  ___למהדרין _ _בשרי   ______צמחוני  ___למהדרין _ _בשרי   בטיסות כשרות ארוחות

 _________ ה//ת שותפ/מחפש____      ליחידחדר ___      חדר זוגי   סוג החדר

  במזומן )3אפשרות  - הפקדה העברה בנקאית או )2אפשרות  - תשלום בכרטיס אשראי ) 1אפשרות : אפשרויות תשלום 3

 .)ללא הודעה נוספת(, טיולללפני  תחויב כחודש, לידיעתכם התשלום האחרון או היתרה –תשלום בכרטיס אשראי ) 1אפשרות  -

  תשלומים בקרדיט 12תשלומים ללא ריבית או עד  3 :תשלום בכרטיס אשראי

  תעודת זהות  שם בעל הכרטיס

  תוקף כרטיס  מספר כרטיס

  תשלומים  סכום לתשלום

   חתימת בעל הכרטיס
 :ספרות בגב הכרטיס 3

  %3פת כרטיס אשראי זר מחוייב בתוס  -   %2בתוספת אשראי מחוייב כרטיס 
  

  מגלים עולם –ש עציון "ע,רעננה 942לבנק לאומי סניף : הפקדה  העברה בנקאית או )2אפשרות 
  26814630 - ח"חן מט     26814610 - ש"חן עו

  .ל"ן הנאל חשבו כםאישור בנקאי על העברה מחשבונ לצרףלצלם ו יש -הפקדות או העברות בנקאיות

את הטופס . יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום עד  ישבהרשמה ו 31/  – יו דולרהמעוניינים לשלם במזומן שקלי א )3אפשרות 

  7742508-09 - לשלוח אלינו חתום באמצעות הפקס למלא בכתב ברור ויש 

 etzion68@gmail.com - ולשלוח למייל   Wordבקובץ למלא ההרשמה ו טופסאת  ,להוריד מהאתר של החברה –או 

 )olam.com-http://www.megalim(של החברהבכפוף לתנאים המופעים באתר : דמי ביטול
 .מיום ההרשמה או בכל חברה אחרת בקופת חולים נסיעותמומלץ לעשות ביטוח 

  לעזרה פנו למשרד –ב "וכן באחריותכם לסדר ויזה לארה !!!חודשים לפחות 6הדרכון חייב להיות בתוקף  של  ,נא לשים לב
 

  


