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  משחק כדורגל - אנו לימ –תל אביב  :  1יום מס' 

מילאנו . עם הישירה ל טיסתנועופה ונעלה על בשעות הבוקר המוקדמות ניפגש בשדה הת
ונצא להכיר את העיר בסיור ייחודי של אחד מהאנשים אשר חיים ההגעה נאסוף את המזוודות 

בניגוד למה שחושבים, מילאנו איננה רק דואומו. זוהי עיר מתוחכמת . ונושמים את מילאנו 
ובשביל ליהנות ממנה צריך להגיע לכל אותן פינות ההופכות אותה לעיר כה מעניינת. נערוך 

בעל ידע רחב בכל הקשור לאתרי אומנות במילאנו וסביבתה. אותו יוביל מדריך מקומי ור קצר סי
ניכנס אל  בעל חוש הומור והכרות מבהיקה של ההיסטוריה של העיר ושל התרבות האיטלקית.

ונשמע את ההסברים על אחד  ,שנה 250-מבנה המרשים של בית האופרה בן ה"לה סקאלה " 
 צהרייםובן ... זמן חופשי יינתן לארוחת של מילאנו מלבד הדאומו כממהמקומות המפורסמים 

ם ועלייה . עם תום הסיור נעשה את דרכינו אל בית המלון , עם ההגעה קבלת חדריעצמית
נצא  המאוחרות)ובהתאם לשעת המשחק( בשעות אחר הצהריים להתארגנות ומנוחה.

ליהנות מחוויה נצא יחדיו  יחדיו לארוחת ערב מוקדמת במסעדה כשרה בעיר ואחריה 
 משחקה בתום .באיצטדיון סאנסירו המפורסם, מילאן נגד טורינו משחק כדורגל -ייחודית 

 במילאנו .  שלנונחזור אל בית המלון  

 יתכנו שינויים בלו"ז בהתאם לשעת המשחק. 

 
 

    וכיףת עיירות איטלקיו –יום שכולו טבע ונופים :  2יום מס' 
שוויץ. האגם -על גבול איטליה  לכיוון אגם קומו, הנמצאת ואחריה נצאנהנה מארוחת בוקר 

 באחת העיירות נטיילמוקף בוילות מרשימות, רובן שייכות לאישים מפורסמים. מהעיר קומו 
נשקף נוף מרהיב של האגם והרי האלפים שעל גבול איטליה שוויץ. נחצה את הגבול ומהם 
ביותר בטיצ'ינו, הקנטון האיטלקי של שוויץ. העיר העיר הגדולה   לוגאנו,אל העיר  לשוויץ

(. לוגאנו San Salvatore( והר סן סלבטורה )Breממוקמת על גדות אגם לוגאנו, בין הר ברה )
ובה סמטאות יפות ובהן חנויות, דוכני אוכל מעניינים   יוקרתית בעלת טאץ' איטלקי  היא עיר

גדות אגם לוגאנו, מיוחדת ביופייה, ארוכה והופעות רחוב מגוונות במשך כל השנה. הטיילת ב
ולבלות  זמן חופשי להנות מהעיר הנעימה.  ארוחת צהריים תשולב ביום זהומעניינת. 

 נעשה את דרכינו חזרה למילאנו.   הערבבשעות  .בקזינו



 

 

 
 

 תל אביב  –: מילאנו  3יום מס' 
המבנה נהנה מארוחת בוקר בבית המלון ואחריה נצא לסיור רגלי במרכז מילאנו , נראה את 

כנסייה גותית השנייה בגודלה בעולם. בניית הכנסייה נמשכה לאורך  -הדאומו -המפורסם ביותר
 בין  -מאות שנים וכעת אחד מהמוניומנטים המפוארים והמרשימים שיש. נשוטט בריבוע הזהב

ע קצת את סיפורה של עיר האופנה וכיצד הפכה מות הראשיים של העיר. נשהסמטאות והרחוב
גלריה ויטוריו נראה את בית האופרה וניכנס אל ונהנה מהמראות ,החנויות והסטייל.  תלכזא

, לא רחוק 1867-עמנואל השני, אחד ממרכזי הקניות הוותיקים בעולם, שנפתח כבר ב
המעוצב בסגנון ניאו קלאסי ומפורסם בכיפת הזכוכית  מהדואומו. זהו מרכז קניות מרהיב ביופיו,

זמן חופשי לקניות וארוחת צהריים. משם, נעשה את דרכינו ישירות אל  והפסיפסים שבו. שלו
 שדה התעופה לתפוס את טיסתינו חזרה לתל אביב. טיסה נעימה ! 

 

 

 מחיר מסובסד לחבר ארגון 

 יורו  695מחיר מסובסד 

 
 תאריכי יציאה : 

16.2 NYX HOTEL  
 
 

 להלן פרטי הטיסות: 
 

 LY381 06:50-10:05מילאנו  -תל אביב 16.2
 LY388 20:10-00:55תל אביב  -מילאנו 18.2

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 המחיר כולל:

  טיסה בינלאומית בחברת אל על 

  1.10.19מיסי נמל והיטלי דלק נכון ליום ה 

  2 בית מלון ארבעה כוכבים במילאנו. לילות ב 

  נוספת  ותארוח 2ארוחות בוקר +  –כלכלה 

 אוטובוס צמוד למסלול הטיול 

 ביקורים על פי התוכנית לעיל : 

  שחי ונושם את העיר  מדריך מקומיסיור ייחודי במילאנו ע"י 

  מילאן נגד טורינולמשחק כדורגל חוויתי יציאה 

  ביקור בעיירה לוגאנו 

  ישראלי מדריך 

 ( למדריך הישראלי כולל טיפטיפים לנותני השירותים.) 

  , כרטיסי המשחק מותנה ברכישה בהתחייבות וזאת ייעשה בהתאם לכמות הנרשמים רכישת ** 

  שעות  48תצא הודעה מסודרת תוך , במידה ותהייה בעייה ברכישת הכרטיסים לאחר הרישום      

 ובהתאמה יוכל כל רשום שירצה לבטל  לדצמבר  5 -ה  כלומר עד וכולל יום רביעי, מסיום הרישום      

 . קנס או דמי ביטוללעשות כן ללא     

 

 ובכל זאת מה לא כלול במחיר הטיול....? 

 1.10.19 -כל שינוי במיסי הנמל ו/או הדלק מעבר לתאריך ה 

 כל שינוי שהוא מחוץ למסגרת הקבוצתית 

 הוצאות אישיות 

 כבר כעת ולהוסיף  לביטוח נסיעות לחו"למומלץ לדאוג  .ביטוח נסיעות לכל ימי הטיול

 סעיף ביטול מכל סיבה שהיא.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 טופס הרשמה –במילאנו  2019 הגבריום 

 3.12.19מועד אחרון להרשמה 

 א חבר בארגון עובדי מזרחי טפחות:ובמידה והנוסע ה

     ת"ז     שם פרטי + משפחה של העובדת 

 זוג של חבר בארגון עובדי מזרחי טפחות: ןא בובמידה והנוסע ה

     ת"ז     שם פרטי + משפחה של העובד

     ת"ז       שם בת הזוג

     מספר סניף /  יחידה 

        מייל:      טלפון נייד

                           אורח /עובד      הזוג לחדר: ןשם ב

 
 נא לסמן את התאריך המבוקש וסוג החדר:

 
 

 

 

 

 

 

 

 תקף חובה לצרף לטופס הרישום צילום דרכון 

         הערות לגבי החדר )בגדר בקשה בלבד ( 

 פרטי תשלום:  

 תוקף הכרטיס:_________/__________       מספר כרטיס אשראי

    שם בעל הכרטיס:____________________________________ ת.ז. של בעל הכרטיס:

   ₪    בסך יתרה לתשלום באשראי ₪     בסך בשובר נופשתשלום 

 4 / 3/  2/  1תשלומים מבוקש ) הקיפי בעיגול ( :  מספר

                                                                            )הרישום מותנה במילוי כרטיס אשראי לביטחון )לא דינרס             
 האשראי שלי עבור הנ"ל.   הריני מאשר לחברת יבשות תיור לחייב את כרטיס 

 

 __________________ : חתימה

 18-16   ,2020בפברואר    

 ארגון תשל חבר זוג ןמחיר מסובסד לחבר ארגון / ב   
 .יורו 695   - זוגי  בחדר      

  יורו. 165  - תוספת לנוסע בחדר ליחיד 

   יורו. 825 -מחיר לאורח 



 

 

  למשלמים בכרטיס אשראי תייר במט"ח תהיה תוספת למחיר הטיול לפי הפירוט : 

  )2.55%-יורוקרד )מסטרקארד תייר 

  2.55%ויזה תייר 
  2.9%אמק"ס תייר 

 

 לתשלום במזומן: 

על שם יבשות תיור  648134, מס' חשבון  12, מס' בנק 522ניתן לבצע העברה בנקאית שקלית לבנק פועלים , סניף 
 העברה בנקאית במט"ח כרוכה בעלויות עמלות בנק החלות על הלקוחבע"מ. 

  ביטול לנוסעים בודדים: דמי

 לאדם  יורו 150ימי עבודה לפני היציאה  31ימי עבודה ועד   40 -מ

 מעלות הטיול לאדם.  35%ימי עבודה  22ימי עבודה ועד  30 -מ

 מעלות הטיול לאדם.  55%ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  21 -מ

 מעלות הטיול לאדם. 75%ימי עבודה  8ימי עבודה ועד  13 -מ

 דמי ביטול לאדם.  100%ימי עבודה ועד יציאת הטיול  7 -מ

 הערות

  זוג חברי הארגון.   יהארגון / לבנ יאך ורק לחבר  12.20193.לתאריך הרישום עד 
 תפתח ההרשמה לאורחות על בסיס מקום פנוילאחר מועד זה 

  2019+2020ניתן להשתמש בשוברי נופש לשנים 
 הזוג של חברי הארגון בלבד. ןהארגון או לב יהסבסוד הוא לחבר 
 חל איסור מוחלט להעביר את ההטבה בין העובדים או לגורם אחר! 

 .יש לשלוח את שובר הנופש עד למועד החופשה אחרת יחויב בכרטיס האשראי 
 כבר כעת ולהוסיף סעיף ביטול מכל סיבה שהיא. מומלץ לדאוג לביטוח נסיעות לחו"ל 

 ניתן לנצל סבסוד פעם אחת בלבד ליום האישה או ליום הגבר בארץ ו/או בחול 
 כל הקודם זוכה –מספר המקומות מוגבל  .כל מחזור מותנה במינימום של מספר משתתפים! 

 

   עביר:ה + צילום הדרכון יש להאת טופס ההרשמ

  liora@7lands.co.ilלמייל: או   -03 6520335פקס: 

  עבור ליאורה קוך 

  -לפרטי רישום ופרטים נוספים ניתן לפנות לליאורה

  09:00-17:00בין השעות  050-2202563בטלפון : 

 

עצם שליחת הטופס מהווה אישור של הלקוח לגביית הסכום והתנאים 
 .הנלווים 


