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           בס"ד

 

 .נק מזרחי טפחותב ארגון גמלאי– קצר ולעניין -פורטוגל
 טיול לשומרי מסורת 

 3/5/20 – 7/5/20לילות   4ימים,  5

 
 

 
 
 נקו<קסטלו ברקסטלו דה וידה <  ליסבון <תל אביב–ראשון( יום 1 

 

 . ליסבוןל ישירה בוקר תנצא מתל אביב בטיס
", ג'ודריהנסייר בעיירה ונבקר ברובע היהודי, ה"שם  לקסטלו דה וידה ניסע  נחיתהה לאחר

שנים  20 –שנשתמר להפליא, בבית הכנסת מימי הביניים שנתגלה בחפירות שנעשו לפני כ 
והתפרסם במיוחד בעקבות הטקס ונאום הסליחה מהעם היהודי של נשיא פורטוגל דאז מר 

 בתום הביקור ניסע ט אביטל.הגב' קול מריו סוארז  ובנוכחות שגרירת ישראל בפורטוגל דאז
קסטלו ברנקו שם נבקר ברובע היהודי ונתרשם מהסימנים של בתי האנוסים. בסיום הסיור ל

 .במלון וארוחת ערבללינה  בית המלוןניסע ל
 
 

  <ליסבון. אובידוש < זרהאנ <  נקוברקסטלו  -שני יום  (2
 

תצפית נפלאה מעל הצוק נערוך נאזארה.  לעיירת הדייגים ניסעלאחר תפילה וארוחת בוקר 
 משם נמשיך לכיוון העיירה המקסימה המשקיף עליה.

אובידוש. "בונבוניירה בקופסה" שניתנה כמתנת נישואים 
נסייר . 15-במאה ה של מלך פורטוגל למלכתו האהובה

מבצר בין החומות והשערים בה נשמר אופייה -בעיר
המיוחד והאותנטי של עיירת מבצר בפורטוגל. כאן הקימו 
היהודים הבורחים מהאינקוויזיציה את חיי הקהילה 

 לינה בבית המלוןלליסבון ל ניסעלעת ערב  ,היהודית
 .וארוחת ערב
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 קשקאיש< בוקה דה אינפרנו< קאבו דה רוקה <סינטרה <ליסבון -שלישי  וםי (3
 

הממוקמת בלב ניסע לסינטרה עיירת הקיט של מלכי פורטוגל, ארוחת הבוקר תפילה ו לאחר
 מלכי פורטוגל בלב העיירהאחוזות וארמונות מפוארים. נראה את ארמון  ת ירוקות וביניהןגבעו

משם נמשיך לנקודה  .ה בעברישבה חיו שליטי הממלכה ואציל שימחיש לנו את הפאר
 . תצפית נהדרת על האוקיינוס,"רוקה קאבו דה" – המערבית ביותר של פורטוגל ויבשת אירופה

 –נמשיך לקשקאיש שם מ .השטן" סמוך לים פה"–דה אינפרנו" נעצור ב"בוקהו משם נמשיך
 נצאבתום הביקור נחזור לליסבון לארוחת ערב שבסיומה  הדייגים המפורסמת. עיירת

 .פאדו-למופע פולקלור אופייני
 

 ליסבון -  יום רביעי (4
 

 ברובע אלפאמה  הרובע העתיק ביותר של ליסבון, כאןנצא לבקר לאחר תפילה וארוחת הבוקר 
. נראה את מבצר סאו ז'ורז' החולש על העיר 16-התגוררו יהודים עד גירוש פורטוגל במאה ה

נצפה במנזר ג'רונימו ונבקר במגדל בלם החולש על מוצא הנהר  העתיקה ואזור שפך הנהר.
לאחר הסיור נבקר את האנדרטה למגלים שיצאו מפורטוגל ובראשם אנריקה הספן,  נראה ,לים

מציג  המוזיאון המלכותיות הגדול בעולם,  המוזיאון בעל אוספי הכרכרות- במוזיאון הכרכרות
את העושר העצום שהיה בידי האצולה והעשירים 

תבליטים  ,עבר באמצעות כרכרותב הפורטוגזים
ב בסיום הביקור נחזור פסלים רובם מצופים זהו

ארוחת ערב. לאחר הארוחה נצא רגלית עם ולמלון 
 המדריך לחוש את ליסבון בלילה.

 
 ת"א <ליסבון – יחמישיום   (5

 
נערוך סיור בכיכר  לאחר התפילה וארוחת הבוקר

  /ניסע לואסקו דה גמהמשם  רוסיו 
המעוצבת להפליא, פרי עבודתו של הארכיטקט  , בו נסייר בתחנת הרכבת98אקספו 

 . לשדה התעופה לטיסת חזרה לארץ ניסע ובתום הביקור רמהאזונתרשם  קלטראבה.
 

 טיסה:
 0900נחיתה  0500יציאה  –ליסבון  –ת"א 

 2150נחיתה  1440יציאה  – ת"א –ליסבון 
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 מחירים:

  1280$ ת השייכים לארגון גמלאי מזרחי טפחות :/לנוסע

 1380$לארגון גמלאי מזרחי טפחות:  םלבן/ת הזוג שאינם שייכי

 .390$חיד בחדר : תוספת לי
 

 מחיר הטיול כולל:

 פורטוגל טיסות סדירות ל 

  02.02.2020נכון ל מיסי נמל ובטחון 

 מלון: בדרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה בחדרים לשניים עם שירותים צמודים.  יבת 

  לביצוע המסלול. ממוזגתחבורה: אוטובוס תיירים , 

  ם (על בסיס דגי בערב הראשון ארוחת ערב אחתיות ,ארוחות ערב בשר 3כשר )כלכלה: חצי פנסיון 

 כריכים.  ה עצמית של בצהרים: אפשרות להכנ 

  .מלווה קבוצה: מנוסה ושומר מצוות, שיעמוד לרשותך במרוצת כל תקופת הטיול 

 הישראלי המקומי ווטיפ למדריך  מדריך מקומי 

 (. למעט סבלות) ל"טיפים לנותני השירותים בחו 
 

 כולל: מחיר הטיול אינו

 שינוי במחירי תעופה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה 

  מתאריך מתן ההצעה  ועד לתשלום   2%שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר מעל

 בפועל יחולו על הנוסע.
 לתשומת לבך:

   תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר אינטרנטwww.geshertours.co.il 

 חודשים לפחות מיום החזרה ארצה 6-באחריות הנוסע לוודא שהדרכון בתוקף ל 

 ים. יתכנו שינויים במסלול עקב שינויים במועדי הטיסות. נעשה מאמץ להגיע לכל האתרים המפורט 

 ד, ונים כגון הזמנות אוכל מיוחלמארגני הטיול כסוכני נסיעות אין שליטה על שרותי תעופה הש

 .מושב במטוס, שינוי זמני טיסה או איחור בטיסה. האחריות בנושא היא של חברת התעופה בלבד

 
 ביטוח

 ץ. ביטוח מטען ובריאות יש לבצע  בהתאם לזמני הטיסה מיום יציאת הטיול ועד יום הנחיתה באר

 ל.אנא הקפידו על ביטוח ביטול נסיעה, המכסה את כל ימי הטיו

 
 תנאי ביטול

  ראה באתר האינטרנט    –תנאי השתתפות ותנאי ביטולwww.geshertours.co.il 
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     ארגון גמלאי בנק מזרחי טפחות-לטיולטופס הרשמה                                 ב"ה 

                   03-07.05.2020 לשומרי מסורת : פורטוגל
 רוני   לידי

 בדרכון, באותיות דפוס(שמות הנוסעים )באנגלית כפי שמופיע 
 
 חבר ארגון: כן/לא שם פרטי _________________  . שם משפחה_________________________1
 

 מספר דרכון: _________________  תוקף: __________               מין: זכר/נקבה
 

 תאריך לידה: ____________ 
 

 __________________________________________ _____________________   אי מייל

                                                 
 טלפון בבית_________________________ טלפון נייד_______________________ 

 
 חבר ארגון: כן/לא שם פרטי _________________ . שם משפחה ________________________2
 

 מספר דרכון: __________________   תוקף: __________             זכר/נקבהמין: 
 תאריך לידה: ____________ 

 
 חובה  לצרף צילום דרכון/דרכונים

 כתובת פרטית: ____________________________________________________________
 

 טלפון בבית: ________________________ טלפון נייד: _____________________ 
 

 $תוספת לאדם בחדר ליחיד........ $מחיר לאדם בחדר זוגי............
 

  $סה"כ לכל הנוסעים:..................
 

 םהערה כללית: תתכן התייקרות במחיר הטיול, גם לאחר התשלום, עקב התייקרות הדלק למטוסי

 
 התחייבות לתשלום:

 .  בכרטיס אשראי1
כל תשלום, בכרטיס  פירעוןדולר, לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום  יצימודורצופים  שוויםתשלומים  4תנאי תשלום: עד 

 .אשראי )ויזה או ישראכרט בלבד(. תשלום ראשון עם ההרשמה
 _ _______זהות______________מס' ת. ____ שם בעל הכרטיס_______________

 תשלומים, כמצוין לעיל(_______או מס'  תשלומים במסלול קרדיט _____ 4מס' תשלומים )עד 
 

 כרטיס אשראי: ויזה/ישראכרט. מס' כרטיס האשראי לחיוב______________________________
 

 __________תוקף כרטיס האשראי____________ חתימת בעל הכרטיס___________________
 : .  במזומן )לפי שער העברות/המחאות גבוה ביום התשלום( 2
 

 :לתשומת לבך
  ביטול: תנאי 
 )מתייחסים לביטול בודדים מהקבוצה, ובתנאי שמינימום משתתפים נשמר( 
  350$  –יום לפני היציאה  75יום ועד  90בין 
  700$  -ימי עסקים לפני הטיסה  30-74בין  
  1000$  -ימי עסקים לפני הטיסה  14-29בין 
  100 %דמי ביטול מלאים  –ימי עסקים לפני הטיסה   14פחות מ 
 
  אנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח המכסה גם החזר בגין ביטול הטיול. כמו כן מומלץ להוציא פוליסת

 ביטוח התקפה החל מיום לפני מועד יציאת הטיול ועד ליום אחרי מועד חזרתו. 
 אני הח"מ מאשר בזאת כי הפרטים אותם מסרתי לעיל הינם נכונים וכי מקובלים עלי תנאי החברה המפורטים מעלה

 וכי אחויב בהתאם למחיר הטיול שאותו בחרתי, לרבות תנאי ההשתתפות ודמי הביטול.         
   
 חתימה:________________________   שם:__________________________ 
 

 __________________תאריך:
 חובה  לצרף צילום דרכון/דרכונים

 03 – 6201443 –נא להחזיר הטופס למס' פקס 

 03-5260917 רוני : טלפון ישיר 
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