
 
 Issta Organized Tours איסתא מאורגנים

 

 לחילוניים טפחות מזרחי לגמלאי -במיטבה פורטוגל פניני
 עיירת בבלמונטה ביקור - הדוארו נהר על שייט נערוך בו פורטו העיר כולל - פורטוגל נפלאותב מרתק סיור

 ברכבל ונסיעה ביקור - יהודי היסטוריה ותהמשלב וידה ודה ברנקו קסטל עיירותב ביקור - וסיפורם האנוסים

 .אובידוש חומה מוקפת המדיבלית בעיירה ביקור וכן בנזרה

 פאדו מוסיקת מופע – בליסבון סיורים וכמובן המלכותי בארמון וביקור סינטרה תהמלכותי בעיר סיור

AF 1121  07JUN  TLVPAR 0100 0505  07JUN 
AF 1428  07JUN  PAROPO 0750 0910  07JUN 
AF 1195  11JUN  LISPAR 1840 2210  11JUN 
AF 1320  11JUN  PARTLV 2315 0450  12JUN 

   

 שייט+  סיור – פורטו – אביב תל: 1 וםי
, סה קתדרלת: פורטו  העיר לש המפורסמים באתריה מודרך לסיור נצא הנחיתה לאחר – פורטוב נחיתה

" עתיקה" נהר בספינת שייט נערוך.  בולייאו שוק,  העירייה בניין, הישנה הרכבת תחנת, קלריגוש מגדל
 בגוארדה ללינה נמשיך  הסיורים בתום לגשרים מתחת

 וידה דה קסטלו -ברנקו קסטלו - בלמונטה :2 יום

 500-מ למעלה במשך זהותם את הסתירו היהודים תושביה שם שגם, לבלמונטה  נצא בוקר ארוחת לאחר

 מישראל יהודיים ושליחים תורמים בתמיכת ומוזיאון כנסת בית במקום צאצאיהם מפעילים, ועתה שנה

 המונצח, קברל- ברזיל במגלה גם שהתפרסם הכפר בסמטאות נשוטט סיפורם את נשמע. כולו ומהעולם

 ופסטורלית קטנה עיירה הינה בלנקה קסטלו! העבר עם מרתק למפגש ברנקו קסטלול נמשיך .באנדרטה שם

 דה פארק -הארמון בגני כשנטייל הקסומה האווירה את נחווה והמרשימים העתיקים בנייניה בין נטייל

 קסטלול קטנה עיירהל דרומה עוד ניסע מכן לאחר. יהודים ברובע ונטייל העתיקה הטירה את נראה, סידדה

 העדיפהש לקהילה עדות יהודים רובע ,ועוד מזרקה עם קטנה כיכר, ותלולים צרים רחובות ובה, וידה דה

 . טומר לעיירה חזרה ניסע הסיור בתום. בעיר ולהישאר להתנצר

 ליסבון - רכבל -נזרה - אובידוש :3 יום
 הציוריות בסמטאות ונשוטט במקום סיור נערוך אובידוש המקסימה עיירהל ניסע בוקר ארוחת אחרי

 תצפית נערוך. רהנז הדייגים עיירת לכיוון אל ניסע מכן לאחר .קפה ובבתי למזכרות בחנויות המלאות

 ברכבל נעלה סיור לאחר המקסים לחוף ברגל ונרד  .בסמטאות ונסייר עליה המשקיף הצוק מעל נפלאה

 .בעיר למלוננו ניסע בטרם העיר מרכז את נבקר, הקרובה ליסבון אל ניסע מכאן. העליונה לעיר בחזרה

 ליסבון- קשקאיש – אינפרנו דה בוקה- רוקה דה קאבו  - סינטרה: 4 יום
 אחוזות ניהןיוב ירוקות גבעות בלב הממוקמת סינטרה המלכותית הנופש עיירת אל ניסע בוקר ארוחת אחרי

 המערבית לנקודה נמשיך צהרים הפסקת לאחר. המלכותי בארמון ביקור נערוך כאן, מפוארים וארמונות

 בוקה"ב נעצור, האוקיינוס על נהדרת תצפית נערוך .רוקה דה קאבו -אירופה ויבשת -פורטוגל של ביותר

 .למלון חזרה . המפורסמת הדייגים עיירת -קשקאישל נמשיך, לים סמוךה" השטן פה"–"  אינפרנו דה
  מקומי פאדו למופע נצא בערב

 א"ת -ליסבון: 5 יום
 7 על היושבת המפתיעה בעיר מודרך סיור נערוך. פורטוגל בירת – ליסבוןל נצא בוקר ארוחת לאחר

 -רונימו'ז סנט מנזר, 7-ה אדוארדו פארק: העיר של המרכזיים אתריה את נראה. ו'הטז נהר בשפך גבעות

 הרובע שבו פאמה-אל רובע ,םבל ברובע והמגדל המגלים אנדרטת, גמה דה וסקו של קבורתו  מקום
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 לטיסה התעופה לשדה העברה מכן לאחר .ועוד ההומה רוסיו כיכר,  ליברטדורס שדרות, העתיק היהודי

 .ארצה

 

  משתתפים 30 מינימום 1249$ זוגי בחדר לאדם מחיר

 $250 יחיד בחדר לאדם תוספת
 :כולל המחיר

 והיטלים מסים כולל, א"ת -  פורטו // ליסבון – א"ת במסלול שכר טיסות. 

 פנסיון חצי לינה בסיס על ראשונה או/ו טובה תיירות מדרגה מלון בתי  

 ועוד מלכותי ארמון,נזרה , רכבל, שייט :כמפורט לאתרים כניסות. 

 .פאדו מופע

 הטיול תכנית לביצוע תיירים אוטובוס. 

 במסלול כמפורט לאתרים כניסות. 

 צמוד ישראלי מלווה. 

 הישראלי הקבוצה למלווה טיפ. 

 ל"בחו השירותים לנותני יפט . 

  

 :כולל אינו המחיר

 ומטען רפואי ביטוח. 

 אישיות הוצאות. 

 כולל המחיר" הסעיף תחת מופיעה שאינו מה כל." 

 רי ה סיו ר חי ם ב לו ש ת עו ב צ ל שיו ך ידי ע רי מד ך ה ל ה מ ל ב טיו  .ה

 ישירות הנוסעים י"ע ישולמו .המלון בבית סבלים 

 

 :הערות

 ר מי סד ל י טיו ל והלינות ה כו ת י תנו ש ה ם ל א ת ה טי ב פר ת ל סו טי  מלון בבתי חדרים לזמינות, ה

ם א ת ה ב כי ו ר צו ה ל צי פר או  .ה

 החוברת בסוף המופיעים הכלליים לתנאים כפוף. 

 הגדולות לערים מחוץ כלל בדרך המלונות מיקום. 
 קבוצות של ותפריט נפרד בחדר מוגשות לקבוצות בוקר תארוחו פעמים 
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 7-11/6 –לפורטוגל טופס הרשמה לטיול 

 :טיסות ופרטי תאריכים
 פרטי טיסה

AF 1121  07JUN  TLVPAR 0100 0505  07JUN 
AF 1428  07JUN  PAROPO 0750 0910  07JUN 

AF 1195  11JUN  LISPAR 1840 2210  11JUN 
AF 1320  11JUN  PARTLV 2315 0450  12JUN 

 פאריזדרך 

, יש לוודא תוקף דרכון לחצי שנה באנגלית יש למלא את כל הפרטים הנ"ל כפי שמופיע בדרכון

 מיום היציאה! 

 משפחהשם 
 

 מס. דרכון פרטישם 
תאריך 
הוצאת 
 הדרכון

תאריך 
 תפוגת
 הדרכון

מקום  תאריך לידה
 לידה

 אזרחות

        

        

        

 

 אבקש להזמין חדר )נא לסמן סוג חדר מבוקש(

DBL 
חדר לזוג עם מיטה 

 זוגית

TWN 
מיטות  2חדר לזוג עם 

 נפרדות

SGL 
 חדר ליחיד

TRP 
 לשלושהחדר 

    

 .סימון החדרים במסגרת אפשרות ויסופק לפי זמינות המלון 

 כרטיס אשראיפרטי 

מספר כרטיס  אמריקן אקספרס\ישראכרט\דיינרס\כאל\ויזה\סוג כרטיס אשראי )נא לסמן בעיגול(: לאומי

אשראי:_____________________ תוקף הכרטיס:________________ שם בעל 

הכרטיס:____________________ ת.ז. של בעל הכרטיס:_______________ חתימת 

 __________ תשלומים: מספר ___________הלקוח:________________

 

  תנאי התשלום 

 תוספת אשראי  0.9% תשלום אחד או שני תשלומים

 תוספת אשראי 1.41% שלושה תשלומים

 תוספת אשראי 1.54% ארבעה תשלומים

 תוספת אשראי 1.67% חמישה תשלומים

 תוספת אשראי 1.79% שישה תשלומים

 

  יאוחר.לא  01/06/20הרישום עד לתאריך 

 ! מס' המקומות מוגבל 

  :תנאי דמי ביטול 

 . לנוסע 50$ יום לפני יציאת הקבוצה דמי ביטול בסך 30ועד  ביצוע ההזמנהממעמד 

 לאדם  250$יום לפני היציאה  21-30

 לאדם  450$ יום לפני היציאה 14-21

 דמי ביטול 100%ימי עבודה לפני יציאת הטיול   0ועד  14-מ

 

   VIPלהירשם אצל טל יפעה , סניף גבעתיים  שי

 yifatal@issta.co.ilדוא"ל:       , 7827777-03פקס:    7777222-03 ,7777276-03טל: 
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