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 ארגון עובדי מזרחי טפחות               

  בטיול לקורפו
 שומרי מסורת 

 האי הירוק המשלב ניחוחות ים תיכונייים ואצילות אירופאית.
כוכבים חצי פנסיון כשר+ כריכים לצהרים בהכנה עצמית+ חבילת  5טיול מאורגן / מלון 

 שתייה במלון
 /שייט סירות במערות הכחולות/שייט שקיעה.  כולל הפלגה ויום טיול ביואנינה בירת מחוז אפירוס

 2021יולי/ אוגוסט   
 ה'( –ימים ) ימים א'  5לילות/  4

 

 

 

 

 

 

 

האי הממוקם בים היוני , מול החוף הצפון 

מזרחי של קורפו נמצא את אלבניה ומצפון 

 .איטליה את

 ומה האיטלקית .אלה המעניקים לו את האר האי ושמו הם  המיקום הייחודי של

שונה במראהו מיתר איי יוון ונחשב לאי הירוק ביותר , חלקים רבים משטחו מנוקבים במטעי זיתים , 

מדרונות הרים מכוסים בברושים , עצי דולב , עצי דפנה, אלונים וקטלבים היורדים בדרמטיות אל 

 מפרצי טורקיז צלולים.

ד תקופות קצרות יותר בהם האי היה תחת כיבוש קרבתו לאיטליה ומאות שנים של כיבוש וונציאני לצ

 צרפתי ,רוסי , בריטי וגרמני העניקו לאי ניחוח אירופאי בינלאומי שלא ניתן למצוא באיים יוונים אחרים.

ההשפעה האיטלקית הדומיננטית ניכרת בארכיטקטורה , בגסטרונומיה ובמבטא המתנגן של תושבי 

 האי.

עניק לקירקרה הבירה תואר של אתר וונציאנית ה -אירופאיתהשילוב המעניין של הארכיטקטורה ה

מורשת עולמית של אונסק"ו  , טיילת המתאפיינת בבנינים מקושתים  ואלגנטים בסגנון פריזאי , 

סמטאות צרות , שלל חנויות ודוכנים , טברנות אוטנטיות ובתי קפה מודרניים ,  בית כנסת עתיק המעיד 

בקורפו   ,מרפסות עמוסות לעייפה בעציצים ופרחים צבעונים ושמחת  על סיפורה של הקהילה היהודית

 חיים לרוב.
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 תכנית הטיול:

 .Corfu ,Achilleion palace   קורפו , ארמון אכיליון. אביב, תל :  /1יום 

 מפגש בנתב"ג , טיסה ישירה אל האי הירוק קורפו. עם הנחיתה ולאחר התארגנות העברה אל המלון,

לתצפית מרהיבה אל עבר שני איים  (Kanoni) עיירה קנוניבדרך נעצור ב 

ובו מנזר והשני הוא אי   קטנטנים, אחד הוא אי שמחובר בגשר ליבשה

שוכן מנזר עתיק  המכונה כך משום גודלו בו (Pontikonisi) העכבר

  .13-מהמאה ה

  לאחר מכן נבקר בארמון אכיליון , הממוקם בעיירה גסטורי

(Gastouri  הארמ )לכבוד הקיסרית  1890-ון הקיץ היפה נבנה ב

אליזבט הידועה יותר בכינוי החיבה שלה "הנסיכה  האוסטרית

בעלה הקיסר פרנץ יוזף הורה לבנות אותו כשנה לאחר סיסי". 

התאבדות בנם, והיא העבירה כאן את חודשי הקיץ בערוב ימיה. 

כילס, הארמון נבנה בהשראת סיפורו של גיבור המיתולוגיה היוונית א

שהיה נערץ על סיסי. היא הציבה במרכז הגן המרשים את פסלו של 

פאריס. לאחר  -אכילס הגוסס, לאחר שזה נורה על ידי נסיך טרויה 

משמש   מלחמת העולם השנייה עבר המקום לרשות ממשלת יוון, והוא

כיום כמוזיאון ובו מיצגים ממלחמת טרויה ואוספים היסטוריים נוספים 

ומטופח ממנו נשקף נוף מרהיב לעבר חופי הים האדריאטי לצד גן מרהיב 

 .ואלבניה.

 העברה למלון , קבלת חדרים , ארוחת ערב ולינה בקורפו.

 

 

 . Kerkira : סיור בעיר העתיקה/2 יום

 לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום טיול , לאחר מכן נערוך סיור בעיר העתיקה של קורפו הנקראת קרקירה אשר

שנים כאתר שימור של אונסק"ו. נהלך בין סמטאות האבן , הרחובות הצרים, הגנים  הוכתרה לפני מספר

הנסתרים מהעין, הכיכרות הזעירות , שיחי הבוגנוויליה הסגלגלים המקשטים בתים ישנים הבנויים בסגנון  

 ונציאני זכר לשלטון הוונציאני אשר שלט שנים רבות באי. ו -איטלקי
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ונשמע את סיפורה העצוב של הקהילה היהודית עתיקת היומין  אשר  נסת העתיקבין היתר נבקר בבית הכ

 רובה ככולה הושמדה בשואה.

יינתן זמן חופשי לשיטוט וקניות בין חנויות הבוטיק האפנתיות 

 והדוכנים העמוסים לעייפה בעבודות יד אוטנטיות.

 ארוחת ערב ולינה במלון.

 

 

 .Ioanina בירת מחוז אפירוס העיר יואנינה : הפלגה במעבורת ויום טיול ב /  3יום 

לאחר ארוחת הבוקר ניסע אל נמל קרקירה ומשם נפליג על גבי המעבורת אל יוון היבשתית , עם הגיענו אל נמל 

( ניסע אל יואנינה בירתה של  Igoumenitsaאיגומיניצה ) 

מחוז אפירוס ההררי . העיר יושבת על גדות אגם ויש בה 

נבקר בעיר יהודית עתיקה ונכחדת. סיפור של קהילה 

המבוצרת, ניכנס לבית הכנסת היהודי ונשמע את 

 סיפור הקהילה. 

ונתוודע לתופעת טבע ייחודית של אגם ללא מוצא שלא עולה   נסור לאגם

על גדותיו. נותיר גם זמן לטיולים עצמאיים בטיילת המשופעת בעצי דולב 

ת והדוכנים העמוסים לעייפה עתיקים ולקניות בין חנויות הבוטיק האפנתיו

בעבודות יד אוטנטיות. בהתאם לשעת הפלגת המעבורת , ניסע אל 

 איגומיניצה ומשם נפליג חזרה אל האי קורפו . 

 
( שייט Paleokosrisa /: פלאוקסטריצה , מצוקים ונופים , שייט סירות למערות הכחולות )  4יום 

 שקיעה.

בחלקו המערבי של האי ,  ניסע בדרך פתלתלה בינות עצי אורן ,  לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום טיול קסום

ברושים ומטעי זית ושקד כשלפתע יתגלה לפנינו נופו המרהיב של מפרץ 

פלאוקסטריצה , אזור המתהדר בשלושה מפרצי אזמרגד וסלעי גיר שמזדקרים 

   .מתוך המים ויוצרים לגונות מרהיבות ביופיין

" המקנן " באחד ממצוקי   13כסי מהמאה ה נעצור לביקור במנזר האורתודו

הגיר ממנו נשקף נוף מרהיב אל " ספינתו של אודיסאוס" שלפי המסורת 

המקומית הפכה לנציב אבן. נבקר בכנסייה ונטייל בגנים היפים המקיפים את 

 המנזר שם נוכל לקנות משמן הזית המשובח אותו מייצרים הנזירים.
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רות מנוע קטנות בין המפרצים והמערות הכחולות ונשוט בסינרד אל אחד המפרצים 

המערות ידועות בשלל גווני הטורקיז  אחד מאתרי הטבע היפים באי,

המשתקפים כתוצאה מהחזרת קרני השמש המושפעים ממיקום המערה. עם 

( שנבנה Lakonesתום השייט נטפס מעלה אל הכפר המסורתי לאקונס )

 רוך הפסקת צהרים.ובו בתי אבן ציוריים, שם נע 17-במאה ה

 

 Bella בלה ויסטה ""  –את טיולינו נסיים בנקודת התצפית היפה ביותר באי 

Vista )  שם תתגלה לפנינו תמונת נוף מצוירת של  האיים הירוקים המנקדים )

  .היוני, מפרצי פליאוקסטריצה והיבשת הים את 

ט בשעת נחזור למלוננו ולאחר התרעננות ולאחר ארוחת הערב  , נצא לשיי

דמדומים כאשר השמש צוללת אל מימי הים התיכון ,לקול צלילי הבוזוקי עם 

כוס של אוזו ביד נצפה במראות מפרצי קורפו הקסומים ונפצח בריקודים. לינה 

 בקורפו.

 

 

 /: קורפו , תל אביב. 5יום 

 
רות אל תל לאחר ארוחת הבוקר ובהתאם לשעת הטיסה הסופית , העברה אל שדה התעופה  משם נטוס ישי

 אביב.
 

הינה תכנית עקרונית, חברת קאמינוס תעשה ככל שביכולתה להבטיח את הצלחת הטיול וביקור  –תכנית הטיול 

 בכל האתרים המפורטים בתוכנית. ימי הטיול וסדר הביקורים יכול להשתנות לפי צרכי המדריך והמסלול.
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 עלות הטיול:

  רויו 805   -מחיר מסובסד לחבר/ת הארגון 

 יורו 295תוספת לאדם בחדר ליחיד 

 2019-2020-2021ניתן להשתמש בשוברי הנופש לשנים 

 המחירים  כוללים :

 (. 2021טיסות שכר ישירות לאי קורפו כולל מיסי נמל וביטחון ) נכון ליוני  

 ) ראה פירוט(. באי קורפו. כוכבים 5ברמת ,מלון 

 .פורט בתכנית הטיולסיורים וביקורים באטרקציות כולל דמי כניסה כמ 

 כלכלה: חצי פנסיון כשר + כריכים לארוחות צהרים בהכנה עצמית + חבילת שתייה במלון.  

 ריכים כ -ארוחות צהרים 5ארוחות בוקר במלון ) מוצרים מותרים מהמלון + תוספות מוצרים כשרים מהארץ ( +  4  

 ארוחות ערב כשרות בהשגחת הרב יואל פנחס קפלן . 4נה  עצמית ממוצרי ארוחות הבוקר( +  ) הכ            

 .אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכניות הטיול והעברות       

 שייט למערות הכחולות. 

 הפלגה במעבורת ליבשת וטיול בעיר יואנינה בירת מחוז אפירוס. 

 שקה.שייט שקיעה ומסיבת ריקודים כולל כוס מ 

 .מדריך ישראלי מקצועי מומחה ליוון מצוות מדריכי קאמינוס 

 תשר לנותני השירותים המקומיים ) למעט סבלות( . 

 תשר למדריך הישראלי . 

 

 המחיר אינו כולל: 

 כבודה והוצאות אישיות. –ביטוח רפואי  

 רים ושרות וכו'.הוצאות בעלות אופי אישי: משקאות המוגשים במהלך הארוחות, כביסה, סרטים בתשלום בחד 

 דמי סבלות או הוצאות אישיות. 

 בדיקות קורונה ככל שיידרש. 

 כל מה שלא כתוב בתוכנית ו"במחיר כולל". 

 

 להלן פירוט לו"ז טיסות ) נתון לשינוי(:

 

יעד  יעד המראה 

 הנחיתה

חברת 

 תעופה

שעת  מס' טיסה

 המראה

 שעת נחיתה

 הלוך

 

  קורפו תל אביב

 ישראייר

6H531 

 

08:50 11:30 

 חזור
 

 6H532 אביב-תל קורפו
 

13:25 15:40 
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  להלן פרטי המלון ) או דומה( :

Apollo Palace Resort  5***** 

על רצועת חוף קסומה בצדו  (Messonghiאתר הנופש אפולו פאלס ממוקם בקצהו של כפר הדייגים הפסטורלי מסונגי )

 20של קורפו ומבירת האי הנחשבת ליפה בבירות איי יוון ו כ ק"מ משדה התעופה  20הדרום מזרחי של האי ובמרחק של כ 

ק"מ מהעיר העתיקה של קורפו שבשל קיסמה ומראה היחודי הוכרזה כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו. אתר הנופש 

חלקו נמצא במיקום מושלם בלבו של מטע עצי זית עתיקים ומבנהו מדמים כפר יווני ציורי משובץ בבוסתן פורח , מוקף ב

בתעלת מי ים טבעית המובילה אל החוף שנמצא במרחק מטרים בודדים מהמלון. במתחם המלון שתי בריכות חיצוניות , 

חלקן מיועד לילדים. בריכה חיצונית למבוגרים בלבד מסביב לכל הבריכות מיטות שיזוף ושמשיות. בארוחות בוקר וערב 

ה מוגשים במהלך היום שתיה קלה , חמה, יין מתוצרת מקומית , בירה שתייה מתוצרת מקומית כלולה , בקפיטריה ליד הבריכ

 מהחבית ,עוגיות , עוגות , כריכים, גלידות ותפריט ארוחת צהרים מגוון.

מגוון פעילויות ספורט, משחקים ופעילויות כולל רובי מים, חץ וקשת, כדורעף וטניס שולחן , שולחן ביליארד , מיני גולף , מיני 

 24אירובי , אקוואירוביקה , כדור סל , כדורעף, חדר כושר וספא. צוות בידור בשעות היום והערב. שירות קבלה  כדורגל ,

 פיי חינם . –שעות. וויי 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

palace-apollo-https://www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido 
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 להלן הפרטים המתייחסים  להנחיות משרד הבריאות

 הישראלי והשלטונות ביוון ) נכון ליום הגשת ההצעה(.

במיוחד בימים אלו, ביטוח הנסיעות לחו"ל הוא מוצר חיוני במיוחד המשמש כ"פוליסת הביטוח" שלכם ולכן, אנו ממליצים 

סה ניכ –בחום לבחור בביטוח נסיעות מקיף, המכסה גם עלויות בלתי צפויות שעלולות להיגרם כתוצאה מנגיף הקורונה 

 לבידוד במדינת היעד, בדיקות רפואיות, ואפילו אשפוז וטיפול רפואי במידת הצורך.

 ביציאה מהארץ. PCRישראלים בעלי תו ירוק יכולים להיכנס לייוון ללא בדיקת  .1

 שעות לפני הטיסה , הנוסע ימלא טופס בהתאם לדרישת שלטונות יוון באתר 24טרום הנסיעה ולא פחות מ  .2

 (QR . יום לפני תאריך היציאה יתקבל אישור במייל )   https://travel.gov.gr/#/לתי ,הממש             

 באחריות הנוסע להדפיס את האישור ולהגיע עמו לנתב"ג.             

 שעות לפני מועד ההמראה( , במהלך היום  72בדיקת קורונה טרם החזרה לארץ ) עד ל  .3

 יורו לנוסע.  45ל נדאג לתיאום ביצוע הבדיקה ) במלון( בעלות של השלישי לטיו             

 לפני ההמראה מקורפו יש למלא טופס הצהרת בריאות לנוסע החוזר לישראל ) באתר       .4

 משרד הבריאות(.             

ם בהתאם להנחיית משרד הבריאות הישראלי , כל החוזרים מחו"ל ) מכל היעדים ללא יוצא מן הכלל( נדרשי .5

 ₪.  100לבצע בדיקת קורונה עם הנחיתה בנתב"ג , בעלות של כ 

guidlines?chapterIndex=1-israel-to-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying  

 תנאים כלליים .
  :כלליות הערות

 .התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים 

  סדר הביקורים עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של המדריך, אולם בכל מקרה, כל הטיולים יתקיימו

  כמפורט לעיל.
 .המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול 

  י במחיר הטיול בעקבות , יתכן ויהיה שינו2021מחיר הטיול נכון למחירי הטיסות ושירותי הקרקע הידועים בחודש מאי

   עלית/ ירידת מחירים ושינויי שער דולר/ מטבע מקומי.

  בשל שינויים דחופים בלוח זמני הטיסות וחברות התעופה ייתכנו שינויים בסדר התוכנית ולעיתים אף ויתורים על חלק

ם עם זמן שהייה ארוך ממקומות הביקור תוך מתן תחליף ראוי במקום וזאת אף לאחר היציאה מהארץ, בייחוד בטיולי

 מחוץ לארץ.
  יש להדגיש, להבהיר ולציין חד משמעית כי כל שינויו/או מחדל הקשור בחברת תעופה כלשהי אינו מהווה עילה

לתביעה כנגד חברת "קאמינוס" והאחריות כולה תהיה על חברות התעופה במקרה זה וכי " קאמינוס" תהיה פטורה 

 כזה. מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל ש
  .על הנוסעים להצטייד בביטוח רפואי מתאים הכולל הרחבה להטסה רפואית 

 .יתכן כי סדר הביקורים והסיורים ישתנה בהתאם ללוח הטיסות המעודכן 

 תנאי תשלום ודמי ביטול:

 : תנאי תשלום  
  ימי עסקים טרם היציאה. 35התשלום יוסדר עד 

  בתשלומי קרדיט תשלומים שווים ללא רבית או יותר 6ניתן לשלם ב. 

 דמי ביטול:
לפני תאריך  ימי עסקים 22-15מ  מעלות הטיול, 30%לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  ימי עסקים 29-22מ 

י ימ 7מ   75%לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  ימים 8-14מ מעלות הטיול,  50%היציאה יחויב סכום של 

 מעלות הטיול.  100%אה יחויב סכום של לפני תאריך היציאה ועד למועד היצי עסקים
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  חשוב לציין: מומלץ מייד בעת ההרשמה לרכוש ביטוח נסיעות
לחו"ל הכולל כיסוי דמי הביטול לרבות ביטול עקב מחלת קורונה או החובה 

 לשהות בבידוד בטרם הנסיעה וגם במהלך השהייה בחו"ל.

 ה חובת בידוד במידה ומשרד הבריאות הישראלי יכריז על היעד כאדום ותהי
 יטול העסקה וקבלת החזר כספי מלא ב  –בחזרה לישראל 

 

 
 :שירותי טיסה המתחילים ומסתיימים בישראל וכן  הטיול המאורגן מורכב ממספר שירותים וביניהם הערה חשובה

מחוץ שירותי תיירות שונים כגון טיסות פנים, כניסות לאתרים, הסעות, ובתי מלון אשר כולם מתחילים ומסתיימים 
לישראל. דמי הביטול החלים על שירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ למדינת לישראל הינם במסגרת תנאי 

שירות הטיסה המתחיל ומסתיים בישראל הינו השירות היחיד הניתן להחילו הספקים השונים במדינות היעד. 
ל הרחבת החוק במסגרת החוק הישראלי לרבות חוק ותקנות הגנת הצרכן לעסקת מכר מרחוק כול

 (. 58לאזרחים וותיקים )תיקון 

לפיכך, במידה ויהיה ביטול ויהיה החזר, הוא רלוונטי אך רק לשירותים הניתנים בישראל, ולא לשירותים הניתנים 

מחוץ לישראל. מודגש בזאת, כי בעצם החתימה על טופס ההרשמה/ההסכמה האינטרנטית, החותם עליו מסכים 

 על פי האפשרות של ביטול העסקה לפי התנאים הנ"ל.ומקבל את תנאי הביטול, 

 

 

 


