
 
 
 

  2022נופשים על הים  
 02.05.22 שני תחל ביום  חברי הארגון ההרשמה ל

 זוכה!-הרשמה על בסיס כל הקודם

 )ע"ב מקום פנוי(    15.05.22רשמה לאורחים תחל בתאריך הה

   22.05.22סיום הרשמה ביום ראשון 

 הנחיות כלליות:  
 מטר.  100- מרחק של כ 5תחנת רכבת מרכז השמונה, צמודה לשער –הגעה ברכבת    65העצמאות   5חיפה שער   ההפלגה יוצאת מנמל

 .5הגעה עצמאית עם רכב וחנייה בחניונים מוסדרים בתשלום בקרבת שער  
 17:00בשעה תצא   הפלגה אנא הקפידו להגיע בזמן איחור עלול לגרום לאי עלייתכם לספינה. . ת צהריםארוחתהנו מ בהגעה  –  13:00הגעה בשעה 

 אין הגבלת משקל כבודה לנוסעים    לא ניתן לצרף לשייט תינוק מתחת לגיל חצי שנה. 
   .2022בשנת לנופש   הסבסוד  את זכאים למחיר מסובסד עובדים החברים בארגון העובדים אשר לא ניצלו  

 . רשם במחיר אורחיםילה  ו הסבסוד יוכל את ואשר ניצל  יםעובד 
 זוכה! -שיבוץ על בסיס כל הקודם –מספר החדרים בכל קטגוריה מוגבל  

 גבוה ביום התשלום.מזומן לפי שער באירו   תשלום ה   תשלומים ללא ריבית. 6תשלומים: עד  
 

 בסכום הנקוב על גבי השובר   – 2022/  2021לשנים ניתן להשתמש בשוברי הנופש שברשותכם 
 22.05.22חתומים למשרדי "זיו תיירות"  לא יאוחר מתאריך ה השוברים  שלוחיש ל

 .בהפרש בכרטיס האשראי שובר עד לתאריך זה יחויב העובד אשר לא יעביר את  
 

                                                                         
 

      
 סוגי חדרים                                        

 
 
 
 

                                                      נפשות   4עד  למתאים  מ"ר    13  -גודל כ  –חדר דלוקס                                       החדר מתאים לזוגות בלבד  מ"ר  10כ    –חדר קלאסיק  
                                                                                                                                                          . 



 
 
 
   

 עובד/ת יקר/ה 

 אנא קרא/י אותם בעיון. פרטים הנחוצים לנסיעתך שיסייעו בידך להתכונן להפלגה,  רצ"ב

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מהסכום המלא ) לפני הסבסוד(  35% –לפני מועד ההפלגה  ימי עסקים  30-19ן  ביטול בי  :דמי ביטול 

 מהסכום המלא ) לפני הסבסוד(  50%  –לפני מועד ההפלגה ימי עסקים    8-18ביטול בין                     
   יש לעשות ביטוח ביטול **   מי ביטול ד 100%  –ני מועד ההפלגה ימי עסקים לפ 7ביטול במהלך                     

 ת נפוצות :  שאלו
 האם ניתן להעלות שתייה/נוזלים ומזון לאונייה? 

 עפ"י נהלי הביטחון אסורה העלאת נוזלים לאוניה למעט מוצרים היגיינה כגון: סבון, שמפו, בושם וכדומה באריזתם המקורית.  
 מוצרי מזון שאינם נוזליים. לאניה  ניתן להעלות  

 ה לאוניה זמני האורחות יימסרו בעת העליי      ארוחות במסעדות האוניה )בוקר + צהרים + ערב( 3ההפלגה כוללת  – ארוחות 
   :תקשורת

 )אינטנט אלחוטי( לצורך גלישה ושיחות באוניה .  WIFIניתן לרכוש בקבלה באמצעות מזומן/אשראי חבילת 
 

 חשוב לבדוק שלכל נוסע יש דרכון בתוקף של חצי שנה ממועד ההפלגה! דרכונים:

 חובת עריכת ביטוח בריאות כולל כיסוי אפשרות הדבקות במחלת הקורונה חלה  על כל נוסע
 נוסע ללא פוליסת ביטוח לא יורשה לעלות לאוניה ולצאת להפלגה.    וכולל ביטוח ביטול                   

 עודת קורונה שהופקה על ידי משרד הבריאות:על כל נוסע להציג ת   
 חודשים מיום ההחלמה( 6.על בסיס החלמה )עד 1    
 סון השני חודשים מיום החי  9על בסיס חיסון: ללא הגבלת תוקף למקבלי מנת חיסון שלישית או רביעית או עד  .2 
 מחוסן / מחלים.    יכולים להשתתף בהפלגה ללא הצגת תעודת 5ילדים עד גיל     *    

   בארץ/ מדינות היעד/ מפעיל האונייה  בנוסף נכון לרגע זה ובהתאם לדרישת משרד הבריאות       
 נדרשות הבדיקות הבאות:     

 שעות לפני ההפלגה  72שבוצעה עד  PCRההפלגה או שעות לפני   24לילות : בדיקת אנטיגן שבוצעה  4ו  3הפלגות      
 בדיקות ע"י גורם מוסמך רשמי. יש להגיע עם האישור הנ"ל לנמל.       
 . יש להציג אישור על מילוי טופס הצהרת יציאה מישראל )יש למלא מראש באתר משרד הבריאות(       

 .  וך למועד ההפלגה  בסמ הכל בכפוף להנחיות משרד הבריאות/ מדינות היעד     
    

 



 
 
 

 כיצד להתקשר ארצה? 
    - 0,זהו קוד החיוג לארץ. לאחר מכן את קידומת אזור החיוג בארץ בהשמטת ה  00972(  או לחייג תחילה  WIFIדרך הוואטסאפ )אם יש  
 ולאחר מכן את המספר. 

 אין אפשרות להמרת כסף באוניה, מומלץ להגיע לאוניה עם יורו/דולר/שקלים : החלפת כסף
 כרטיס "מנוכארד":

 כל קנייה באוניה תתבצע רק באמצעות הכרטיס הנטען   באוניה עם הגעתכםהכרטיס ימתין לכם בתהליך הצ'ק אין בקבלה  
 )למעט בקזינו ששם ניתן להשתמש במזומן( 

ניתן ורצוי להטעין את הכרטיס בזמנכם הפנוי ובאיזה סכום שאתם מעוניינים באמצעות מזומן/כרטיס אשראי, את הטעינה מבצעים בקבלה או  
 במכונות הטענה שנמצאות באוניה. 

 נא לשים לב בכל מקרה של אובדן הכרטיס, הכרטיס באחריות הנוסע בלבד!!! .  להגיע להפלגה עם כרטיס אשראי תקף חובה
 מזג אוויר: 

ים,    -רצוי להביא בגד  –מומלץ לבדוק כמה ימים לפני ההפלגה את מזג האוויר הצפוי. כמו כן ,יש לזכור שיש בריכה ומגלשת מים בסיפון העליון  
 . משקפי שמש, קרם הגנה וכו' , בגד חוף ,כפכפים

 פרטים כלליים על האוניה "קראון איריס"
 ג'קוזי,   2בריכות שחייה, בריכת ילדים,   2מסעדות,   5איש,   650, אנשי צוות: 2000חדרים, קיבולת נוסעים:   750אלף טון,  43קומות,  11

 מטר, ספא, סאונה, סלון יופי ועיצוב שיער, בית כנסת,    500מגלשת מים )הבריכות נמצאות בסיפון(, חדר כושר, מסלול הליכה מעגלי: 
 למות אירועים, קזינו. מגרש כדורסל, אולם הופעות מרכזי גדול, או

 מסעדות:
    10סיפון    an Marco"S"מסעדת  

 מושב פתוח  –18:45 -20:30  – ארוחת ערב    מושב פתוח –12:45-14:15-ארוחת צהרים   מושב פתוח –  07:45-09:30 - ארוחת בוקר 
 10" סיפון Piazza San Marcoמסעדת "

 בתוספת תשלום  -מנות מהמטבח האיטלקי ע"י שף האוניה - 00:00-22:00
 5סיפון    "Seven Seas"מסעדת  

 מושב שני  –14:15-15:00 - ארוחת צהרים   מושב ראשון –12:45-13:30 -ארוחת צהרים   מושב פתוח  –  08:00-09:45  – ארוחת בוקר 
 י מושב שנ –  20:30  -21:00 –      ארוחת ערב מושב ראשון –  18:45-19:30 -    ארוחת ערב

 5" סיפון Four Seasonsמסעדת "
 מושב שני   – 14:00-14:45 –  ארוחת צהרים  מושב ראשון – 12:30  –  13:15 -ארוחת צהרים  מושב פתוח – 07:45-09:30  – ארוחת בוקר 
 מושב שני  –  20:15-21:00  –  ארוחת ערב   מושב ראשון –  18:30–  19:15 -ארוחת ערב

  
 .בתוספת תשלוםניתן להזמין משקאות קלים/חריפים 

 כשרות: האוכל כשר בהשגחת הרב יצחק דיין, הרב ראשי לקהילת יהודי ג'נבה. 

 הכשרות הינה על מוצרי המזון והאוכל בחדר האוכל )ללא ברים(. 



 
 
 

 בידור והופעות
 .  5והאולם השני בגודלו נמצא בקומה   6אולמות בידור. אולם הבידור וההופעות המרכזי נמצא בקומה  2באונייה "קראון איריס" קיימים  

גרים  מידי ערב יתקיימו הופעות מגוונות של צוותי בידור ישראלי ובינ"ל במגוון סגנונות שונים, בנוסף במשך היום יתקיימו פעילויות רבות למבו 
 ם. מופע הבידור המרכזי מחולק לפי מושב ארוחת הערב. על האנייה פועלים צוותי בידור ישראלי ובינלאומי  ולילדי
 ( 6 סיפון )  -קזינו 

 ומעלה. מציע מגוון שולחנות רולטה, פוקר, בלאק ג'ק, מכונות מזל ועוד. הקזינו , פתוח בזמן ההפלגה בלבד.   18כניסה מגיל  
פים( בדולר, שקל ואירו. המטבע הרשמי בקזינו הוא דולר וכל רכישה ממטבע אחר כגון: אירו ושקל תהיה  ניתן לרכוש אסימוני משחק )צ'י 

 כרוכה בעמלת המרה, לכן מומלץ למעוניינים  בקזינו להצטייד בדולרים מבעוד מועד.  יש לשים לב כי הקזינו סגור בעת עגינה בנמלים. 
 5 סיפון  - דיוטי פרי 

חנויות עם מבחר רחב של סחורה, בשמים, שעונים, תכשיטים, מבחר אלכוהול וסיגריות    4שייך למנו ספנות :  כולל   פרי בקראון איריס-הדיוטי 
 פרי פעיל מחוץ למים טריטוריאליים )שעות פעילות מדויקות יפורסמו באנייה(. יהיה ניתן לשלם בו באשראי או מזומן .  - וכו' , הדיוטי

 20:00 - 8:00שעות פתיחה     7סלון יופי ממוקם בסיפון  

   20:00 -08:00שעות פתיחה     7ספא ומסאז' ממוקם בסיפון 

 20:00-15:00,   12:00-08:00שעות פתיחה:     7חדר כושר ממוקם בסיפון 

 7סיפון     ספא דגים

   16:00-09:00שעות פתיחה:   : 9סיפון    מועדון הילדים

 נייה. :מועדי התפילות מפורסמים באו 5סיפון  :בית הכנסת

 לטעינת כרטיסי מנו ורכישת טיולים -  23:00-09:00שעות פתיחה:   :5משרד סיורי החוף בקומה 
 הפתוחים, למעט קדמת האוניה.  8-ו  7העישון בתוך החדרים אסור בהחלט. אזורי העישון הינם בסיפונים 

 חל איסור להעלות משקאות ונוזלים מכל סוג בחזרתכם לאוניה בכל זמן נתון. 
 מגבות לבריכה מחולקות ליד הבר.    !!! אין להוציא מגבות מהחדרים  אוכל ושתייה מחדר האוכל. אין להוציא  

  
 אנו מאחלים לכולכם שייט וטיול מהנים!

 
 לפרטים והרשמה:

 

 17:00 – 08:30ה' , בין השעות -בימים א'     דודי / הילה / ויוי    9532900-03 – זיו תיירות ונופש 
 

  umtb1923@gmail.comניתן להעביר בקשה להרשמה בדוא"ל:
 

mailto:umtb1923@gmail.com


 
 
 

 הפלגה בספינה "קראון איריס"             
  16-19.06.22ראשון    -סופ"ש חמישי      

 קריפסין- לרנקה  

 

 החיוב לפי תפוסות ילד ותינוק משלמים כמו מבוגר אין הנחות גיל  בחדרי קלאסיק  ובחדרי דלוקס. זוגות יכולים ללון  **

 חייבים בחדר דלוקס   אנשים 2-יותר מ       

   מחיר          סוג החדר  
מסובסד לזוג    

 לחבר ארגון  

 מחיר לזוג   
   אורחים 

                 שלישי  ורביעי אדם  
 בחדר              

    במיטות עליונות 

 
 הערות                        

     4קומה 
 בחדר קלאסיק  בלי חלון 

 
290   € 

 

 
740   € 

 
 ___________ 

 
 השייט יוצא  מחיפה    16.06.22

   13:00התייצבות   בשעה    17:00בשעה 
 קפריסין  -לרנקה   17.06.22
 לרנקה קפריסין   18.06.22
 08:00הגעה לנמל חיפה בשעה   19.06.22חזרה ב 

 
 בהגעה    ארוחה    האירוח כולל: 

ארוחות כשרות    3בכל יום  –לילות פנסיון מלא   3
עם צוות בינלאומי   בידור ומופעים מידי ערב ומגוונות, 

 . צוות הדרכה ישראלי. ברמה גבוהה 
 מצורפים מסלולי טיולים לבחירתכם  

 

    4קומה 
 בחדר קלאסיק עם חלון 

 

 
370   € 

 
810   € 

 
 ___________ 

    4קומה 
 חלון  בחדר דלוקס  בלי 

  

 
390 € 

 
830   € 

 

 
240   € 

 
   6קומה 

 בחדר קלאסיק בלי חלון     
  

 
370 € 

 
810   € 

 
230   € 

 
 6קומה 

 בחדר קלאסיק עם חלון  
  

 
444 € 

 
884   € 

 
 ___________ 

   6קומה 
   בחדר דלוקס עם חלון 

 
514   € 

 
954    € 

 
280   € 

   9+   7קומה   
 עם חלון                        בחדר דלוקס 

 

 
495 € 

 
935    € 

 
280     € 

 



 
 
 
 
 €   50ילד   €  63המחיר למבוגר           לפקרה ומפעל החלומי 

יווני טיפוסי עם שבילים קטנים, בתי קפה, רוקמות תחרה והרבה מסורת. בביקורנו בכפר כירוקיטיה נראה את דרך  -לפקרה הוא כפר קפריסאי
מיוצרת בקפריסין, יכולה  הכנת גבינת החלומי ונבקר בבית פטרוס. נוכל גם לטעום ולקנות את הגבינה, שלפי חוקי האיחוד האירופי רק כשהיא 

 להיקרא חלומי. מעבר לחלומי ולרוקמות התחרה אפר גם ליהנות ממתק הלוקום המיוצר במקום בשיטות המסורתיות. 
 שעות. דרגת קושי: קל.  5-משך הסיור: כ 

 נצא מנמל לרנקה וניסע לכפר לפקרה הציורי, נפגוש את רוקמות התחרה וחנויות הלוקום.      • 
 מפעל חלומי ומוזיאון המוקדש לאומנות קליעת סלים.  -כירוקיטיה בבית פטרוס  נבקר בכפר     •
 נהנה מטעימות חלומי והמאכלים האותנטיים במקום.     •
 נחזור לנמל לרנקה.     •
 

 €  45ילד   €  58המחיר למבוגר        ניקוסיה ולפקרה - בעיר ובכפר 
  ניקוסיה היא בירת קפריסין והעיר הגדולה במדינה. היא הבירה האחרונה בעולם שנותרה מחולקת לשתיים ע"י גדר וחיילים בין הצד היווני לצד

הטורקי. ניקוסיה היא עיר מודרנית, קוסמופוליטית ובה שפע של חנויות ומותגי יוקרה. לפקרה הוא כפר בסגנון ונציאני ואחד הכפרים היפים  
הכפר המשמר מסורות עתיקות יומין ומפורסם בזכות רוקמות התחרה הידועה "לפקריטיקה", הנחשבת לאיכותית במיוחד וכן בשל ייצור  באי. 

 גבינת החלומי וממתק הלוקום.
 שעות. דרגת קושי: בינוני.  6-משך הסיור: כ 
 מנמל לרנקה ניסע אל הכפר לפקרה.   •
 רוקמות התחרה ונבקר במפעל לוקום קטן המייצר את הממתק האהוב בשיטות מסורתיות.  נטייל בין הסמטאות הציוריות, נפגוש את  •
נמשיך לעיר הבירה ניקוסיה, אשר בליבה גבול המפריד בין קפריסין היוונית לטורקית. זוהי העיר החצויה האחרונה בעולם, המשלבת ישן    •

 . וחדש, אתרים היסטוריים לצד רחובות עמוסי חנויות ומותגי יוקרה
נעבור ליד החומות הוניציאניות, שער פמגוסטה ואנדרטת העצמאות, נסייר בסמטאות הרובע העתיק הזרוע בחנויות מזכרות ובתי קפה.    •

 יווני לצד הטורקי. -נמשיך למדרחוב "לדרה" המפורסם ונגיע עד הנקודה המפרידה בין הצד הקפריסאי
 נהנה מזמן חופשי במדרחוב השוקק.   •
 לרנקה. נחזור לנמל  •

  
 €   12מחיר ילד:  €   21מחיר מבוגר:      קניות בכיף -ניקוסיה   

ניקוסיה, עיר הבירה החצויה, היא העיר הגדולה בקפריסין, כרך מודרני ותוסס, עם מדרחוב שוקק חיים. העיר משלבת בין מבנים היסטוריים  
מוקדי הקניות המפורסמים של ניקוסיה, בירת קפריסין, העיר הגדולה  לצד רחובות עמוסי חנויות ומותגי יוקרה. הסעה מנמל לרנקה אל 

 במדינה. 
 שעות. דרגת קושי: קל.  6.5-משך הסיור: כ 

 נצא מנמל לרנקה וניסע לניקוסיה, עיר הבירה של קפריסין.     • 
 נגיע לניקוסיה לקניון קפריסין החדש ולחנות הג׳מבו המפורסמת.     •
 לרנקה. נחזור לנמל      •



 
 
 

 הפלגה בספינה "קראון איריס"

 19-23.06.22חמישי    -אמצ"ש ראשון    

 קפריסין / רודוס  –לימסול  

 
 החיוב לפי תפוסות ילד ותינוק משלמים כמו מבוגר אין הנחות גיל  בחדרי קלאסיק  ובחדרי דלוקס. זוגות יכולים ללון  *

 אנשים חייבים בחדר דלוקס    2-יותר מ    

   מחיר          סוג החדר  
מסובסד לזוג    

 לחבר ארגון  

 מחיר לזוג   
   אורחים 

שלישי  ורביעי  אדם  
במיטות  בחדר  

    עליונות

 
 הערות                        

     4קומה 
 בחדר קלאסיק  בלי חלון 

 
474   € 

 

 
914   € 

 
 ___________ 

 
 השייט יוצא  מחיפה    19.06.22

   13:00התייצבות   בשעה    17:00בשעה 
 קפריסין  -לימסול  20.06.22
 רודוס יוון   21.06.22
 כייף ובילויים בים   22.06.22
 08:00הגעה לנמל חיפה בשעה   23.06.22חזרה ב 

 
 בהגעה    ארוחה    האירוח כולל: 

ביום  כשרות  ארוחות   3 –לילות פנסיון מלא   4
עם צוות בינלאומי   בידור ומופעים מידי ערב ומגוונות, 

 . צוות הדרכה ישראלי. ברמה גבוהה 
 מצורפים מסלולי טיולים לבחירתכם  

 

    4קומה 
 בחדר קלאסיק עם חלון 

 
 

 
552   € 

 
992   € 

 
 ___________ 

    4קומה 
 חלון  בחדר דלוקס  בלי 

  

 
568 € 

 
1008   € 

 

 
319   € 

 
    4קומה 

 חלון  בחדר דלוקס  עם  
 
  

 
662 € 

 
1,102    € 

 

 
346   € 

 

   6קומה 
 בחדר קלאסיק בלי חלון  

  
  

 
562 € 

 
1,002   € 

 
314   € 

   6קומה 
 בחדר דלוקס עם חלון  

 
746   € 

 
1,186    € 

 
373   € 



 
 
 

 
 רודוס  –יוון 

 
 €   24מחיר ילד:  €   53מחיר מבוגר:    פילרימוס והעיר רודוס

סיורנו משלב נוף משכר כאשר פיתולי הדרך חושפים לפנינו נוף מרהיב יחד עם היסטוריה מרתקת והצצה לעברה של רודוס. לפילרימוס עבר  
עשיר המתחיל מהפיניקים, הדורים, הביזנטיים והעות'מאניים ומיקומו היווה נקודה אסטרטגית וצבאית לאורך ההיסטוריה. לצד המנזר  

צלב המפורסמת המשקיפה על מרכז האי דרומה. נמשיך בביקור בעיר רודוס עצמה, שם נצפה בארמון הגראנד מאסטר  העתיק נמצאת תצפית ה 
 ונלך במורד רחוב האבירים.

 שעות. דרגת קושי: בינוני.  4-משך הסיור: כ 
נשקפים מתצפית הצלב, שהיא הנקודה  מנמל רודוס ניסע דרך כפרים ציוריים נגיע לפסגת הר פילרימוס. נהנה מהנופים הקסומים ה           • 

 הגבוהה ביותר בחופה המערבי של רודוס. 
 נמשיך הר סמית ונעצור לצילומים.            •
 נגיע לעיר רודוס וניכנס אליה דרך שער דאמבואז.            •
 נלך בעיר ליד ארמון הגראנד מאסטר ובמורד רחוב האבירים המפורסם.            •
 נחזור לנמל רודוס.           •
 

 €   45מחיר ילד:   € 57מחיר מבוגר:    שבעת המעיינות וקליתיאה 
רודוס, אי השמש הוא אי ירוק השופע מים. מנמל רודוס ניסע לעמק שבעת המעיינות הירוק תמיד השוכן בחלק הפנימי של האי השופע מים ולו  

חוויה   - יופי ייחודי. בעמק נובעים מספר מעיינות וקול פכפוך המים משרה שלווה. המעוניינים יוכלו לחצות את אמת המים התת קרקעית 
נת במיוחד. משם נמשיך קליתיאה, שבעת העתיקה הייתה אתר מעיינות תרמיים וספא ושופצה ע"י האיטלקים בתחילת המאה  ייחודית ומרענ

. לקליתיאה רצועת חוף המעוטרת במסלעות טבעיות שנחצבו בכוח הגלים ובמקום שוכן מוזיאון קטן המציג תמונות מעברה וכן סרטי  20-ה
 קולנוע שצולמו ברודוס. 

 שעות. דרגת קושי: בינוני.  4-הסיור: כמשך  
 מנמל רודוס ניסע לעמק שבעת המעיינות.   • 
 נצעד אל העמק בו נובעים מספר מעיינות וקול פכפוך המים משרה שלווה.  •
 חוויה ייחודית ומרעננת במיוחד.   -המעוניינים יוכלו לחצות את אמת המים התת קרקעית   •
 מות מהנוף. יינתן זמן חופשי לתמונות והתרש  •
 נמשיך לקליתיאה, אתר המעיינות התרמיים העתיק וחוף הים.   •
 נחזור לנמל רודוס.   •
 
 
 
 



 
 
 

 €  24מחיר ילד:  €  30מחיר מבוגר:   טיול רגלי בעיר האבירים וביקור בביה״כ 
בואו להכיר את העיר רודוס ואתריה המרכזיים מקרוב, בסיור רגלי ייחודי. נצא מהנמל ונטייל לאורך חומת העיר העתיקה. ניכנס לביקור  

בביה״כ העתיק והיחיד ששרד, זכר לקהילה המפוארת, המשמש גם כמוזיאון לתולדות יהדות רודוס. נמשיך בסיורנו להעיר החדשה ונחלוף על  
בור הבנויים בסגנון איטלקי וניכנס לתוך העיר העתיקה דרך החפיר המרשים. נעבור ליד ארמון הגראנד מאסטר ונלך במורד רחוב  פני בנייני הצי

 האבירים. נבקר בכיכר היפוקראטס וכיכר הקדושים היהודים. 
 שעות. דרגת קושי: בינוני.  3-משך הסיור: כ 
 והחדשה. מנמל רודוס נצא לסיור רגלי בעיר העתיקה    •
 נעבור באתרים מרכזיים בעיר כולל ביקור בביה״כ.  •
 נחזור לנמל רודוס.   •

 
 €   45מחיר ילד:  € 55מחיר מבוגר:   פאפוס
, שבדרום מערב קפריסין, משלבת היסטוריה מרתקת עם היותה כיום עיר תיירותית מודרנית, מרינה מרהיבה וחופי ים נהדרים. בעיר  פאפוס

 נמצא גם מוזיאון הפסיפסים וקניון פאפוס החדש. בדרך נעצור לצילומים בנקודה הנחשבת למקום הולדתה של אלת האהבה והיופי, אפרודיטה. 
 בינוני.-עות. דרגת קושי: קלש 5.5-משך הסיור: כ 
 נצא מנמל לימסול וניסע מערבה לכיוון פאפוס.     • 

 המקום בו עלתה האלה מן הגלים עפ״י המיתולוגיה היוונית.  -נעצור לצילומים מעל ״סלע אפרודיטה״     •
 בהן מתוארות סצנות מהמיתולוגיה.  3-ונבקר במוזיאון הפסיפסים המדהים )בית דיונוסוס(, יצירות מרהיבות מהמאה ה נמשיך לפאפוס     •
 נחזור לנמל לימסול.      •   לבילוי זמן חופשי בקניון פאפוס החדש הכולל את חנות הג׳מבו המופרסמת.  ךנמשי    •
 

 €   47מחיר ילד:  € 55מחיר מבוגר:    אומודוס והרי הטרודוס -מלימסול לליבה של קפריסין 
 

הוא ליבה הפועם של קפריסין, ואין מקום המשקף טוב יותר את האווירה והתרבות הקפריסאית. בטיול זה נתוודע לנופים    רכס הרי הטרודוס
 מרהיבים, כפרים מסורתיים, סיפורי היינות המשובחים של האי וטעמם של מעדנים מקומיים. 

 שעות. דרגת קושי: קל.  5-משך הסיור: כ 
 נצא מנמל לימסול וניסע לכיוון הטרודוס.     •
בדרכנו נבקר בחנות המפעל של ״המתוקים של קתרינה״, ״מוסד״ בעל שם באירופה בו מייצרים ריבות מסורתיות ומתוקים בעלי סגולות      •

 רפואיות. 
 .באומודוס נבקר בכנסייה הביזנטית העתיקה שבמרכז הכפר ונלמד על הנצרות האורתודוקסית     •
 ניכנס ל״יקב לדוגמא״ הישן בו נכיר את שיטות ייצור היין והזיווניה.     •
 הקפריסאית שפעלה במקום.   EOKA- נבקר בבית מוזיאון מחתרת ה    •
 נחזור לנמל לימסול.     •  נהנה מזמן חופשי בכפר לקניות ובילוי בבתי הקפה.     •

 
 הפלגה מהנה נעימה וכייפית


