
 

 

 יום הגבר באתונה 

 לטייל , לאכול , לשתות , וליהנות ...

ימים 4לילות /  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  אתונה -אביב תל: 1' מס וםי

 אנשים,  הקניות, האוכל, החיים שוקקת העיר, אתונה!  אתונה אל דרכינו את ונעשה התעופה בשדה ניפגש הבוקר בשעות

 לסיור נצאו הטיסה אחרי של התאבון את להשביע ומים' סנדויץ הנוסעים יקבלו ההגעה עם. ברחובות וצבעים שמחים

 הצרות הסמטאות אל המובילים השבילים את ונראה, המפורסמים הכיכרות בין ניסע. העיר של השונים באזוריה פנוראמי

 המבנה.. אקרופוליסב תהיה הראשונה עצירתנו. למחרת ביום רגלית נטייל בהם, אתונה את שמאפיינות והקסומות

 ניסע .בתוכו ונסייר רופוליסאקה אל ניכנס. העיר באמצע מקדש נבנה עליה אשר" העליונה העיר" ,ביותר המפורסם

 אתונה של הטברנות באחת שמחה ערב לארוחת יחדיו נצא, הערב.  מהטיסה ומנוחה חדרים לקבלת המלון תבי אל

 . אתונה של בסמטאות לילי רגלי לטיול נמשיך משם. אוזו של וכוסית מקומיים ממטעמים ונהנה

 

  אתונה את להכיר נצא: 2' מס יום

 המפורסמים אחד, פלאקה ברובע נתחיל. הצרים והרחובות הסמטאות תוככי אל נטייל, מקרוב אתונה את להכיר נצא הבוקר

 האלמוני החייל אנדרטת ואת אותו ונראה הפרלמנט בניין דרך נעבור,  קטנות ומסעדות קפה בבתי מלא,  אתונה של

 נגיע ואף ההומה בשוק הרוכלים חנויות אל נצא ומשם והבשר הפירות, הדגים בשוק ונבקר משיךנ  .סינטגמה שבכיכר

 האקדמיה בניין,  האוניברסיטה רחוב דרך נעבור. היווניות והגבינות הנקניקים של והמפורסמות הקטנות המעדניות אל

 סיפור את ונשמע לבן משיש כולו נבנה אשר,  המרהיב השיש אצטדיון אל בנסיעה ונסיים הלאומית הספרייה ובניין

 מעוטרות מרפסות, צדק נווה סגנון, אתונה של היפים הרבעים אחד,  קולוניאקי רובע אל נעלה הזמן יותר באם .בנייתו

  .מקומית בטברנה ערב מארוחת נהנה הערב בשעות. ובפרחים בצמחייה

 

 

 



 

 

 נאפליוו וסתקורינ תעלת אל יכיפ טיול יום: 3' מס יום 

 לתצפית ניסע, תחילה ... צלול ואויר נשימה עוצרי נופים אל לאתונה מחוץ אל לטיול נצא ואחריה בוקר מארוחת נהנה

 לשאר פלפונס האי חצי בין ומפרידה קורינתוס של היבשה רצועת את החוצה מרהיבה מים תעלת ,קורינתוס תעלת על

 וסמטאות כיכר וכוללת יוון של בירתה השהיית העיר, ווןבי היפה העיר, נאפליו אל דרכינו את נעשה, משם . . היבשת

 אל הצופה מרהיבה מבצרה אל נעלה. קסומה יוונית היא בה והאווירה טולו במפרץ ונציאנית עיר הינה, נאפליו .ציוריות

 לסיור נצא , הערב המלון בית אל חזרה דרכינו את נעשה. ליובנאפ יינתן לצהרים חופשי זמן ,ארגוליס מפרץ ועל העיר

  .זה טיול לסיום באתונה שלנו ונהרהאח הערב ארוחת אל אותנו שיוביל רגלי

 

   הטיסה עד לקניות חופשי :4' מס יום

.. ועוד תחתונה הלבשה נעליים,  בגדים של קניות ושלל בשפע המזוודות את מלאנ ,לקניות נקדיש האחרון יומנו את

 . אביב לתל רהזח טיסתנו על ונעלה יחדיו ניפגש הטיסה לזמן בהתאם

 

 זוגי ארגון בחדר תשל חבר זוג בןמחיר מסובסד לחבר ארגון / 

 

  ₪ 489,1:  לאחר השימוש בשובר נופש מלא אחדמחיר לאדם במחזור שומרי מסורת 

  ₪  3,529 - מחזור שומרי מסורתלבחדר זוגי  לאורח**מחיר 

     ₪ 865תוספת יחיד בחדר : 

                                        

   ₪ 399,1: לאחר השימוש בשובר נופש מלא אחדמחיר לאדם במחזור רגיל 

 ₪  3,439  מחזור רגיל:לבחדר זוגי  לאורח**מחיר 

   ₪ 865תוספת יחיד בחדר : 

                                   

 



 

 

  12.3.2023 :  מסורת ושומרי חילוני משולב מחזור- יציאה ךתארי

 

 אביב תל -אתונה-אביב תל -ישירות טיסות

 

 ?  הטיול במחיר לנו כלול מה אז

 בינלאומיות טיסות  

 25.9.22 -ה ליום נכון בטיסות הדלק והיטלי נמל מיסי 

 מרכזי כוכבים חמישה מלון בית  

 ערב ארוחות 3+ בוקר ארוחות: כלכלה  

 זה ליעד ומומחה ישראלי מדריך 

 ל"בחו השירותים נותני לכל טיפים  

 הישראלי למדריך טיפים 

 

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

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

 הקבוצתית למסגרת מחוץ שהוא שינוי כל 

 אישיות הוצאות 

 ויידרש במידה קורונה בדיקות  

 חובה – לחול נסיעה ביטוח! 

 

 

 : חשובות נקודות

 הנסיעות סדר את בהכרח לא אך, הביקור אתרי את מתאר המסלול  

 המתוכנן ההמראה מיום שנה לחצי לפחות בתוקף שדרכונכם לוודא יש: כניסה אישורי . 

 .בוויזה צורך יש באם מדינתם נציגות מול לבדוק מתבקשים זרים דרכונים בעלי מטיילים

 

 

 

 

 

 



 

 

 2023/ גבר באתונה פברואר מרץ  יום האישה

 לילות על בסיס חצי פנסיון 3ימים  4

 ₪ * 1,399 –החל מ 

 ארגון עובדי מזרחי טפחות: ת/חבר ת/במידה והנוסע

     ת"ז     ת/שם פרטי + משפחה של העובד
 (נא לרשום את השמות באנגלית כפי שרשום בדרכון)
 

 ארגון עובדי מזרחי טפחות: ת/זוג של חבר בן/בת ת/במידה והנוסע

     ת"ז    ת/שם פרטי + משפחה של העובד

     ת"ז     הזוג בן/בתהנוסע/ת שם 
 (נא לרשום את השמות באנגלית כפי שרשום בדרכון)
 

     )לא בעבודה(:מייל פרטי       טלפון נייד

               ________טלפון של השותף/ה: ___ ת ,/עובד/אורחת   _________לחדר: שם שותף/ה

 { ממועד היציאה 6יש לוודא שהדרכון בתוקף לחצי שנה לפחות }חודשים 

 חובה לצרף לטופס הרישום צילום דרכון תקף 

 המבוקש וסוג החדר המחזורנא לסמן את 

  אחדמחיר לאחר סבסוד וכן סבסוד נוסף בגין שימוש בשובר נופש מלא. ערך שובר 

 ₪. 1,200 -בעסקה זו   בלבד

 לנשים בלבדשומרות מסורת ל יםמחזור

 9.2/2023-6                 2.3/2023-27.2 

 זוגי בחדר של חבר ארגון זוג ארגון / בתלחברת מסובסד  מחיר 

 חש" 891,4 – לאחר השימוש בשובר נופש מלא אחד     

   865  -תוספת לנוסעת בחדר ליחיד  ₪  

   3,529 -מחיר לאורחת  ₪                                             

 לנשים בלבד רגילים יםמחזור

 8.2/2023-5                1.3/2023-26.2 

 בחדר של חבר ארגון זוג לחברת ארגון / בתמסובסד  מחיר  

  ₪ 1,399 – לאחר השימוש בשובר נופש מלא אחדזוגי      

   865 -תוספת לנוסעת בחדר ליחיד  ₪  

   3,439 -מחיר לאורחת  ₪                                         

 רגיל/שומרי מסורת בלבדלגברים משולב מחזור 
  .3/202351-12 

   ארגון בחדר תשל חבר זוג בן לחבר ארגון / מסובסד מחיר  
 :לאחר השימוש בשובר נופש מלא אחדזוגי       
  ₪  891,4 - מחיר שומרי מסורת/    ₪ 1,399 –מחיר רגיל       
   865   -תוספת לנוסעת בחדר ליחיד  ₪  
  3,529 –מחיר כשר לאורח  /₪  3,439 –רגיל לאורח מחיר  ₪ 

 בחירת מסלול

   מסלול רגיל 

 

  שומרי מסורתמסלול  

     

   



 

 

 פרטי תשלום:  

  _____CVV_____/______: תוקף      מספר כרטיס אשראי

    _______________ ת.ז. של בעל הכרטיס:הכרטיס:_______שם בעל 

  בסך                             2022 לשנת מצורף שובר נופש                ₪ 

   2023אגיש שובר נופש לשנת  1.1.23ביום. 

   ₪          בסך יתרה לתשלום באשראי

 4/ 3/  2/  1תשלומים מבוקש ) הקיפי בעיגול ( :  מספר
                                                                                    )הרישום מותנה במילוי כרטיס אשראי )לא דינרס     

 לחייב את כרטיס  האשראי שלי עבור הנ"ל.   יבשות 7הריני מאשר לחברת 
 

 ____________חתימה : ______

  דמי ביטול:
 ללא דמי ביטול . –מועד הטיסה עבודה טרםיום  75עד 

 דמי ביטול לאדם. 150$ –יום טרם מועד הטיסה  45יום ועד  74-מ
 מערך העסקה במחיר אורח. 25%, הטיסהמועד טרם  ימי עבודה 30ועד  44 החל מ
 במחיר אורח. מערך העסקה 50%, מועד הטיסה ימי עבודה טרם 21 ועד 29 החל מ

 מערך העסקה במחיר אורח. 75%ימי עבודה טרם מועד הטיסה,  10ועד  20החל מ 
 אחוז מערך העסקה במחיר אורח. 100ועד מועד הטיסה,  9החל מ 

 
 תנאים ודגשים

  לבני/ות זוג חברי הארגון /  לחברי/ותאך ורק  22.2015.11לתאריך הרישום עד
על בסיס מקום  ומעלה 16מגיל  לאורחיםלאחר מועד זה תפתח ההרשמה הארגון. 

 .פנוי
 הארגון ות /הזוג של חברי בן/הארגון או לבת הוא לחברי/ותסבסוד הזכאות ל

 שלמים/ות מיסי ועד.בותק של שנה, המ בלבדבמועד הנופש 
  בארץ או בחול ,ליום האישה או ליום הגבר פעם אחת בלבדניתן לנצל סבסוד 
 בין העובדים או לגורם אחר חל איסור מוחלט להעביר את ההטבה! 

  2023 - 2022ניתן להשתמש בשוברי נופש לשנים  
  ההפרש אחרת  10.1.23חתום לא יאוחר מיום הנופש  ישוברכל יש לשלוח את

 יחויב בכרטיס האשראי.
 לרבות  מורחב מיד עם אישור ההרשמה, לביטוח נסיעות לחו"ל חובה לרכוש

 כיסוי סיכוני ביטול וקורנה.
  כל  –מספר המקומות מוגבל  .מותנה במינימום של מספר משתתפיםכל מחזור

 !הקודם זוכה
 

 צילום הדרכון יש להעביר:שוברי נופש + +  המלא את טופס ההרשמה
 

 בסוף( il)לשים לב בלי סיומת  liora@7lands.coלמייל: 
 ליאורהעבור 

 : לליאורהלפרטים נוספים ניתן להתקשר 

 09:00-17:00בין השעות  050-2202563בטלפון : 
 הלשל שליחת הטופס מהווה אישור 

mailto:liora@7lands.co

