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 8ימים טיול לפורטוגל – "נסיכת הימים"
תאריכים8.62-98690620 :

בהדרכת :יעלה טבנקין

הקדמה
פורטוגל ,המדינה המערבית ביותר ביבשת אירופה ,אשר נזנחה ונעלמה מתודעת הציבור במשך שנים
רבות  ,חוזרת ובגדול 6מי שהייתה "נסיכת הימים" וחלקה עם ספרד את העולם החדש ,הולכת והופכת
ליעד תיירות מאתגר ומרתק שבו ישן בצד חדש ,מסורת בצד קידמה 6לנו ,כישראלים" ,גילוי" פורטוגל
מוסיף נדבך נוסף להכרתנו את עברו המרתק של העם היהודי – האנוסים אשר במשך למעלה מחמש
מאות שנה שמרו על הגחלת וחלקם חזר ליהדות 6נפגוש בעבר המרתק ,נבקר בארמונות ומבצרים בני
מאות שנים ונטייל באתרים מודרניים בני זמננו המרתקים לא פחות6

בתכנית:









אוניברסיטת קואימברה
המוזאון היהודי – בלמונטה
ארמון גימארייש
ארמון הבורסה בפורטו
מנזר בטליה
ארמונות סינטרה
מנזר ג'רונימוס
שייט על הדוא

המסלול
יום  2ליסבון
נמריא בטיסה ישירה לליסבון ,בירת פורטוגל .עם נחיתתנו נצא לכיוון בית המלון .ארוחת ערב ולינה
בליסבון.
יום  8ליסבון  -קואימברה
היום יוקדש להכרות עם העיר .נבקר במבצר סנט ג'ורג' ,נטייל בסמטאות רובע אלפמה שהיה בעבר
הרובע היהודי ,בעיר התחתית" ,כיכר רוסיו" ובככר ה"סובלנות" ונראה את המונומנט לזכר הטבח
שנערך בליסבון ב"נוצרים החדשים" ב ,6051 -רובע בלם – כולל ביקור בכנסיית ג'רונימוס ,מגדל בלם,
אנדרטת המגלים .בתום ביקורנו נסע צפונה לעיר המרתקת קואימברה .ארוחת ערב ולינה
בקואימברה.
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יום  3קואימברה – סרה דה אסטרלה  -בלמונטה
היום נבקר בעיר הידועה קואימברה  ,COIMBRAבאוניברסיטה שהקים בה המלך דיניש במאה ה-
 ,61שבספרייתה הברוקית המפוארת שמורים כחצי מיליון ספרים .לאחר סיור מודרך בעיר נמשיך
לטיול בטבע וניסע לסרה דה אסטרלה – "הר הכוכב" .מראה ההרים מרשים ביופיו ,הנוף עוצר נשימה
וסיפור המרד הפורטוגזי ,עובר בנקודה זו .נמשיך לבלמונטה , BELMONTEהנמצאת בהרי מרכז
פורטוגל ,עיירה שבה חיה קהילה של אנוסים שחזרו ליהדות .נבקר במוזיאון היהודי הקטן שבמקום.
ארוחת ערב ולינה בקואימברה.
יום  0פנאקובה – בוסאקו – אביירו
יום של טבע ונוף .בדרך לבוסאקו ,ניסע בדרך הררית באזור שכולו צוקים ואור .בדרך פזורים כפרים
אוטנטיים וציוריים .מבוסאקו נמשיך אל יער בוסאקו  ,BUSSACOשבו נשתמרו מאות מינים של עצים
וצמחים אקזוטיים ובסמוך לו תצפית מן היפות בפורטוגל .אחרי הצהרים ניסע דרומה לאביירו
 AVEIROשעל המים ,עיר התעלות של פורטוגל הידועה גם בתעשיית המלח שלה .לאחר הביקור
באביירו ניסע לפורטו .ארוחת ערב ולינה בפורטו.
יום  5גימארייש-פורטו
בבוקר ניסע צפונה לגימארייש – GUIMARAESלסיור מודרך בעיר בה נוסדה למעשה ממלכת
פורטוגל .בגימארייש נבקר בארמון מימי ביניים ,שריד לתקופה בה גימארייש היתה בירת פורטוגל,
לפני שחרורה של ליסבון .נמשיך לכנסיית ישו הטוב בעיר הדתית מאוד בראגה .בתום טיולנו נחזור
לפורטו ,עיר השנייה בגודלה בפורטוגל .את שעות אחר הצהריים נקדיש לעיר פורטו  .PORTOנסייר
באתרים החשובים של העיר ,נראה את מגדל קלריגוש , ,נבקר בקתדראלה ,רובע ריבריה ובבניין
הבורסה .נגלה את רזי הכנתו של יין הפורט ונטעם את טעמו באחד מהיקבים ברובע גאיה ולאחר מכן
נצא לשייט על נהר הדוורו .ארוחת ערב ולינה בפורטו.
יום  .עמק הדורו  -פורטו
יום טיול באזור הפורה של נהר הדורו ,אחד הנהרות הגדולים בחצי האי האיברי .אזור עמק הדורו
בפורטוגל ,סווג על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית ומכונה "עמק הטבע והיין" .היין המיוצר באזור
באופן מסורתי ,מפורסם מאוד בעולם .נטייל לאורך הכרמים המדורגים של האזור הנפרשים על
הגבעות שעל גדת הנהר נבקר בעיירה היפה אמאראנטה  AMARANTE,נמשיך בנסיעה לביקור
בבירת העמק  -פסו דה רגואה PESO DA REGUA,משם ניסע לתצפית ממרום המדרגות הברוקיות
של כנסיית "גבירתנו של התרופות" שבעיירה למגו . LAMEGO.בערב ארוחת ערב ולינה בפורטו.
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יום  7טומר  -בטליה – אלקובסה  -אובידוש
בבוקר ניסע לעיר טומאר  ,TOMARשהייתה בירת הטמפלרים בפורטוגל .נבקר בגנים ,במבצר-מנזר
קונבטו דה קריסטו ובבית הכנסת העתיק שהפך למוזיאון .נמשיך למנזר בטליה הידוע,BATALHA ,
אחת משכיות החמדה של פורטוגל ,שבו הבנוי בסגנון גותי ומנואלי .נבקר במנזר אלקובסה ,בו נתוודע
לסיפור רומנטי שהפך לסיפור רצח ונקמה בחצר המלכות הפורטוגלית .בהמשך ניסע לעיירה מוקפת
החומה  ,OBIDOSשניתנה במתנה שוב ושוב על ידי מלכי פורטוגל לנשותיהם .נטייל על גבי חומות
העיירה ובתום הסיור נמשיך לליסבון .בערב נצא לערב פאדו – ארוחת ערב משולבת במופע שירה
מסורתית פורטוגלית .לינה בליסבון.
יום  : 2סינטרה  -רוקה קאפה – קאשקאיש  -אסטוריל
היום יוקדש לאזור סינטרה  ,SINTRAמהיפים שבפורטוגל .לא בכדי בחרו להם מלכי פורטוגל להקים
כאן ארמונות ואחוזות .נבקר בארמון  ,PENAנגיע לנקודה המערבית באירופה CABO DA ROCA
ונמשיך בנסיעה לאורך החוף המצוקי לקאשקאיש ,עיירת הנופש היפה ולאסטוריל ,עיירת היוקרה ,בה
קבעו את מגוריהם שועי ואצילי אירופה וביניהם מלכים מודחים וגולים רבים .בתום ביקורינו ניסע
לשדה התעופה עמוסי חוויות לקראת טיסתנו לתל אביב.
(*) הערה:
ייתכנו שינויים בסדר הביקורים

גמר הרשמה 886.620
מחיר הטיול
מחיר למטייל בחדר זוגי€2505:
תוספת לחדר ליחיד€ 329 :
המחיר כולל
 טיסות ישירות מת"א לליסבון וחזרה.
 מסי נמל והיטלי דלק (נכון ליום פרסום ההצעה .מחיר הטיול יעודכן בהתאם לשינויים)
 7 לינות בבתי מלון ברמת תיירות טובה מאוד
 כלכלה – על בסיס חצי פנסיון במהלך כל הטיול
 מופע פאדו
 אוטובוס תיירים ממוזג
 ליווי רפואי וחברתי מטעם דורות בגלבוע
 כניסות לאתרים כמפורט במסלול
 ערכות שמע לנוסעים
 מדריכה  :יעלה טבנקין – ומדריכים מקומיים כנדרש
 טיפים לנותני השירותים בחו"ל
 הסעה לנמל התעופה וחזרה
 פגישת קבוצה עם מדריך הטיול – כשבוע לפני היציאה
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המחיר אינו כולל
 ביטוח בריאות ומטען
 ארוחות שאינן כלולות
 שתיה בארוחות המוזמנות
 הוצאות בעלות אופי אישי
רישום ודמי קדימה
ההרשמה באמצעות טופס רישום המצורף לכל טיול .את טופס הרישום יש לשלוח למרכז ההזמנות
בפקס או בדוא"ל ולוודא טלפונית שאכן הגיע .כל טופס רישום מלווה בתשלום מקדמה  €605מראש ,
ומהווה חלק ממחיר הטיול הסופי .אין לראות במשלוח הטופס אישור להרשמה ללא אישור קבלתו
בטלפון .נא לוודא שהדרכון בתוקף לחצי שנה לפחות מיום הכניסה לכל מדינה6
שער הדולר  /יורו  :נקבע ביום החיוב בפועל לפי שער העברות והמחאות גבוה .
אופן ותנאי תשלום בטיולי בריזה
התשלום יתבצע באחת מהדרכים הבאות:
 באמצעות כרטיס אשראי :עד  3תשלומים שווים ללא ריבית.
 בתשלום מזומן שקלי ,מזומן מט"חי או בהעברה בנקאית בתשלום אחד ,יש לציין
לביטחון בלבד את פרטי כרטיס האשראי על טופס הרישום .על טופס הרישום יצוין
אופן התשלום המבוקש.
** בכל מקרה יוסדרו כל התשלומים לפני היציאה **
ביטול טיול על ידי החברה
בביטול טיול על ידי החברה מפאת מיעוט נרשמים ,או כל ביטול הבא מיוזמת החברה  ,יוחזר כל
הכסף לנוסעים באופן בו הוא התקבל מלכתחילה .
דמי ביטול
 מיום הרישום ועד  50יום לפני היציאה € 605 -
 55-35 יום לפני היציאה לטיול – € 055
 16-33 יום לפני היציאה לטיול – € 705
 8-15 יום לפני היציאה לטיול – € 6155
 פחות מ 8-ימים לפני היציאה לטיול  -מלוא מחיר הטיול
* מניין הימים לפי ימי העבודה בארץ ימים א'-ה' (לא כולל ימי שישי ושבת ,ערבי חג וימי חג)
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ביטוח ביטול נסיעה
אין היום שום ביטוח המכסה ביטול נסיעה חוץ מביטוח בריאות לנוסעים לחו"ל .מומלץ לרכוש ביטוח
נוסעים לחו"ל ברגע שמחליטים לנסוע לטיול ולא לחכות עד "רגע לפני" .דרכנו אפשר לסדר ביטוח
בריאות התקף מ 15-יום לפני תאריך היציאה לטיול .הביטוח מכסה גם מקרה רפואי של בן משפחה
מדרגה ראשונה .התשלום בכל מקרה מחושב על פי מספר ימי הטיול בפועל ללא קשר ליום
הזמנת הביטוח מחברת הביטוח6
לתשומת לבך :מידע זה הוא לידיעה בלבד ואיננו בא במקום המידע המלא המפורט בפוליסת
הביטוח.
מועד כרטוס קבוצתי ועליות מחירים ברגע האחרון
כרטוס הקבוצה נעשה לאחר סגירת ההרשמה לטיול ולא במועד שליחת טופס ההרשמה .הכרטוס
הקבוצתי הוא תנאי לקבלת מחיר קבוצתי לטיסות .הכרטוס מתבצע לכל אנשי הקבוצה יחד במועד
התשלום לטיול הנקבע על ידי החברה .במועד התשלום יקבע שער השקל מול שערי מט"ח ואין
לשנותו בדיעבד .מחיריהם הסופיים של היטלי הדלק ומסי הנמל מעודכנים במועד הכרטוס הקבוצתי.
בריזה מחליטה מראש אם לציין במסלול הטיול את מחיר מסי הנמל והדלק (בטיסות סדירות) עליהם
התבסס תמחור הטיול ,או לא לציין זאת .במקרים בהם חלה התייקרות ובעקבותיה תוספת למחיר,
מתחייבת בריזה לתת הסבר לכך.
אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כירטוס קבוצתי ,מראש .שלא כבכירטוס
אינדיבידואלי ,בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה במקרים רבים ,בקבוצות לא ניתן .על המטיילים
לדעת זאת ולהימנע בכך מאכזבות....
לתשומת לבכם
 בריזה אינה אחראית לשינויים בלוח הטיסות ותעדכן את מסלול הטיול בהתאם ככל
האפשר מראש.
 למדריך הטיול שמורות הן הזכות והן החובה לערוך שינויים במסלול הטיול לפי
הבנתו ,ובלבד שהדבר ישרת את טובת הנוסעים ורווחתם.
 הטיול מותנה במינימום משתתפים .במידה ותחליט חברתנו לבטל את הטיול בשל
מיעוט נרשמים ,יוחזר הכסף לנרשמים במלואו.

טיול נעים מצוות בריזה
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טופס רישום  :פורטוגל " נסיכת הימים"

דורות בגלבוע

תאריכים 8.62-860620 :מחיר :לאדם בחדר זוגי :
מטייל מס'2
פרטים אישיים:
פרטים אישיים:
שם משפחה (בעברית)______________ :
שם משפחה (בעברית)______________ :
שם פרטי (בעברית)______________ :
שם פרטי (בעברית)______________ :
שם בלועזית בדיוק כפי שמופיע בדרכון:
שם בלועזית בדיוק כפי שמופיע בדרכון:
שם משפחה (בלעז) _________________:
שם משפחה (בלעז) _________________:
שם פרטי (בלעז) _________________:
שם פרטי (בלעז) _________________:
תאריך לידה __________ :מין_________:
תאריך לידה __________ :מין_________:
מס' תעודת זהות___________________ :
מס' תעודת זהות___________________ :
כתובת__________________________ :
כתובת__________________________ :
עיר ______________ :מיקוד_________:
עיר ______________ :מיקוד_________:
טל( :בית)_________________________
טל( :בית)_________________________
(עבודה) ______________________
(עבודה) ______________________
(נייד ) _______________________
(נייד ) _______________________
________________________ : E-mail
________________________ : E-mail
פרטי הדרכון:
פרטי הדרכון:
דרכון ישראלי :כן /אחר _______________
דרכון ישראלי :כן /אחר _______________
מס' דרכון ______________________ :
מס' דרכון ______________________ :
תאריך הוצאתו _______ :פקיעתו_______ :
תאריך הוצאתו _______ :פקיעתו_______ :
מקום הנפקת הדרכון_________________ :
מקום הנפקת הדרכון_________________ :
מטייל/ת שנרשמ/ת לבד :מעוניין/ת ב:
מטייל/ת שנרשמ/ת לבד :מעוניין/ת ב:
חדר ליחיד בתוספת תשלום (כן /לא) – סמן
חדר ליחיד בתוספת תשלום (כן /לא) – סמן
שותפ/ה לחדר (כן /לא ) – סמן
שותפ/ה לחדר (כן /לא ) – סמן
בקשות מיוחדות:
בקשות מיוחדות:
אוכל בטיול (*) :
אוכל בטיול (*) :
רגיל/צמחוני/אחר___________________
רגיל/צמחוני/אחר___________________
מועדוני תעופה :בחברה ______________
מועדוני תעופה :בחברה ______________
מס' נוסע מתמיד ___________________
מס' נוסע מתמיד ___________________
ברצוננו מיטות נפרדות (כן /לא) – סמן
ברצוננו מיטות נפרדות (כן /לא) – סמן
טלפון חירום של קרוב משפחה :
טלפון חירום של קרוב משפחה :
אני מעונין/ת לקבל מידע שוטף בדוא"ל (כן/לא)
אני מעונין/ת לקבל מידע שוטף בדוא"ל (כן/לא)
* יש לשלוח צילום דרכון בפקס  /מייל עם טופס הרישום
אופן תשלום מבוקש :מזומן /אשראי /העברה בנקאית ראה בעמוד השני של טופס הרישום :אנו
מאשרים שמלאנו את הפרטים בדייקנות בהתאם לפרטי הטיול 6חתימת הנוסעים:
€ 1595

תוספת ליחיד€ 380 :
מטייל מס'8
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דף  8לטופס הרישום  :הסדרת תשלום לטיול פורטוגל
תאריכים11.8-1...65 :
אל :בריזה – אמנות הטיול
אני החתום מטה מאשר בזה לבריזה – אמנות הטיול (מקבוצת אילה נסיעות)
לחייב אותנו כלהלן:
מקדמה מיידית ע"ס  € 150עם קבלת טופס זה במשרדי בריזה.
אופן תשלום המקדמה_______________:
תשלום היתרה יתבצע עד  39יום לפני היציאה לטיול ושער היורו/דולר הוא לפי העברות והמחאות
גבוה.
השער מול השקל יקבע ביום זה ויהיה השער בו יחויבו גם תשלומים דחויים (אם יהיו בכרטיסי
אשראי).
אופן התשלום המבוקש
אנו מבקשים לבצע את יתרת התשלום באחד מהאופנים הבאים:
העברה בנקאית  /תשלום מזומן בשקלים  /תשלום מזומן במט"ח  /כרטיסי אשראי (להלן)
פרטים לחיוב כרטיס אשראי
סוג הכרטיס ____________ ____ :מספר הכרטיס___________________ :
תוקף הכרטיס _____________ :שם בעל הכרטיס________________ :
ת.ז .של בעל הכרטיס 3_________________:ספרות מאחור:

___________

אני מבקש/ת לחייבנו ב( 3 -נא לסמן ) תשלומים שווים ללא ריבית או הצמדה.
ביטוח נוסעים לחו"ל :לפני שתשלימו את ההרשמה ,צלצלו אלינו לקבלת הצעת מחיר לביטוח.
אני החתום מטה מאשר שקראתי את כל הפרטים הנוגעים לטיול אליו נרשמנו ______________
הערות_______________________ :

נא לשלוח את טופס ההרשמה לפקס 90-.58220. :בהקדם !
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