בשיתוף

פורטוגל כולל האי מדיירה
בהדרכת שוקי ברנדווין
 10 18-28.9.16לילות 11 ,ימים
בין ארמונות וכפרים מסתוריים ,נמלים וערים עתיקות -מורשת אונסקו ,נגלה את הסוד של
מגלי עולם ואת עולמם הסבוך של האנוסים.
בין האוקיאנוס האטלנטי לרכס הכוכב בגובה של  3000מ' נגלה את הנוכחות היהודית
בליסבון ,פורטו ,קוימברה ,בלמונטה .נתרשם משפע של נופים ,מפגשים מרגשים וצלילי
מוסיקת הנשמה -פאדו.
ולקינוח נגלה את יופיו הייחודי של האי מדיירה.
טיסות:
ת"א-ליסבון
פורטו-מדיירה
מדיירה-ליסבון
ליסבון-ת"א

LY5161 18/09- TLV-LIS 17:00-21:00
TP1713 25/09- OPO-FNC 22:30-00:25
TP1686 28/09 -FNC-LIS 18:30-20:25
)LY5162 28/09- LIS-TLV 22:10-05:35(29/9

מסלול הסיור:

יום א'-18/09תל אביב-ליסבון
נטוס אחה"צ לליסבון בירת פורטוגל.
לאחר הנחיתה נגיע למלוננו בעיר.
לינה בליסבון
**** / Hotel Turim Europa 4או דומה.

יום ב' -19/09ליסבון /סינטרה/קבו דה רוקה /אסטוריל וקשקיש/ליסבון
אחרי ארוחת הבקר נצא מליסבון לקבו דה רוקה  ,הנקודה המערבית ביותר באירופה .נעבור דרך העיירות
הציוריות אסטוריל וקשקיש עיירות נופש ,נמשיך לעיירה סינטרה ,עיירה קטנה שהוכרזה אתר מורשת עולמית
ע"י אונסקו ,מקום הנופש המועדף ע"י מלכי פורטוגל ,ונבקר בארמון המלכותי במקום.
לינה וארוחת ערב בליסבון
יום ג' - 20/09ליסבון
את היום נקדיש לליסבון ונבקר באתרי העיר – נראה את אנדרטת "מגלי עולם" ונראה את מגדל
בלן,מהמונומנטים המרשימים על חוף הים,נבקר לאחר מכן בכנסיית הרונימוס,מקום קבורתו של וסקו דה

גמה,מבכירי מגלי עולם הפורטוגלים.נמשיך לרובע אלפאמה העתיק ונצפה על העיר מן המצודה ,כמו כן נתוודע
לסיפור של גרציה מליסבון אשר בילדותה התגוררה בעיר.
נראה את כיכרותיה היפות של העיר ואת שדרותיה ונצפה באימה בביטויי החורבן שהמיטה רעידת האדמה,
הניכרים עד היום .לא נשכח גם את הסיפור היהודי של ליסבון ,ונבקר באתר מצמרר וטראגי הקשור בגירוש
פורטוגל הנורא.
לינה וארוחת ערב בליסבון
יום ד' – 21/09ליסבון-נזרה-אובידוס-טומאר
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לאובידוס "מתנת חתונה לנסיכה איזבל" .בשנת  1282הנסיך דיניס נתן את העיר
במתנה לנסיכה איזבל ביום חתונתם המלכו תית.עיר טיפוסית של ימי הביניים ,מוקפת חומה ובתוכה בתים
צבעוניים ,רחובות צרים וכנסיות.
נמשיך ונבקר בעיירת החוף המפורסמת ביותר של פורטוגל ,נאזארה ,בה ניהנה מן התצפיות המרהיבות
וממסעדות הדגים המעולות.
פנינו לעיר העתיקה והקסומה טומאר,היא אחד האתרים הטמפלרים המפורסמים בעולם כולו .הארכיטקטורה
המדהימה של המנזר המבוצר העתיק שלה הכניסה אותו לרשימת אתרי מורשת העולם של אונסק"ו .לעיר גם
היסטוריה יהודית חשובה ,הכוללת את בית הכנסת העתיק על שם אברהם זאקוטו (זכות) ,אסטרונום וגיאוגרף
יהודי ,מן החשובים בתולדות המדע .בית כנסת זה נחשב העתיק ביותר במדינה.
לינה וארוחת ערב בטומאר
****/Hotel Dos Templários 4או דומה.
יום ה' -22/09טומאר-קסטלו דה וידה-בלמונטה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיירה קאסטלו דה וידה הסמוכה
לגבול עם ספרד ,שתושביה צאצאי אנוסי פורטוגל,שומרים על
מנהגים יהודים מהעבר הרחוק .נסייר בסמטאות המתפתלות של
העיירה ונבקר ברובע היהודי העתיק.
נקיים מפגש עם קרולינו טאפדג'יו צאצא של אנוסים בעיר קסטלו.
נמשיך לעיר בלמונטה ,בלב "רכס הכוכב" של פורטוגל ,האזור
היהודי העיקרי של פורטוגל כפר עם אוכלוסיה של  150משפחות
אנוסים שחזרו ליהדותם בימינו ,לאחר  500שנה של שתיקה .נבקר
ברובע היהודי ובבית הכנסת המחודש ובמוזיאון היהודי של המקום
ונשוחח עם אנשי העיירה ,צאצאים של אלה שהוכרחו להתנצר במאה ה.15-
לינה וארוחת ערב בבלמונטה
****/Hotel Pousada de Belmonte 4או דומה.
יום ו' -23/09בלמונטה-טרנקוסו-קוימברה
לאחר ארוחת הבוקר נהנה עוד קצת מהמלון ואחר מכן ניסע לטרנקוסו,.עיר מבוצרת מימי הביניים.
נסייר ברובע היהודי של המקום ,נראה את בית הכנסת על שם "איסאק קרדוסו".נגלה את הסימנים המיוחדים
החקוקים בקירות ונתוודע לפעילות הנעשית במקום לשימור המורשת היהודית.
ניסע לעיר קוימברה  -היא בירתה ההיסטורית של פורטוגל ,שבה האוניברסיטה המפורסמת ביותר במדינה
בעיצובה וביופייה .העיר הונצחה בשירים ובסיפורים לאין ספור על ידי רבים מיוצריה ואמניה של פורטוגל.
בערב נצא למופע פאדו במועדון מקומי בעיר.
לינה וארוחת ערב בקוימברה
****/ Hotel D.Ines 4או דומה
יום שבת  – 24/09קוימברה-בוסקו-אווירו-פורטו
לאחר ארוחת הבוקר נבקר באתרי האוניברסיטה ,כולל הספריה והקאפלה עתירת האריחים הצבעוניים .נמשיך
לבוסאקו ,אתר יער יחיד במינו באירופה ונסייר בגנים המרהיבים ובמסלול רגלי ביער .נשמע גם על הקרב הכבד
שהתקיים במקום .נמשיך לעיר התעלות הציורית אביירו הייחודית בפורטוגל במבנה ,אופייה ותעלותיה.

אחה"צ ניסע לעיר פורטו-היא בירתה העתיקה של פורטוגל והוכרזה כאתר מורשת עולם של אונסק"ו .לעיר
קסומה זו מורשת היסטורית ,ארכיטקטונית ותרבותית ,כמו גם מרכיב קולינרי ידוע – מרכז ייצור יינות פורט
המפורסמים.
לינה וארוחת ערב בפורטו.
****/ Hotel Ipanema 4או דומה.
יום א' – 25/09פורטו-פונשאל (מדיירה)
היום נקדיש את ביקורנו לעיר פורטו-עיר נמל ,כשמה כך היא.נקיים
ראשית סיור פנורמי בעיר.
העיר התפרסמה בכל העולם עקב ייצור יין הפורט.נבקר ביקבים
המפורסמים שבהם מייצרים את יין ,נצא לשיט על נהר הדוארו
מתחת לגשרים הייחודיים החוצים את העיר,נבקר ברובע היהודי
ונראה את בית הכנסת "מקור חיים",שם נתוודע לדמות של בארוס
בסטוס המכונה "דרייפוס הפורטוגלי" .נתארח אחה"צ באחת
ממסעדות העיר ונמשיך משם לקראת הערב ונצא לשדה התעופה
לטיסה לאי מדיירה .האי הטרופי ובו יער העד הגדול ביותר בעולם-
יער לאוריסילוה -שהוכרז אתר מורשת עולמית.לאחר הנחיתה נעבור למלוננו.
לינה בפונשאל-מדיירה
****/Hotel Four Views Monumental 4או דומה
יום ב'  -26/09מדיירה
לאחר ארוחת הבוקר נצא מפונשאל וניסע לאורך החוף.נעבור דרך
כפר דייגים קאמרה דה לובוס ונגיע לקבו ג'יראו-הצוק הגבוה
ביותר באירופה והשני בעולם,נקיים תצפית במקום.נחזור לכביש
הראשי ונמשיך לריביירה בראווה-כפר קטן היושב לאורך
החוף,נקיים ביקור קצר הכולל גם את מבצר סאו בנטו .משם נגיע
לנקודת תצפית מיוחדת שביום יפה אפשר לראות את שני צידי
האי-הצפוני והדרומי.משם נבקר בסאו ויסנטה ונהנה מהצמחייה
העשירה ביער .laurissilvaנמשיך לכיוון פורטו מוניז במסלול
שנסלל דרך סלעים והוא עדות להתמדה האנושית לכבוש את
הארץ.בדרך חזרה ניסע בדרך מישורית בגובה  1400מטר מעל פני הים עד הדרך המובילה לפונשאל בחזרה.
לינה וארוחת ערב בפונשאל-מדיירה
יום ג'  -27/09מדיירה
הבוקר נמשיך למונטה לביקור בגנים הבוטניים ונעלה לנסיעה חוויתית במזחלות במקום.משם נמשיך לריביירו
פריו-מקום הידוע בצמחיה הייחודית שלו ובחווה לגידול דגי הפורל .נמשיך לסנטנה-כפר קטן עם בתים
ציוריים.לאחר מכן נמשיך לכיוון פורטו דה קרוז ונעלה לפורטלה להתפעל מיופיו המרשים והסלעי של העמק
מתחתנו.
משם נמשיך לעיר מאצ'יקו השנייה בגודל אוכלוסייתה באי.העיר הייתה הבירה ההיסטורית של מדיירה.
לינה וארוחת ערב בפונשאל-מדיירה
יום ד' -28/09מדיירה-ליסבון-תל אביב
הבוקר נסייר בעיר פונשאל ויינתן זמן חופשי להנות מהעיר.אחה"צ נעזוב את האי מדיירה ונטוס דרך ליסבון
חזרה ארצה.



















מחיר הסיור כולל:
טיסות ישירות לליסבון עם סאן דור.
טיסות לאי מדיירה עם חברת .Tap
בתי מלון בדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה.
ארוחות בוקר וערב בבתי המלון למעט הלילה הראשון בליסבון והלילה הראשון במדיירה.
ארוחת ערב במסעדה בפורטו
אוטובוס צמוד במהלך כל הסיור כולל באי מדיירה לפי התוכנית.
שתי ארוחות צהריים במדיירה במהלך ימי הסיור.
מופע פאדו (מוסיקת נשמה פורטוגלית)
שיט בנהר הדואורו
ערכות שמע
ביקור ביקב פורטו עם טעימות.
כניסות לכל האתרים המצוינים במסלול הטיול.
מורי דרך מקומיים במקומות הנדרשים.
מדריך מקומי צמוד במהלך  2ימי הסיור במדיירה.
טיפים לנותני השירותים.
מדריך הקבוצה -שוקי ברנדויין
ליווי ארגוני  -חנה הייזלר "רוח הפקות"

.עלות הסיור

 € 2225לאדם בחדר זוגי.
דרוש מינימום של  20איש
תוספת לחדר סינגל€ 350 -
תנאי התשלום:
בכרטיס אשראי
מקדמה על סך  250יורו תחויב בתאריך  10.6.16על כל נוסע על מנת להבטיח את המקום בטיסה ובסיור,
והשאר יחויב ב  15.8.16ב 2 -תשלומים ללא ריבית או ביותר תשלומים בריבית של .2%
ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית או בצ'קים לפי אותם תנאים
נשמח לענות על כל שאלה וכמו כן נשמח לראותכם בין מטיילנו,
חנה הייזלר רוח הפקות hannale94@gmail.comwww.tarbuti.co.il 08-9473253 050-4323838
פקס 077-4380393
לפרטים נוספים -נא ליצור קשר עם גב' לאה נצר ,מחלקת שורשים בחב' אופקים.
משרד 03-7610685 :נייד052-3595950 :

תנאי ביטול
משתתף שיבטל את השתתפותו החל מרגע ההרשמה עד  65ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול יחויב בדמי
ביטול בסך  €45למטייל .
ובעלות ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ובטיסות פנים.
משתתף שיבטל את השתתפותו החל מ 64-עד  20ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול
יחויב בדמי ביטול בסך  €400למטייל וכן בעלות ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ופנים.
נוסע שיבטל את השתתפותו החל מ 19-עד  7ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול יחויב בדמי ביטול בסך €600
למטייל וכן בעלות ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ובטיסות פנים.
מטייל שיבטל את השתתפותו בתוך פחות מ 7-ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול ואילך ישלם את מלוא מחיר
הטיול ,כולל עלות ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ובטיסות פנים.

במקרה של ביטול הטיול ,יוחזרו כל הכספים שהמטייל זכאי להשבתם ,בערכי יורו על פי יום התשלום ,בתוך  30יום
מתאריך ההודעה על הביטול.
סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי ,כפי ששולמו על ידי
הלקוח.
הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המשתתף :הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו בכתב ,בשעות העבודה (אפשר
בפקס).
הבהרה לגבי "ימי עבודה" :ימי עבודה הם הימים א' עד ה'  -להוציא חג או ערב חג.
תנאי הרשמה והשתתפות :הרשמתו של המשתתף לטיול או תשלום המקדמה (ראה להלן "תנאי התשלום") או עצם
השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של הנוסע לכל התנאים
המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הטיולים באתר ,כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.
מפגש קבוצה :פרטים מעודכנים ,סקירה כללית על מסלול הטיול ומידע כללי יינתנו למשתתפים במפגש הקבוצה,
שיתקיים לפני הטיול.
דרכון :יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות .הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות הנוסע בלבד .לבעלי
דרכון ישראלי אין צורך באשרת כניסה
מספר ימי הסיור :מספר ימי הסיור כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ ,גם אם בימים הללו אין
תכנית סיורים .אם שונה מספר ימי הסיור ,עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב,
יעודכן מחיר הסיור בהתאם לתוספת ו/או להפחתה .מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי הטיול
שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה לחברה או הופחתה עקב השינוי.
טיסות :שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים להביא
לשינוי באורך הסיור ולשינויים במסלול .מחיר הסיור יעודכן בהתאם לכך .הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן
בהתראה קצרה ביותר.
נוסע שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים
המפורסמים.
טיסות חריגות ודמי ביטול טיסות:
הנוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך החזרה או ביעד החזרה ,באותה חברת תעופה ,חייבים
בתוספת .פרטים בהתאם לכל מקרה.
נוסעים המצטרפים לסיור בחו"ל ואינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית של הטיול ישלמו תוספת על מחיר
הטיול ללא הטיסה או יזוכו במחיר הטיסה נטו .במקרים שבהם טיסות הפנים כלולות בעסקה הקשורה בטיסה
הבינ"ל ,יידרש הנוסע הפוגש את הקבוצה בנקודת התחלת הטיול לרכוש את טיסות הפנים במחיר מלא ונפרד.
שינוי במחירים :מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ועל מדיניות חברות התעופה ,נכון לתאריך הנ"ל .מחיר שירותי
הקרקע מבוסס ,בין היתר ,על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקני .במקרים של
התייקרות הרכיבים הנ"ל של המחיר הכולל ו/או הטלת מסים/היטלים חדשים בארץ או בחו"ל ו/או שינוי של שערי
החליפין לעומת המט"ח  -שמורה לחברה הזכות לעדכן את המחיר הכולל ,גם אם המטייל שילם תשלום חלקי או
מלא.
מצבי חירום :אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול הסיור ,מלא או חלקי ,אף בהתראה קצרה ביותר ,אם לפי שיקול
דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו ,בנסיבות שאינן תלויות בנו ,לרבות
בשל שביתות ,התרעות ,הנחיות של רשויות מוסמכות ,מגפות ,פגעי טבע ,מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב .בכל מקרה
כאמור ,אנו לא נהיה אחראים לכל נזק ,ישיר או עקיף ,או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי .במקרה של
ביטול מלא כאמור ,יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לחברה בפועל ,בשקלים לפי העיקרון המפורט בסעיף  3לעיל,
בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה (לרבות התחייבות של החברה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר .אם בוטל
טיול באופן חלקי ,יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד ,בקיזוז אלו אשר החברה לא
תקבל בעבורם החזר .בכל מקרה שבו מטייל יחליט לבטל את יציאתו לטיול ,אחריות וביטוח :החברה לא תהיה
אחראית לכל נזק ,ישיר או עקיף ,לגוף או לרכוש ,שייגרם למשתתף במהלך הסיור או עקב ביטולו או שינויים בו ,מכל
סיבה שהיא ,לרבות בגין תאונה ,גנבה ,אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המשתתף להוציא בגינם.
אם הוציאה החברה הוצאה כלשהי בעבור המטייל ,יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה .המשתתף
מתחייב לרכוש בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש.

