
            

 

 

 ראשון עד רביעי 8-11.04.18
 

 
 

 כושר הליכה חובה
 ₪ 2,280          בחדר זוגי: מחיר למשתתף
 ₪ 2,214      שלישי בחדר: מחיר למשתתף

 ₪  3,440: פנוי מקום על בסיסחדר יחיד רק 
 

       המחיר כולל:
  םייחודייסיורים מיוחדים, מפגשים מעניינים, ביקורים במוזיאונים, 

 , הצגה, מופע וארוחה בליווי זמרים.תעכשוויותערוכות 

 אירוח שלושה לילות על בסיס חצי פנסיון. 

  ביום ההגעה שתייה קלה ועוגיותקבלת פנים. 

 שלישיו עיתון בימים שני.     

 םאיסוף ופיזור מהיישובי.  
 

 מופעים

 "יאיר ניצני על מוסיקה הומור וישראליות" מרים גבה. 

 "רן שהם בהרצאה מרתקת" אדריכלות בתל אביב. 

 "הצגת תאטרון בקאמרי: מחזה על שלוש דורות מורדים במשפחה  "המורדים

  .ישראלית אחת

  חוויה מוזיקלית סוערת ידוע ופופולריאביבי  מועדון תל -מועדון הפאנץ ליין .

 .בשלל טעמים וניחוחותתפריט כשר עשיר ב ארוחהוססגונית בשילוב 
 

 וזאוניםמ

 באוניברסיטת  תל אביב. ע"ש שטיינהרדט מוזיאון הטבע 

  המוזיאון מציג את ההיסטוריה הכלכלית של ישראל בד בבד עם התפתחות העיר  -מוזיאון הרצלילנבלום

 ים. טכנולוגיים מתקדמתל אביב באמצעות פריטים היסטוריים מקוריים בשילוב סרטים ואמצעים 

  עתיד. –הווה  –שלוש קומות של עבר 

  חלומות מארון הבגדים.  - , רונית אלקבץ" ז'ה טם" תערוכה:  –מוזיאון העיצוב בחולון 

 

  

  



            

 

 
 סיורים

 

  לגלות את יפו האחרת –ניגודים וקצוות בהרמוניה. 

סיפורם  –המעבר משנאה לתקווה  -מפגש מעורר השראה 

איהאב ואורה, שיחה על הקיום המשותף בעיר האישי של 

 מעורבת.

 מרכז  – תמונות יפואיות במרכז מבקרים בכיכר קדומים

 4000המבקרים של יפו מביא את סיפורה של העיר לאורך 

שנות היסטוריה, ציר הזמן של יפו ומסלול הליכה בתוך 

תצוגה ארכיאולוגית ייחודית  -העתיקות על גבי גשר צף תוך שימוש באמצעים מתקדמים 

 על "רציף" הנמל. 

 ער ירושלים, כיכר השעון, ש - סיור חוויתי בסמטאותיה הציוריות של יפו העתיקה

מועדון אריאנה, כנסיית סנט. פיטר, גן הפיסגה, שער האמונה, נמל יפו, סמטת האמנים, 

 בית הכנסת הלובי.

 עטרה ליושנהשכונה הטמפלרית שהחזירה ה -שוק האוכל בשרונה. 

  טעימות, צלילים וניחוחות בכרם התימנים ושוק הכרמלסיור 

 בתווך שבין מרכז תל אביב לדרומה וסמוך לשוק הכרמל, שוכנת לה      

 הסיור בין הרחובות הצרים בכרם התימנים,שכונת כרם התימנים.      

 הבתים הצבעונייםהבנייה הנמוכה האופיינית, החצרות הפנימיים,      
  .והאווירה הייחודית כל אלו יוצרים נקודת מפלט מהעיר הסואנת     
  לגלות ולהכיר את פינות החמד של  פארק הירקון  –ברכבת סיור

 מערכת אקולוגית, נלמד על איכות המים, גוש דן . הריאה הירוקה של

 שימושי הקרקע בעיר ועוד. ,מגוון החי והצומח

 

 

 

 

 

  להצטייד בארוחת בוקררצוי ביום הראשון. 

 חובהיכולת הליכה טובה  בסיורים.  

 סא גלריהייש להצטייד בכ.  

 .נעלי התעמלות/הליכה מומלצים   

 במלון בריכת שחיה -בגד ים. 

 זוףיכובע וקרם ש. 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

 

  תשלומים שווים 4 –התשלום ב. 

 המחאות.ניתן לשלם באשראי, מזומן , 

 

 

 הרשמה בתשלום בלבד אצל רכזי הישובים

 המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה מס'

 על בסיס מקום פנוי בלבד! –מעמק חפר  תושבים שאינם

 יתכנו שינויים בתוכנית לפי שיקול דעתו של המארגן     טל"ח

 

 בע"מ טורס תיירות ונופש-פריבאחריות  הנופש* 

 

 

 2018ש תל אביב נופ תשלוםופס ט
 

 )סמן אופן תשלום בעיגול( כרטיס אשראי   /  המחאות /   מזומן      :פרטי המשלם

 

 ת.ז. __________________ נייד:_______________    משפחה___________ שם פרטי_____________שם 

 

 שם משפחה___________ שם פרטי_____________    ת.ז. __________________ נייד:_______________

 

 ___________  בית: ___________ טלפוןמייל____________________ ________כתובת _______________

 

 10/06/18, 10/05/18, 10/04/18, 10/03/18 :תשלומים ₪4,               :סה"כ תשלום

 .בע"מ" טורס תיירות ונופש-פרי"לפקודת 

 

 .תשלומים 4עד  :תשלום באמצעות כרטיס אשראי

 מספר כרטיס: __________________________________________________________

 תוקף כרטיס האשראי: ________________   .____________________ת.ז

 שם בעל/ת הכרטיס: _________ מספר תשלומים: _____________

 ₪,  250יב ב ביטול הנופש לאחר ההרשמה יחו
 בהצגת אישור מבית חולים בלבד!ביטול שלושה ימים לפני מועד 

 

 

 ________________________________________________________________הערות: 


