שיט לאיים הבלטיים
באוניה COSTA MAGICA
שטוקהולם  -הלסינקי  -סנט פטרסבורג  -טאלין – שטוקהולם

תאריכים9.6-16.6.18 :
 8ימים  7 -לילות
מחיר גמלאי₪ 5,850 :
מחיר נלווה₪ 7,550 :
שדרוג לחדר עם חלון נוף – תוספת  ₪ 720לאדם.
שדרוג לחדר עם מרפסת – תוספת  ₪ 1,780לאדם.
שעות טיסה:
טיסה הלוך נתב"ג  ,04:50הגעה לפרנקפורט  08:20המשך לשטוקהולם  10:20הגעה 12:20:
חזור  18:40הגעה למינכן  20:45המשך ממינכן לת"א  23:00נחיתה ת"א  0:35יום א' 17/6/18
המחיר כולל:
 טיסה הלוך ושוב כמפורט.
 שייט ושהייה בספינה על בסיס פנסיון מלא.
 מדריך ישראלי.
 סיורים וביקורים כמפורט בתוכנית.
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג.

המחיר אינו כולל:
 ביטוח נוסעים חובה – מומלץ ביטוח ביטול נסיעה.
 טיפ למדריך הישראלי.
 כל מה שאינו נכלל בסעיף "המחיר כולל".
 תשר למדריך הישראלי  -נהוג לתת כ 4-יורו ליום לאדם.
 דמי סבלות.
 דמי שרות חובה בשייט  -דמי שרות לצוות האנייה  € 10 -לאדם ליום .דמי השרות מיועדים לנותני השרות באנייה
 -חדרנים ,מנהל חדר האוכל ,מלצרים וסייעי מלצרים .תשלומים אלה ישולמו בסיום השייט באנייה עצמה.

מפרט האוניה :
השקה:
אורך :

2004
 272מטר

מספר סיפונים :
מסעדות :

14
2

מס’ אנשי צוות :
משקל כולל :
כמות נוסעים :

1068
 105,000טון
3300

בריכות :
ברים  /טרקלין :
מתח חשמל

4
11
110/220

יום שבת  -תל אביב  -שטוקהולם  -עלייה לאנייה
נתב"ג  -שטוקהולם ,עם ההגעה ,נערוך סיור בעיר ונמשיך לנמל שם נעלה על האונייה לשייט  -לינה באנייה.
יום ראשון  -שטוקהולם (תחילת הפלגה  )10:30יום הפלגה
לאחר ארוחת הבוקר ,נערוך סיור על האנייה להיכרות עם שטחיה הציבוריים .ניהנה מיום חופשי באנייה ,מהאטרקציות
והפינוקים שהספינה מציעה.

יום שני  -הלסינקי  -פינלנד ()08:00 – 18:00
בשעות הבוקר  ,נעגון בהלסינקי ,בירת פינלנד ,נערוך סיור פנוראמי בעיר .נעצור בפארק סיבליוס ונתרשם מהאנדרטה
שבנויה מ  600צינורות -יינתן זמן חופשי במרכז העיר ונחזור אל האנייה.

יום שלישי  -סנט פטרסבורג (הגעה )07:00
הבוקר נעגון בסנט פטרסבורג ,נתרשם מהכיכרות והקתדראלות הראשיות של העיר ,נחצה את השדרה הראשית -שדרת
נייבסקי -מהיפות והמפוארות שבפטרסבורג (יש הרואים בשדרות נייבסקי את ה"שאנז-אליזה" של סנט פטרבורג) .נבקר
במוזיאון ההרמיטז' .בתום הסיור נשוב לאנייה.

יום רביעי  -סנט פטרסבורג (עזיבה )18:00
לאחר ארוחת הבוקר ,נרד לסיור חוף נוסף בעיר ונבקר בגני פטרהוף .נטייל ונשוטט בגנים ובפארקים המקסימים הסובבים
את הארמון .חזרה לאנייה בשעות אחר הצהרים.

יום חמישי  -טאלין  -אסטוניה ()09:00-17:00
לאחר ארוחת הבוקר ,נרד לסיור חוף בטאלין .נערוך סיור פנורמי בעיר שמחוץ לחומות ,נתרשם מהכנסייה הלותרנית ,בית
האופרה ובתי העץ הסמוכים לעיר העתיקה .נערוך תצפית על העיר העתיקה .נרד לעיר התחתית ונבקר ברחבת העיריה
ששימשה בימי הביניים כשוק וככיכר ההוצאה להורג .נתרשם מבית המרקחת העתיק במקום .נמשיך דרך המנזר
הדומיניקני שברחוב בעלי המלאכה דרך חומת העיר לשער וירו  .יינתן זמן חופשי בהתאם ובתום הסיור ,נשוב אל האנייה.

יום שישי  -שטוקהולם (עגינה )09:00
הבוקר נעגון בשטוקהולם .נרד מהאנייה ,נסייר בעיר ונתרשם מארמון המלך ,בתי הפרלמנט ,כנסיית סטור והעיר העתיקה.
נבקר בבית העירייה המפורסם .נמשיך לעיר העתיקה והרומנטית גמלה סטאן ,נראה את ארמון המלוכה שמתפקד למעשה
כאולם טקסים וכמוזיאון .נבקר במוזיאון “ואזה” בו מוצגת ספינת התותחים שטבעה ב .1628 -בתום הסיור ,נשוב אל
האנייה.
יום שבת  -שטוקהולם (ירידה מהאנייה)
הבוקר נפרד מצוות האנייה .ניסע לביקור בארמון דרוטינגהולם -הארמון המלכותי בשטוקהולם המשמש כמעון הרשמי של
משפחת המלוכה .העברה לשדה התעופה לטיסתנו חזרה ארצה .הגעה יום למחרת.
תנאי ביטול:










מרגע אישור ההזמנה ועד  180יום לפני ההפלגה  120אירו לאדם.
 120-179יום לפני תאריך ההפלגה  15%ממחיר החבילה.
 90-119יום לפני תאריך ההפלגה  25%ממחיר החבילה.
 60-89יום לפני תאריך ההפלגה  30%ממחיר החבילה.
 45-59יום לפני תאריך ההפלגה  50%ממחיר החבילה.
 30-44יום לפני תאריך ההפלגה  60%ממחיר החבילה.
 20-29יום לפני תאריך ההפלגה  75%ממחיר החבילה.
 10-19יום לפני תאריך ההפלגה  90%ממחיר החבילה.
 0-9יום לפני תאריך ההפלגה  100%ממחיר החבילה.

החברה המבצעת :פרי טורס

