שיט לים התיכון כולל מרוקו מדירה וטנריף
 14ימים  13 -לילות
מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה!
ברצלונה  -קזבלנקה -סנטה קרוז דה טנריף  -מדירה מלגה  -רומא – גנואה-מרסיי-ברצלונה
יציאה 26.11.17 :חזרה09.12.17 :
מחירים:
המחיר לאדם בחדר זוגי  -חדר פנימי  -גמלאי ₪ 7,060 :נלווה 8,760 :ש"ח
המחיר לאדם בחדר זוגי  -חדר מרפסת  -גמלאי ₪ 8,300 :נלווה 10,000 :ש"ח
אנייהMSC Orchestra :

המחיר כולל:










טיסה הלוך ושוב כמפורט.
שייט ושהייה בספינה על בסיס פנסיון מלא.
לילה במלון בברצלונה על בסיס לינה וחצי פנסיון.
מדריך ישראלי מהארץ צמוד לקבוצה ,בכיר ומנוסה.
סיורים וביקורים כמפורט בתוכנית.
אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכנית הטיול.
תשר לנותני שירותים בחו"ל )למעט המדריך הישראלי ובספינה).
ויזה למרוקו
מיסי נמל ,דלק וביטחון.

המחיר אינו כולל:







ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי.
כל שינוי במיסי הנמל ו/או היטלי הדלק.
תשר למדריך הישראלי.
דמי סבלות.
כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל".
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
2007
השקה:
--שיפוץ:
 295מטר
אורך:
כמות נוסעים3,223 :
מס’ אנשי צוות1,054 :
 92,409טון
משקל כולל:

מהירות ממוצעת 21 :קשר
מספר סיפונים16 :
חדרים פנימיים275 :
חדרים חיצוניים1,000 :
חדרי מרפסת827 :
18
סוויטות :

מסעדות4 :
בריכות 3
ברים  /טרקלין12 :
עישון באונייה :באזורים מוגדרים
110/220
מתח חשמל

 .1יום ראשון - 26.1-תל אביב ברצלונה:
טיסה לברצלונה ,נצא משדה התעופה נתחיל את סיורנ ו ברובע הגותי ,הקתדראלה של העיר והמקדש הרומאי העתיק .נבקר
במרכז הפוליטי שם ניצבים זה מול זה ארמון ממשלת קטאלוניה והארמון המשכן את עירית ברצלונה .סיור מרתק ברובע
היהודי שם נסתובב בין שרידי היהדות ותרומתה לקהילה המקומית .לאורך שדרות פסאו דה גרסיה ,אחת השדרות המפוארות
בעיר ,נמצאים רבים מאתרי המודרניסטה ביניהם ,קאזה מילה וקאזה באטיו של אנטוניו גאודי .משם ניסע לסגארדה פאמיליה
כנסיית המשפחה הקדושה .אנטוני גאודי ,שתכנן לבנות ,בתקופה המודרנית ,כנסייה מונומנטלית כאמירה אינטימית ורוחנית
כאחד .נבקר בכפר האולימפי והנמל ,נסיים במדרחוב הארוך של ברצלונה  -הרמבלס ,רחוב מדהים בו תמצאו שווקים ,אמנים,
פסלים חיים ,ברים ובתי קפה .בתום הסיור ,ניסע למלוננו.
 .2יום שני  - 27.11 -ברצלונה ,ספרד (תחילת הפלגה )18:00
פלאו דה למוזיקה  -ארמון המוזיקה הקטאלנית נחשב לאחד משיאי היצירה של המודרניסטה .החזית  -פסיפסים בעלי מוטיבים
פרחוניים החוגגת את השירה והריקוד .ומשם נמשיך לשוק סנטה קתרינה בעל הגג הצבעוני המסמל את הפירות והירקות של
עונות השנה השונים ואזור לה ריברה  -הרובע נודע כמרכז תעשיית טקסטיל משגשגת .נכנס לסמטה קטנה וציורית (רח'
מונטקאדה) המשמר בתי מידות עתיקים ,חלקם נבנו במאה ה .12-בתי מידות אחדים הפכו למוזאונים וכך יכול המבקר ליהנות
מעיצוב הפנים של ימי הביניים .מוזיאון פיקאסו נמצא ברחוב זה ובו אוסף גדול ומיוחד מתקופת בגרותו של פיקאסו .רובע בורן-
הדבר החם ביותר בעיר  -מקום קטן ואינטימי עם חנויות וגלריות אוונגארדיות .באחת הכיכרות ניצבת אחת מן הכנסיות
הגותיות החשובות של קטאלוניה  -סאנטה מאריה דל מאר .נסיים בפארק הסיוטדלה  -המבצר ופורט אולמפיקו .בשעות אחר
הצהריים ,העברה אל שדה התעופה בדרכנו לעליה לאנייה לתחילת השייט.
 .3יום שלישי  - 28.11 -יום שייט
יום שכולו שייט  -היום נהנה מהאטרקציות והפינוקים שהספינה מציעה.
 .4יום רביעי -29.11 -קזבלנקה מרוקו ()07:00-22:00
סיור היכרות בעיר בו נתרשם מהאדריכלות מתקופת השלטון הצרפתי המאופיין בשדרות רחבות ומבנים מרשימים .נסייר בין
השכונות העשירות ברובע היוקרתי :קורניש ,אנפה ,רחבת המסגד המפואר ,כיכר מוחמד החמישי ,שוק חובוס ,בית המשפט
ובית הכנסת "בית אל" .זמן חופשי במול המדהים .בתום הסיור ,נשוב לאנייה.
 .5יום חמישי  - 30.11 -יום שייט
יום שכולו שייט  -היום נהנה מהאטרקציות והפינוקים שהספינה מציעה.
 .6יום שישי  - 1.12 -סנטה קרוז ,טנריף ()09:00 – 16:00
סנטה קרוז עיר הבירה של האי טנריף ,שהוא האי הגדול והמאוכלס ביותר באיי ארכיפלג האיים הקנריים השייכים לספרד ,
ואחת משתי ערי הבירה של האיים הקנריים .העיר נמצאת בחלקו הצפוני של האי .הגיע הזמן לבקר בבירת טנריף" ,סנטה קרוז
דה טנריף" ,שבצפון מזרח האי .כמעמדה ,כבירת האי ,היא משמשת כמרכז הקניות הגדול באי .בעיר מוסדות תרבות ואמנות
המחייבים ביקור .נבקר באחד מהם  -מוזיאון האדם והטבע ,נראה את כנסית סן פרנסיסקו המרהיבה ביופייה וכן כנסית
קונספסיון ,בעלת מגדל הפעמונים היפה .המרכז לאמנויות הבמה המרשים ביופיו המשמש כמשכן לתזמורת הסימפונית של
טנריף .בתום הסיור ,נשוב לאנייה.

 .7יום שבת  - 2.12 -פונשל ,מדיירה ,פורטוגל ()08:00 – 18:00
הבוקר נעגון בפונשל – בירת האי מדיירה ,זוהי עיר עתיקה בת יותר מ 500-שנה ,מוקפת בהרים ,שנישאים לגובה של עד
 1,200מ' .שמה של העיר ניתן לה בשל צמח שומר בר הנפוץ באי .מדירה ,הינה אי של גנים ,פרחים וירק ,בנויה על צוקים
וטרסות גבוהות המספקות את היין .תושבי המקום ידועים בתוחלת החיים הארוכה בתבל .נתחיל בתצפית מפיקוס דוס
ברסלוס ,נמשיך לביקור בעיירת דייגים קמרה דה לובוס ,לאחר מכן נמשיך אל הצוק השני בגובהו בעולם -קבו גיראו .בתום
הסיור ,נשוב לאנייה
 .8יום ראשון  - 3.12 -יום שייט
יום שכולו שייט  -היום נהנה מהאטרקציות והפינוקים שהספינה מציעה.
 .9יום שני  - 4.12 -מלגה ,ספרד ()08:00 – 14:00
הבוקר נתעורר במלגה -עיירת נמל יפהפייה באנדלוסיה ,הממוקמת בדרום ספרד .נצא לסיור פנורמי בעיר .נראה את מבצר
גיברלפארו ,מבצר ענק מהמאה ה 14 -החולש על מלגה והנמל ואת מצודת אלקסאבה בה שרידי תיאטרון רומי והמוקפת גן
מטופח .נתרשם מפסלו של המשורר היהודי יליד המקום שלמה אבן גבירול ,משורר "תור הזהב" בספרד ,שנתפס כמשורר
והפילוסוף של העיר .נמשיך אל הכפר מיחאס -כפר אנדלוסי טיפוסי שבתיו לבנים וציוריים .הכפר הזעיר והתלול לאורכו בתים
לבנים מעוטרים באדניות גרניום וסורגים מיוחדים .מהעיירה נשקפים נופיה הנפלאים של רצועת החוף והעיר .פואנחירולה
והיא מלאה במסעדות ובבתי קפה ציוריים הממוקמים לעיתים בחצרות הפנימיות של המבנים הלבנים .הכיכרות הקטנות בעלות
מזרקות ומרופדות בפרחים .בתום הסיור ,נשוב לאנייה.
 .10יום שלישי  - 5.12 -יום שייט
יום שכולו שייט  -היום נהנה מהאטרקציות והפינוקים שהספינה מציעה.
 .11יום רביעי  - 6.12 -צי'ויטה וקיה  -רומא ,איטליה ()08:00-19:00
בשעות הבוקר נעגון בציוויטייה וקייה שליד רומא  .נסע לעבר העיר ונערוך סיור מודרך ברומא .נראה את שער הניצחון של
קונסטנטין ,את קולוסיאום ואת הפורום הרומאי ששימש כמרכז פוליטי ,חברתי וכלכלי של רומא העתיקה .נבקר בכנסיית "סן
פייטרו אין וינקולי" בה מצוי פסל משה של מיכאלאנג'לו .בפיאצה ונציה נראה את המונומנט לזכר ויטוריו עמנואלה ה 2-ואת
אנדרטת החייל האלמוני .נמשיך לקריית הוותיקן ,לסן פטרוס ,הכנסייה הקתולית החשובה והגדולה בעולם ,שם גם נראה את
לפסל הפייטה של מיכאלאנגלו .בתום הסיור נשוב לאנייה.
 .12יום חמישי  - 7.12 -גנואה ()09:00 -17:00
היום לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר גנואה עיר הנמל הגדולה באיטליה ,ממנה יצא קולומבוס למסעו .נערוך סיור
בעיר העתיקה של גנואה המשופעת בסמטאות עתיקות ובנמל הישן של העיר .נראה את המונומנט שנבנה לזכרו של
קולומבוס ,נטייל בכי כר פרארי המשופעת בארמונות מתקופת הרנסנס ונעמוד על הניגודים המיוחדים בין הישן לחדש.
נראה את ביתו של קולומבוס – גאוות העיר .נחזור לאנייה להמשך השייט.
 .13יום שישי  - 8.12 -מרסיי  -צרפת ()08:00-18:00
לאחר ארוחת הבוקר נערוך סיור חוף בעיירת אקס אן פרובנס -עיר  17המזרקות ,הידועה כיפה במיוחד וכבעלת היסטוריה
מפוארת .העיר שוכנת על פרשת דרכים מרכזית ,והנוף שסובב אותה מקסים .נטייל בשדרות מירבו ,הממוקמות בלב העיר.
השדרות מקורת בחופת עצים רחבי צמרת ובצדיהן חזיתות בתים יפהפיים ונושנים ,מזרקות מעוטרות ובתי קפה חינניים .נראה
את מנזר סט סובר ,ואת הקתדראלה לצידו  .נבקר בכיכר העירייה ובאזור מזרין ,שם נתרשם מבתי מגורים מהמאה ה18-
וגנים פרטיים האופייניים לפרובנס .בשעות אחר הצהרים המוקדמות נשוב לאנייה.
 .14יום שבת  - 9.12 -ברצלונה ,ספרד (ירידה מהאנייה בשעה  09:00בבוקר ,מונסרט-תל אביב)
הבוקר נעגון בברצלונה ,נפרד מצוות האנייה ונצא צפונה לעבר מונסראט ' -ההר הקדוש' ,מנזר ענק המתנשא מעל צוקים
תלולים דמויי גושי נטיפים .המנזר נבנה במאה ה 11 -וצליינים רבים נוהרים אליו ,כדי לראות את פסל המדונה השחורה שבו.
בתום הסיור נחזור לברצלונה ונסייר באזור הרמבלאס ,המדרחוב הראשי של ברצלונה ,בשוק המקורה והרובע הגותי .בשעות
הערב נסע לשדה התעופה של העיר ונטוס חזרה לתל אביב.

לתשומת ליבכם ♥
 המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים ו/או הלינות.
 התכנית בכפוף לנקודות העגינה המתוכננות מראש.
 לא יהיו החזרים בשל שינוי עגינה של הרגע האחרון הקשורים להחלטות חברת השייט (באם יהיו) .
פרטי טיסה :
יציאה 26:לנובמבר תל אביב ברצלונה  07:10הגעה לברצלונה( 10:55 :טיסה ישירה חברת וויולינג)
חזרה 9 :לדצמבר ברצלונה תל אביב  23:50הגעה לתל אביב 05:00 :בבוקר (טיסה ישירה חברת וויולינג)
תנאי ביטול:






מרגע ההרשמה דמי ביטול ורישום בסך  $200לאדם.
 94-61יום לפני תאריך ההפלגה  40%ממחיר החבילה.
 60-45יום לפני תאריך ההפלגה  55%ממחיר החבילה.
 44-21יום לפני תאריך ההפלגה  80%ממחיר החבילה.
 20יום לפני מועד ההפלגה  100%ממחיר החבילה.

כללי:
 יש לבדוק שתוקף הדרכון יהיה  6חודשים מתאריך סוף הנסיעה.
החברה המבצעת :פרי טורס

ט.ל.ח.

