אנו מזמינים אתכם ליהנות
מטיול המשלב ספא ונופש איכותי

במחוז זקרפטיה  -למרגלות הרי הקרפטים

תאריכים:
17-24.6.18 | 10-17.6.18
מספר ימים 8 :ימים  7לילות
מחיר:
גמלאי – ₪ 2,950
נלווה – ₪ 4,650

המחיר כולל:










טיסה סדירה ישירה ללבוב הלוך ושוב.
מיסי נמל ,בטחון ומחירי הדלק ,כפוף לשינויים עד למועד יציאת הטיול.
לינה בחדרי סוויטות ( Apartment -חדר שינה ,סלון ומטבח).
כלכלה :חצי פנסיון.
מדריך מקומי דובר עברית לביצוע תכנית הטיול.
סיורים לפי המפורט בתוכנית הטיול.
בדיקת רופא לפני ביצוע טיפולי הספא.
אפשרות שימוש במתקני הספא כולל  4טיפולי מסאג' בכל תקופת השהייה .
שימוש בכל מתקני המלון.

המחיר אינו כולל:









כל תוספת במיסי הנמל ,ביטחון ושינוי במחירי הדלק (באם ישתנו) ומיסים שישולמו
במזומן בחלק משדות התעופה.
ביטוח רפואי/מטען – חובה! מומלץ ביטוח הכולל ביטול נסיעות.
תשר למדריך הישראלי  -נהוג לתת כ 4-יורו ליום לאדם.
דמי סבלות.
מס עירוני -באם יידרש ,ישולם ישירות ע"י הנוסעים.
העברות ונסיעות מעבר למפורט בתכנית ומעבר לשעות עבודת הנהג בהתאם
לחוקי היעד.
הוצאת ויזה  -באם יידרש.
כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל".

שעות הטיסה  -טיסות ישירות
יציאה :ימי ראשון בשעה  22:00הגעה ללבוב01:30 :
חזרה :יום ראשון בשעה  17:40הגעה לתל אביב 21:00
תנאי ביטול:




מ 29-עד  14ימי עבודה לפני היציאה  50% -ממחיר הטיול דמי ביטול לאדם.
מ 13-עד  8ימי עבודה לפני היציאה  70% -ממחיר הטיול דמי ביטול לאדם.
מ 7-עד  0ימי עבודה לפני היציאה ו/או מרגע הכרטוס  100% -ממחיר הטיול
דמי ביטול לאדם.

מסלול הטיול
יום  :1תל אביב – לבוב
יציאה משדה התעופה בתל אביב בטיסה ישירה ללבוב .הגעה ב 01:30-בלילה ,לינה בלבוב.
יום  : 2לבוב
בבוקר נעשה סיור מודרך בעיר המדהימה לבוב .העיר נבנתה על ידי האימפריה האוסטרו-הונגרית
והיא משלבת את היופי של וינה הקטנה ופירנצה .העיר נשמרה בשלמותה למרות מלחמת העולם
השנייה ושמרה על מבניה העתיקים המוגדרים היום בחלקם כאתרים לשימור של ארגון אונסק"ו.
רוב יהודי העיר נרצחו בזמן המלחמה וכיום חיים בעיר כמה מאות יהודים .נבקר בבית הכנסת
ובשוק הפירות והירקות הענק .משם נמשיך לבית האופרה שנבנה בשנת  .1900נחזור למנוחה
במלון ובערב נצא לסיור לילי נוסף .נתחיל את סיורנו בכיכר בית העיריה ,נמשיך ונבקר "במכרה
הקפה" ,נעבור ליד קפה "מאזו" על שם פון זאכר מאזו בן העיר ,שפסלו מוצב בפתח בית הקפה.
צמוד לקפה מאזו ,שוכנת חנות השוקולד הטובה ביותר באוקראינה בה נוכל לבקר ולטעום
מהשוקולדים המשובחים .נוכל גם לבקר "במסעדת הבונקר" הפטריוטית שבכיכר העיר .נמשיך לטייל
בעיר המדהימה עד שנתעייף ואז נחזור למלון שנמצא במרכז העיר צמוד לכל האטרקציות המרכזיות.
ארוחת ערב במלון.
יום  : 3דרניבסקה קופל
לאחר ארוחת הבוקר ,נפרד מלבוב ונצא בנסיעה לכיוון המלון הבא שלנו .נעשה הפסקת צהריים
ולאחריה נמשיך בנסיעה למלון דרניבסקה קופל  .עם ההגעה למלון ,יבצע רופא המקום בדיקה
רפואית ,שבסיומה ירשום טיפולים מומלצים .נערוך היכרות עם מתקני המלון ולאחר מכן נאכל ארוחת
ערב.
קישור לאתר המלון  /http://derenivska-kupil.ua :המלון מדורג בציון  9באתר BOOKING

יום  :4מוקצו'בה
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במרכז הספא והנופש .לאחר הטיפולים נצא לסיור במוקצ'ובה ,נטייל
ברחובות הקטנים והיפים ונתפעל מהמגוון הרחב של הסגנונות האדריכליים ומהניקיון יוצא הדופן.
במהלך הסיור נבקר :בטירת מונקאץ' ” “PALANOKאשר מזוהה עם אירועים היסטוריים רבים
ואגדות מרתקות .נטייל במרכז העיר העתיקה :בבניין העירייה ,בארמון " "RAKOCZYובכנסיית
סנט מרטין.
יום  :5מנוחה ונופש במלון
יום של נופש ומרגוע במלון .נהנה ממתקני המלון ונקבל טיפולים במרכז הספא .ארוחת צהריים קלה
במלון ובערב נצא לסנט מיקולוש לארוחת ערב חגיגית בה יוגשו מאכלים מסורתיים אותנטיים.
יום  :6אוז'גורוד
היום נתחיל את טיולינו בסיור בעיר אוז'גורוד .במהלך הסיור במרכז העיר נבקר :בשרידי בית הכנסת
הגדול המשמש כיום כאולם קונצרטים מפואר ,ברחוב קורזו נתרשם מהכנסייה הקתולית הישנה של
סנט ג'ורג ' ומיצירת המופת האדריכלית  -קתדרלת הצלב הקדוש היווני-הקתולי .נתרשם מטירת
אוז'גורוד ,שהוקמה בסוף במאה התשיעית על ידי הנסיך הסלאבי לבורצא ( .)Labortsaנבקר גם
במוזיאון לארכיטקטורה זקרפטיה .יינתן זמן פנוי לשוטטות ברחובות העתיקים של מרכז העיר
ומההזדמנות ליהנות מאווירת ימי הביניים ,חנויות מזכרות ,מסעדות  ,פאבים ,בתי קפה ומאנשים
אדיבים וידידותיים .לאחר חזרתנו נכנס למרכז הספא והנופש לקבלת טיפול נוסף.
יום  :7מנוחה ונופש במלון
יום של נופש ומרגוע במלון בו ניתן יהיה ליהנות ממתקניו ומטיפולים במרכז הספא.
ארוחת צהריים במלון.
יום  :8לבוב תל אביב
היום ניסע חזרה לעיר לבוב .נעצור לארוחת צהריים במסעדה הנמצאת על אם הדרך ונמשיך בדרכנו
לעיר היפה .זמן פנוי יינתן להשלמת קניות  .אחר הצהריים נמשיך לשדה התעופה לטיסה לתל אביב.

שיטת הטיפול במתחם:
בסיס הטיפול  -מים תרמיים ומינרלים.
ההרכב הכימי של המים זהה למקור של אתר הנופש האוסטרי המפורסם . WIESBADEN
הרכב הטיפולים כולו מבוסס על מרחצאות מרפא – . Balneotherapy
( - Balneotherapyמדע החוקר את המים המינרליים והשפעותיהם על גוף האדם)
עם ההגעה למלון  ,מתבצעת בדיקה רפואית שבסיומה הרופא ירשום טיפולים מומלצים.
מתן הטיפול כולל  -לא יותר מ  2טיפולים ליום בהתאם להמלצת הרופא.

במתחם המלון קיימים מתקנים שונים ביניהם:



בריכת שחייה עם מים מינרלים

מים מינרלים – בעלי השפעה מטיבה על מחלות של מערכת השלד והשרירים ,מפרקים ,ריאות,
מערכת העיכול ,כליות ,מערכת הלב ,כלי הדם וחילוף חומרים  -זאת הודות להרכבם המאופיין בריכוז
גבוה של חומצה סיליקית וחומצה הבורית בטמפרטורת . ° 43


מרחץ רומי (סאונה רומית)

אדים רטובים במרחץ התורמים להרגעת שרירים תפוסים ,משפרים את זרימת הדם והמטבוליזם.
הלחות מגיעה עד  100%כשטמפרטורת הרחצה היא מקסימום  60מעלות.


סאונה פינית

השימוש בסאונה פינית מסייע בניקוי רעלים ,מגביר את הטונוס הכללי ,משפר את זרימת הדם
ומשפיע בצורה חיובית על הביצועים של מערכת הנשימה .הטמפרטורה מגיעה לכ 120 - 100-
מעלות ולחות של .15% - 10%


מרחץ רוסי (סאונה רוסית)

במרחץ הרוסי היחס בין טמפרטורה ולחות הוא האופטימאלי  -האוויר מחומם לרמה ממוצעת של
 C ° 80 - 75הלחות נשמרת על כ .30%-


מזרקת קרח

עיסוי גוף באמצעות קרח .עיסוי זה מסייע להגברת
מרץ וזרימת הדם ומחזק את המערכת החיסונית.


מקלחת טרופית



אמבטיית רגליים ניגודיות



ג'קוזי



אזור מנוחה



טיפולים אסטטיים (בתוספת תשלום)



שירותי בר (בתוספת תשלום)

