שייט מאורגן לדנובה
כולל ערי הבירה :וינה ,בודפשט וברטיסלבה
השיט יתבצע בספינת הנהר  MS Vivienneאשר תעבור שיבוץ כללי בחורף הקרוב ,יציאה בתאריך .10/05/20
בספינה מקום ל  146 -נוסעים ,כל התאים חיצוניים .בתאים מיזוג אויר ,מייבש שיער ,מקלחת ושירותים ,טלפון ,ארון,
שולחן ,כיסא ,כספת ,מייבש שיער וטלוויזיה .בספינה מסעדה פנורמית ,בר פנורמי ,מספרה ,חדר כושר ,לאונצ'
ומעלית.
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יציאה בתאריך 10/05/2020
המראה נחיתה
09:05
06:15
תל אביב  -וינה

חזרה בתאריך 17/05/2020
המראה נחיתה
17:45
13:20
וינה  -תל אביב

מחיר הטיול כולל
 טיסות ישירות בחברת אוסטריין איירליינס בנתיב :תל אביב  -וינה  -תל אביב.
 7 לילות בספינת הנהר בחדרים חיצוניים.
 כלכלה על בסיס פנסיון מלא לאורך השיט כולל מים ללא הגבלה.
 בארוחות הערב ,כוס יין אדום/לבן או כוס שתיה קלה לכל נוסע.
 ארוחות גורמה – בופה לארוחת בוקר ,בופה לארוחת צהריים ,קפה ותה אחרי הצהריים ,ארוחת ערב .כל
הארוחות מוגשות במסעדת פנורמה אלגנטית ,אשר מארחת את כל האורחים במושב אחד.
 קוקטייל קבלת פנים ,ארוחת ערב לקבלת הפנים ,ארוחת ערב חגיגית של הקפטן ומופע של הצוות.
 מופעי מוסיקה יומיים של צוות המוסיקאים הנמצא על הספינה.
 עמדת קפה/תה ומים חופשי לשימוש אורחי הספינה  24שעות ביממה.
 אינטרנט חופשי ברחבי הספינה (תלוי קליטה).
 קפה ומאפה למשכימי קום ,מזנון חצות  -חטיפי לילה.
 סיורי חוף בכל נמלי עגינת הספינה (חלקם רגליים וחלקם עם אוטובוס) ,כולל כניסות לאתרים השונים.
 אוטובוסים תיירותיים ממוזגים לביצוע ההעברות לספינה והסיורים.
 דמי כניסה לאתרים כמפורט בתכנית הטיול.
 מדריך עתיר ניסיון מצוות "בשביל הזהב".
 מיסי נמל  +מס דלק( .עשויים להשתנות עד היציאה).
 טיפים לנותני השירותים (למעט בספינה בה יש לשלם  € 7לאדם ליום).
 מערכת שמע אישית.
מחיר הטיול
 המחיר לאדם בחדר זוגי בקומה אמצעית בגודל  16מ"ר עם חלון פנורמי (לא ניתן לפתיחה).€ 1,899 :
תוספת ליחיד בחדר בקומה האמצעית עם חלון פנורמי (לא ניתן לפתיחה).€ 799 :
 המחיר לאדם בחדר זוגי בקומה אמצעית בגודל  16מ"ר עם דלת הזזה (.€ 2,050 :)French Balcony
תוספת ליחיד בחדר בקומה האמצעית עם דלת הזזה (.€ 899 :)French Balcony
 המחיר לאדם בחדר זוגי בקומה העליונה בגודל  16מ"ר עם דלת הזזה (.€ 2,150 :)French Balcony
תוספת ליחיד בחדר בקומה העליונה עם דלת הזזה (.€ 999 :)French Balcony
הערות
 המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות ,מסי הנמל והדלק.
 חברת השייט וחברת בשביל הזהב שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מסלול הטיול במקרים של תקלות
בספינת הנהר ,שינויים במפלס הנהרות ,תקלות או חסימות במעברים (לוקרים) בנהרות ,תנאי מזג אוויר שלא
מאפשרים את ביצוע מסלול הטיול כפי שפורסם .במקרים אלו עשויות להיות סטיות מן המסלול המפורסם ואף
תיתכן לי נה במלונות ולא בספינה וכן עשוי להיות שימוש באמצעי תחבורה אחרים חלופיים כולל ספינה חלופית
או כלי רכב כגון אוטובוסים ,לשם ביצוע הטיול במקום שייט בספינה .במקרים בהם השייט מהווה חלק מן הטיול,
עשויים שינויים בשייט להשפיע על ביצוע יתרת הטיול הן לגבי המסלול שיבוצע ושינויים שייערכו בו ,בתי המלון,
אמצעי תחבורה וכיו"ב.
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דמי ביטול (מומלץ להזמין בזמן ההרשמה ביטוח בריאות וכך תימנע מתשלום דמי הביטול)
 ביטול עד  90ימים לפני היציאה ללא חיוב.
 פחות מ 90-ימים לפני היציאה ועד  60ימים לפני היציאה 35% :ממחיר הטיול.
 פחות מ 60-ימים לפני היציאה ועד  30ימים לפני היציאה  55%ממחיר הטיול.
 פחות מ 30-ימים לפני היציאה ועד  15ימים לפני היציאה  70%ממחיר הטיול.
 פחות מ 15-ימים לפני היציאה ועד  7ימים לפני היציאה  85%ממחיר הטיול.
 פחות מ 7-ימים לפני היציאה דמי ביטול מלאים.

דגשים מיוחדים
 תכנית מלאה ללא סיורי אופציה
 כלכלה על בסיס פנסיון מלא לאורך השיט כולל מים ללא הגבלה.
 בארוחות הערב ,כוס יין אדום/לבן או כוס שתיה קלה לכל נוסע.
 ארוחות גורמה – בופה לארוחת בוקר ,בופה לארוחת צהריים ,קפה ותה אחרי הצהריים ,ארוחת ערב .כל
הארוחות מוגשות במסעדת פנורמה אלגנטית ,אשר מארחת את כל האורחים במושב אחד.
 קוקטייל קבלת פנים ,ארוחת ערב לקבלת הפנים ,ארוחת ערב חגיגית של הקפטן ומופע של הצוות.
 מופעי מוסיקה יומיים של צוות המוסיקאים הנמצא על הספינה.
 עמדת קפה/תה ומים חופשי לשימוש אורחי הספינה  24שעות ביממה
 אינטרנט חופשי ברחבי הספינה (תלוי קליטה)
 קפה ומאפה למשכימי קום.
 מזנון חצות  -חטיפי לילה.
 ניצול זמן מלא של סיורי החוף בכל נמלי עגינת הספינ
 סיורי חוף בכל נמלי עגינת הספינה (חלקם רגליים וחלקם עם אוטובוס) ,כולל כניסות לאתרים השונים
 סיור באתרי העיר המרכזיים בווינה ,כולל המדרחוב וכיכר סנט סטפן
 סיור בעמק הוואכאו
 העיר העתיקה בברטיסלבה
 טיול בשני חלקי בודפשט
 שיט ליילי בבודפשט המוארת
 סיור בעיירת האומנים סנט .אנדרה
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הוא הצמיח ערים וייסד תרבויות ,זירז מלחמות אבל גם העניק חיים .נהר הדנובה הרב לאומי תפס מקום של כבוד
בהיסטוריה של אירופה בעבר ,וכיום מהווה יעד נחשק לטיולי שיט בלתי נשכחים .הדנובה ,שנקרא על שם אל הנהרות
הרומי ,הוא מהנהרות הארוכים באירופה ,שני רק לוולגה .תחילתו באזור היער השחור בגרמניה וסופו ברומניה .בדרכו
הוא מותיר את חותמו על פני עשר מדינות וחוצה ארבע ערי בירה עתיקות .הדנובה הוא לא רק מקור פרנסה נשגב -
הודות לתיירות הענפה שהתפתחה לאורכו ולעובדה שהוא מהווה נתיב ימי עיקרי להובלת סחורות בין מרכז למזרח
אירופה  -אלא גם מקור לחיים ,כשמימיו משמשים לשתייה עבור מיליוני אנשים שמתגוררים בסמוך אליו.
שיט נפלא אל בירות הדנובה :וינה ובודפשט ערים מקסימות שבכל הדרן משמשות יהלומים לאורך המחרוזת –
הדנובה ,וביניהן ,אבני החן :פסאו ,ומלק שמוסיפות צבעים רבים של אבני אודם ,ענבר ואזמרגד .הדנובה זורמת לאיטה
ואנחנו לפעמים במורד הנהר ולעתים במעלה ,נהנים מהנופים החולפים על פנינו :יערות ,שדות ירוקים ,עיירות ציוריות
עם גגות אדומים כשצריח הכנסיה בולט במרכזם .גשרים בסגנונות שונים נטויים ומחברים את שתי הגדות.
שיט בספינת נהר זוהי דרך נפלאה ונוחה לחוות את הנופים הפסטורליים ,הכפרים והעיירות הציוריות שלאורך הנהר -
כל זאת ב"מלון צף" המאפשר ליהנות משילוב מנצח של טיול וחופשה נינוחה גם יחד .החדרים בספינת הנהר כוללים
מיזוג אויר ,שירותים צמודים ומקלחת ,צוות העובדים מקצועי ואדיב מאד .במהלך השיט האירוח על בסיס פנסיון מלא
ובכל יום נרד לסיורים מאורגנים בנמלי עגינת הספינה.
מסלול הטיול
יום  1תל אביב  -וינה
נטוס אל וינה ,בירת אוסטריה .עיר של מוזיקה ושמחת חיים ,שהמטעמים שהיא מציעה כמו זכארטורט ויין ההוריגר
מפורסמים לא פחות מקתדרלת סנט סטפן והארמון הקיסרי .הסיור ייקח אותנו לאורך שדרת הטבעת ,דרך כיכר
שוורצנברג וכן יעבור ליד כנסיית קארל וליד בית האופרה המדהים של וינה .נטייל במדרחוב ובכיכר סנט סטפן
המפורסמת של העיר ובשעות אחר הצהריים יקבל אותנו צוות ספינת הנהר שתשמש לנו כמלון צף בימים הקרובים.
לינה בספינת הנהר.
יום  2יערות וינה  -עיירת הספא באדן
הבוקר נצא לטיול ליערות וינה  -וינר ואלד .ניסע דרך כפרים ציוריים ופלגי מים ונבקר בעיירת הנופש והמרפא
המפורסמת באדן .נטייל בפארק העירוני המרשים ,נצפה אל הקזינו המפורסם ובכיכר המרכזית .לאחר ארוחת
הצהריים נצא לסיור נוסף בעיר וינה להשלמת ביקורים .לינה בספינת הנהר.
יום  3אשטרגום  -עיירת האומנים סנט .אנדרה
לקראת צהריים נעגון באשטרגום .בעיר זו בולטת הבזיליקה הניאו-קלאסית הגדולה ביותר במדינה (  ) 1820ואחת
מהכנסיות הגדולות ביותר באירופה .לאחר ארוחת הצהריים נצא לביקור בבזיליקה המרשימה .ולאחר מכן ניסע
לאורך "ברך הדנובה" עד שנגיע לעיירת האומנים סנט .אנדרה ,בה נבקר במוזיאון הקרמיקה של מרגיט קובץ'.
בהמשך נחזור לספינתנו ונמשיך בהפלגה לכיוון בודפשט .לינה בספינת הנהר.
ימים  4+5בודפשט  -בערב שיט לילי בבודפשט המוארת
בשעות הבוקר נעגון בבודפשט בירת הונגריה .לפנינו יומיים מלאים בעיר במהלכם נצא לטיול בשני חלקי העיר
הבנויים על שתי גדות הנהר :בודה ופשט .בודה היא העיר העתיקה והחיננית יותר עם רחובות מרוצפי אבן
וארכיטקטורה מימי הביניים בעוד שפשט מהווה מרכז אדמיניסטרטיבי ומסחרי עם שדרות רחבות ובניינים מודרניים
מרשימים .נראה את בית הכנסת הנאולוגי המרשים בדוהניי אוצה ,את אנדרטת עץ הערבה הבוכיה לזכר קרבנות
השואה ,את בניין הפרלמנט המרשים המכונה“ :עוגת הקצפת של בודפשט” ,את כיכר הגיבורים ונעלה לתצפית
מרהיבה מעל גבעת גלרט .לאחר ארוחת הערב תיהנו משיט לילי בבודפשט ,אשר יעבור ליד הבניינים המרשימים
והמוארים בזרקורים הניצבים משני צידי הנהר ומתחת לגשר השרשראות המואר .לינה בספינת הנהר.
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יום  6ברטיסלבה
בשעות הצהריים נעגון ונטייל בברטיסלבה ,בירת סלובקיה .נראה את מצודת העיר המתנוססת בראש גבעה ממנה
נשקיף על העיר המשתרעת על שתי גדות נהר הדנובה .נטייל במרכז העיר העתיקה ,ונראה את התיאטרון הלאומי,
את הקתדרלה הגותית סנט .מרטין ,בית העיריה העתיק ועוד .לינה בספינת הנהר.
יום  7דורנשטיין – עמק הוואכאו  -מלק
היום נעגון בדורנשטיין  ,עיירת ימי ביניים המוקפת בחלקה שרידי חומות ושערים ונשמע את סיפורו של ריצארד לב
הארי שהיה כלוא כאן ,נטייל בעיירה ונהנה מהאווירה המיוחדת של המקום .לאחר ביקורנו נמשיך בהפלגה בעמק
הוואכאו לכיוון העיירה מלק .בהגעה נבקר בעיירה מלק השמורה היטב זה  1,000שנה .נראה את בנייניה הרנסנסיים
והבארוקיים ואת המנזר הענק המתנוסס מעליה .נמשיך בהפלגה ולקראת שעות הלילה המאוחרות נגיע לוינה.
לינה בספינת הנהר.
יום  8וינה – תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מספינת הנהר ונצא בנסיעה אל שדה התעופה של וינה ונטוס בחזרה לתל אביב.
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דף הרשמה לשיט מאורגן בנהר הדנובה
יציאה  ,10.05.2020חזרה 17.05.2020

שם פרטי

נוסע מס' 1

נוסע מס' 2

עברית

עברית

(כפי שמופיע בדרכון)

שם משפחה

אנגלית

אנגלית

עברית

עברית

(כפי שמופיע בדרכון)

אנגלית

הרכב החדר
סמן  Xבמקום המתאים
סוג החדר

סמן  Xבמקום המתאים

חדר ליחיד

אנגלית

חדר זוגי:

מיטה זוגית

מיטות נפרדות

חדר בקומה האמצעית עם חלון פנורמי (לא ניתן לפתיחה)
חדר בקומה האמצעית עם דלת הזזה ()French Balcony
חדר בקומה האמצעית עם דלת הזזה ()French Balcony

תאריך לידה מלא
תעודת זהות
מס' הדרכון
תוקף הדרכון
כתובת מלאה
טלפון בבית
טלפון נייד
דואר אלקטרוני
שם וטלפון של קרוב משפחה
בזמן שהיית הקבוצה בחו"ל
דרישות אוכל מיוחדות
צמחוני
סמן  Xבמקום המתאים
הערות מיוחדות

רגיל

צמחוני

רגיל

האם תרצה לשמוע מסוכן הביטוח שלנו פרטים אודות פוליסת ביטוח לחו"ל ? _________
דמי ביטול ( -מומלץ להזמין בזמן ההרשמה ביטוח בריאות וכך תימנע מתשלום דמי הביטול.
ביטול עד  90ימים לפני היציאה ללא חיוב • פחות מ 90-ימים לפני היציאה ועד  60ימים לפני היציאה  35%ממחיר הטיול •
פחות מ 60-ימים לפני היציאה ועד  30ימים לפני היציאה  55%ממחיר הטיול • פחות מ 15-ימים לפני היציאה ועד  7ימים לפני היציאה
 85%ממחיר הטיול • פחות מ 7-ימים לפני היציאה דמי ביטול מלאים.
סכום לחיוב____________________ פרטי כרטיס אשראי __________________________________________________
תוקף הכרטיס_______________ שם בעל הכרטיס_______________________________ ת.ז ______________________
מס .תשלומים _____ (עד אפריל  3 )2020ספרות אחרונות בגב כרטיס האשראי__________ חתימה______________________
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