
         

 

 Orchestra MSC   

 ימים 11 / לילות 10טיול של 

  13.8.2018 – 3.8.2018   :בתאריך

 
 

יה. יהאווירה האיטלקית שניכרת ומורגשת בכל פינה באנמביאה אליכם את  2007 -שהושקה בMSC ORCHESTRA הפאר ת אוני

באונייה תמצאו ספא יוקרתי, מסעדות נושא מגוונות, טרקלינים, . טון 92,409קומות של פינוקים ומשקלה  16 האנייה מציעה 

שתוכלו לגלות בעצמכם בעוד אתם ופינוקים ועוד אטרקציות ,מרכז כושר תאטרון ת בימבריכות, בריכות ג'קוזי, ברים, חנויות, 

  מתרווחים ונרגעים אל תוך החופשה שלכם.

כדאי לשקול את תחום הפלגות הנופש, שעשוי להפתיע אתכם בכדאיות שלו לעומת עוד  למה דווקא חופשת קרוז?

לא דומות לאלו שמחכות שייט טומן בחובו הפתעות רבות, אטרקציות וחוויות מיוחדות ש חופשה שגרתית ביעד כזה או אחר.

לכם על החוף. האנייה עצמה היא כמו מלון אקסקלוסיבי הפונה לנוף של ים אינסופי, מעבר לכך ניתן לחסוך זמן וכסף בעת 

שייט הוא  .הפלגות נופש. אם ברצונכם להפיק את המיטב מתענוגות החופשה, עולם הקרוזים מחכה לכם בזרועות פתוחות

ה עבורכם מבלי שתצטרכו לקחת בחשבון כל פרט ופרט או לחשוב קדימה. כל מה שצריך זה פשוט חופשה רגועה יותר, שתוכננ

 .להתמסר להנאה, הצוות המיומן כבר יידע מה לעשות בשביל שאתם תפיקו את המיטב מהחופשה שלכם



         

 

 :  ותוכנית סיורי  החוף מסלול השייט 

מספר           
 ימים

הגעה לנמל  נמל תאריך יום
 ביקור

 יציאה מנמל ביקור

 וורנמונדה , גרמניה 5.8.18 ראשון 1
 

19:00 

 יום שייט  6.8.18 שני 2
  

 16:00  9:00 הלסינקי , פינלנד 7.8.18 שלישי 3

 19:30 7:00 סנט פטרסבורג , רוסיה  8.8.18 רביעי 4

 18:00  9:00 טאלין , אסטוניה 9.8.18 חמישי 5

    יום שייט 10.8.18 שישי 6

 18:00 08:00 קופנהגן  ,דנמרק 11.8.18 שבת 7

  08:00 וורנמונדה , גרמניה 12.8.18 ראשון 8

 ברלין )גרמניה(   –תל אביב  - 1ם  יו

 מתל אביב לברלין בירת גרמניה .לאחר הנחיתה נצא לסיור פנורמי עד לשעת הכניסה למלון שבמרכז העיר . נטוס

 נצא לבילוי עם המדריך. בשעות הערב

 טיול וסיור בברלין  – 2יום 

אחת הערים היפות, המרכזיות והמעניינות בעולם. נעשה סיורים  – היום להכיר את ברלין אתלאחר ארוחת הבוקר , נקדיש 

אליזה של -שאנז להרחוב המרכזי של מערב ברלין שנחשב  -מקיפים ברחבי ברלין המערבית והמזרחית , נעבור בקו דאם

שדרת  -הטלוויזיה המהווה את סמלה המסחרי של מזרח ברלין. נראה גם את שדרות "אונטר דן לינדן"ונצפה על מגדל ברלין 

,את כיכר פוטסדאם  ואת אלכסנדר פלאץ .נמשיך  אחד הצירים המרכזיים בעיר מימי תקופת פרידריך הגדול -עצי התרזה 

מקום  -ובכיכר בבל " בגרונוואלד  17"רציף ב אג, ונבקר בכיכר פריז ושער ברנדנבורג ,בצ'ק פוינט צ'רלי, בבניין הרייכסט

לא נוותר גם על הפן היהודי של העיר ונבקר גם באתרים היהודיים בה כמו בית הכנסת היהודי . 1933שריפת הספרים בשנת 

 בסיום היום נשוב למלון לארוחת ערב. והאנדרטה לזכר קורבנות השואה. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

   ועליה לאנייה   (גרמניהוורנמונדה ) –ברלין  - 3 ם יו

 לעיר הנמל וורנמונדה לעליהנעלה לאוטובוס שייקח אותנו לאחר ארוחת הבוקר ועם סיום ההתארגנות 

 .  MSC ORCHESTRAלאונית הפאר 

  יום  שייט    - 4יום 

; משלל הפעילויות מהאטרקציות והפינוקים שהספינה מציעהות ננהנה מיום מנוחה ואפשרות לה –יום שכולו שייט 

 בנוסף נשמע הרצאה מפי המדריך הישראלי בנושאים שונים.  כמו פעילויות ספורט ותרבות.בספינה המתרחשות 

  (פינלנד)הלסינקי   - 5יום 

, מכל סוג של אטרקציהלראות את העיר הרגועה והמקסימה ,המציעה את המיטב בהלסינקי ונצא לסיור היכרות וקר נעגון הב

נראה את כיכר הסנאט, את כיכר בעלת הארכיטקטורה המיוחדת לצד הריאות הירוקות והטבע שהפינים השכילו לשמר. 

.נמשיך ונצפה באתרים השוק עם הדוכנים לממכר דגים, נראה את הכנסייה המיוחדת טמפליאוקו החצובה בסלע הגרניט 

הגאווה הלאומית –לאנייה"  ובאנדרטה למלחין יאן סיבליוס הקשורים למוסיקה ביניהם בית האופרה ,אולם הקונצרטים "פינ

  נשוב לספינה לארוחת ערב וללינה. של פינלנד.

   (רוסיה)סנט פטרסבורג :   6יום 

נרד מהספינה לסיור בעיר שנחשבת כאחת היפות בעולם. נראה את הכיכרות והקתדרלות המיוחדות לאחר ארוחת הבוקר 

היפה והמפוארת שבסנט פטרסבורג ,נשמע את  -עמודי "הרוסטראל" ,את שדרת נייבסקיוהמפורסמות של העיר ,נראה את 

שהפך לאחד מסמלי –פסלו של פטר הגדול  –סיפורי הצארים משושלת רומאנוב ובני משפחותיהם , נראה את "פרש הברונזה" 

 העיר. בתום הסיור נשוב לאנייה. 

 

 



         

 

  (אסטוניה)טאלין  :  7יום 

אורג ,את סביב העיר העתיקה של טאלין .נראה  את הכנסייה הלותרנית, את הפארק וארמון קדרינצא לסיור פנורמי הבוקר 

סמל שליטת רוסיה על הארץ הזו יותר ממאתיים שנה .נתבונן בנוף  –הפרלמנט ומבצר טומפאה ואת כנסיית נבסקי הסמוכה 

נרד מהעיר ומותיה, שעריה. מגדליה וצריחי הכנסיות שלה .ח–היפיפה של העיר והנמל ונערוך תצפית על העיר העתיקה 

 העליונה לכיכר העצמאות ונחזור לספינה לארוחת ערב ולינה. 

 

 

 

 

  יום  שייט :  8יום 

נהנה מיום מנוחה ואפשרות להנות מהאטרקציות והפינוקים שהספינה מציעה; משלל הפעילויות  –יום שכולו שייט 

 בנוסף נשמע הרצאה מפי המדריך הישראלי בנושאים שונים.כמו פעילויות ספורט ותרבות. בספינה המתרחשות 

    (דנמרקקופנהגן  ):  9יום 

,בעלת המראה הציורי והייחודי סיור מודרך בעיר שיש בה תערובת הרמונית של היסטוריה וקוסמופוליטיות ערוך נהיום 

שמאופיינת בריבוי מזרקות ופסלים. נבקר בנמל העתיק, בכיכר העירייה ,במדרחוב הארוך באירופה ,נראה את המגדל 

 אחד המבנים העתיקים בעיר. בתום הסיור נשוב לאנייה . –העגול, מזרקת גפיון וגם בבניין הבורסה הישן 

 טיול ולינה בברלין. , סיום השייט –וורנמונדה :  10יום 

להתרעננות חופשי  עם הגיענו למלון שבמרכז העיר יינתן זמןברלין .ם סיום השייט נעגון בוורנמונדה ונשוב אל ע הבוקר

  חיי הלילה של ברלין .לעת ערב נצא ונחווה את  .לקניותוהתארגנות ל

 טיסה חזרה ארצה –  (גרמניה) ברלין  : 11יום 

 לטיסה חזרה ארצה. שדה התעופהנסע לכיוון  הבוקר לאחר ארוחת

 



         

 

 כולל: טיולה

  לע אלטיסות UP 05:16-00:11 חזור   40:09-20:06  הלוך:  ברלין ל . 

 3 חצי בסיס על כוכבים  4מלון  –  שייטבסיום הלילה נוסף לפני השייט ו 2 –ברלין בבבית מלון מרכזי  ותליל

 . פנסיון

 העברות באוטובוס ממוזג.  

 7  כולל פעילויות ובידור מסביב לשעון. על בסיס פנסיון מלאלילות הפלגה 

 .סיורים מאורגנים כמצוין בתוכנית 

 קרוזיט "מצוות והיעדים השייט בעולם ניסיון ועתיר בכיר ישראלי מדריך". 

  לטיול איכותי .אוזניות שמע 

 נהגים ומדריכים מקומיים בחו"ל.טיפים ל 

  לאדם ( אירו  70) באונייהחובה לתשלום טיפים 

 כולל: ואינ הטיול

  (לאדם ליום  יורו 5 נהוג לתתלשיקול אישי של הנוסעים ) –טיפים למדריך הישראלי. 

  לא מוגשות ארוחות בטיסות. 

 :טיול ה מחיר

 מס" חדרים מחיר לאדם בחדר זוגי סוג חדר מספר לילות תאריכי הטיול

13.8.2018 -  3.8  10 

 $  2467 זוגי בלהחדר פנימי 
8 

 $  3712 בלה פנימי סינגלחדר 

 $  2722 זוגי חדר חלון פנטסטיקה
3 

 $  4393 פנטסטיקה חלון סינגלחדר 

 $  2959 זוגי  חדר מרפסת פנטסטיקה
12 

 $  4696 נטסטיקהפ מרפסת סינגלחדר 

 חדרים 23 סה"כ

  

 



         

 

 

                                                     . 1.5.2018 :מועד אחרון להרשמה

 הערות  : 

 דרכונים ותשלום. צילום ,חתום לוח אלינו את טופס ההרשמהם יש לשעל מנת להירש 

 חלקת הקבוצות של חברת השייטשיבוץ החדר, מיקום וקומה ייקבעו על ידי מ. 

  בו גם יחולקו הכרטיסים לנוסעים )כולל הצ'ק אין לאוניה(. היציאהמפגש קבוצתי ייערך כשבוע וחצי לפני 

 .המסלול מתאר אתרי הביקור, אך לא בהכרח את סדר הביקורים ו/או הלינות 

 יתכן ותחול תוספת למחיר הטיול שתקבע במידה ויהיו פחות משתתפים . )+ מדריך( איש 45נרשמים  מינימום

 . קרוזיט  ע"י

 תנאי תשלום:

 לנוסע 350$ ס"ע מקדמה: ההזמנה ביצוע עם.  

 חשבון גמר – 1.5.18-ה עד 

 רכי תשלום:ד

 לא כולל אמריקן אקספרס ודיינרס ( תשלומים ללא ריבית והצמדה  3-ניתן לשלם ב(. 

  חיפה(13, רמה"ש או חורב 91מזומן בסניפים )סוקולוב ,. 

 .העברה בנקאית 

 נאי ביטול:ת

מרגע ביצוע ההזמנה כמפורט בתנאי ההזמנה.על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול   

לאדם 170$ –יום לפני הפלגה  121מרגע אישור הזמנה ועד   

דמי ביטול לאדם %30ימים לפני מועד היציאה:  89– 120  

דמי ביטול לאדם %55ימים לפני מועד היציאה:  65-79  

דמי ביטול לאדם %80ימים לפני מועד היציאה:  35-64  

דמי ביטול לאדם %100היציאה:  ימים לפני מועד 34-0  

עמלת הסליקה לא תוחזר. –במקרה של תשלום באמצעות כרטיס האשראי   

 


