מאלזס לורן לצפון בוואריה  -שייט שלושת הנהרות
מטרייר לווירצבורג 2 ,לילות בעמק לורן  6 /לילות שייט  9 /ימי טיול
על סיפוןExcellence Queen 4*+ :
בליווי צביקה פולק ,יובל שמיר ומיקי בנדרלי ,מדריכים מומחים לאזור
תאריכי יציאה1 – 9/07/19 :
משה להב "הטיש הגדול" בהופעה מארח את חני נחמיאס

*צילום OR TAL

זהו ככל הנראה טיול השייט בעל הנוף היפה ביותר שאנו מציעים השנה  -מסע בין
שלוש מדינות על שלושה נהרות ,שנפתח ביומיים בחבל לורן ההיסטורי ,הצרפתי עם
ההשפעה הגרמנית ,כולל קפיצה קטנה ללוקסמבורג ,על התפר בין גרמניה לצרפת.
בהמשך נצא לשייט אלגנטי בין עיירות עתיקות וטירות על צוקים נישאים .נשוט בקטע
הנחשב לפראי והיפה ביותר של הריין ,הנהר הגדול באירופה המערבית ,ובעמקי כרמי
הריזלינג של נהר המוזל ,כמו גם במעלה פיתוליו של נהר המיין

הספינהExcellence Queen 4* + :

עיצוב מודרני אלגנטי בצבעים בהירים ,מוארת ויפייפיה – הExcelence Queen
מזמינה אתכם לחוייה אינטימית יחודית .נבנתה בשנת  2011בספינה מקסימום 142
איש ב 3-סיפוני מגורים .במסעדת הספינה האלגנטית תוגש ארוחת בוקר עשירה
בסגנון מזנון ובארוחות הצהריים והערב תהנו ממזנון סלטים עשיר ומנה עיקרית וקינוח
בהגשה.

בספינה :טרקלין מרכזי ,בר פנורמי ורחבת ריקודים • מסעדה ראשית• סיפון שמש ובו
עמדות גולף וג'קוזי • מעלית •
בחדרים :החדרים בספינה זו גדולים במיוחד רובם כ .16m2 -בחדרים יש :טלוויזיה
בלווין • רדיו • כספת • מיני בר • חדר אמבט • מייבש שיער • מיזוג אוויר •
בסוויטות :בגודל של בין  19 – 23m2יש בנוסף גם פינת ישיבה ,פירות ויין מבעבע.

מפרט הספינה:

פירוט התאים:
סיפון מרכזי – D
 2055יורו לאדם
תאים בגודל  14מ"ר.
מיטה זוגית וחלון שלא נפתח

סיפון אמצעי מאחור C
2321יורו לאדם
תאים בגודל  16מ"ר.
מיטה זוגית ומרפסת צרפתית

בתאים אלו יתכן ויורגש רטט קל במהלך ההפלגות

סיפון אמצעי – B
 2051יורו לאדם
תאים בגודל  16מ"ר.
מיטה זוגית ומרפסת צרפתית

סיפון עליון מאחור – A1
 2609ארו לאדם
תאים בגודל  16מ"ר.
מיטה זוגית ומרפסת צרפתית

בתאים אלו יתכן ויורגש רטט קל במהלך ההפלגות

סיפון אמצעי Junior Suite B -
 2781יורו לאדם
מיני סוויטה בגודל  19מ"ר.
מיטה זוגית ומרפסת צרפתית

סיפון עליון – A
 2724ארו לאדם
:תאים בגודל  17מ"ר.
מיטה זוגית ומרפסת צרפתית

מסלול השייט:
יום Idar Oberstein :1
ננחת בשעות הבוקר בפרנקפורט וניסע אל  ,Idar Obersteinעיר גרמנית הממוקמת
בין נהרות הריין והמוזל .במאה ה 16-משכה אליה העיר יהודים שגורשו מערי הריין
האחרות ,וב 1784 -נחנך בה בית הכנסת הראשון .לאחר הפסקת צהריים נמשיך
לסיור בעיר היפה בעקבות ההיסטוריה של היהודים שחיו בה .לקראת אחר הצהריים
נצא לכיוון מץ שבצרפת ,בה נלון ב 2-הלילות הבאים .לינה וארוחת ערב במץ.
יום  :2מץ
הבוקר נסייר בעיר מץ שבצרפת ,בירתו של חבל לורן הנחשבת לאחת מהיפות
והחשובות בחבל זה .בקתדרלה של העיר נוכל לראות את החלונות המפורסמים
המעוטרים בויטראז' של מארק שאגל .לאחר הסיור והפסקת צהריים נשים פעמינו
ללוקסמבורג .רחובות העיר העתיקה הוכרזו כאתר אונסקו והם גדושים בחנויות ובתי
קפה .נקנח בתצפית על העיר היפה מחומות העיר המקיפות אותה .לקראת ארוחת
ערב נחזור למלוננו שבמץ.
יום  :3טרייר
הבוקר נצא לכיוון העיר טרייר .טרייר היא העיר העתיקה בגרמניה ,שהוקמה על ידי
הרומאים במאה הראשונה לפנה״ס .העיר היא מוזיאון לתולדות הארכיטקטורה ,גיוון
סגנוני שמשקף את ההיסטוריה הארוכה שלה :רומנסק ,גותי ,רנסנס בארוק ועוד.
בסיור אחר הצהריים בעיר נראה כמה אתרים מהתקופה הרומית :האמפיתיאטרון,
שרידי מרחצאות ברברה ואת ה“ פורטה ניגרה" ,אחד משערי החומה הרומאית אשר
הוכרז על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית .לקראת אחר הצהריים המאוחרות נגיע
לספינתנו להתארגנות ומנוחה ולאחריה ניפגש לארוחת ערב עם צוות הספינה .הערב
הספינה מפליגה לברנקסטל ותעגון בה הלילה.
יום  :4ברנקסטל
הבוקר נצא לסיור רגלי בעיירה שהיא איחוד של שתי עיירות ששכנו משני עברי הנהר.
בסיור נראה בין השאר את כיכר השוק ,שבמרכזה מזרקה מהמאה ה ,17-את בית
העירייה בן ה 500-שנה ,הבנוי בסגנון הרנסנס ,ואת רחובותיה הציוריים של העיירה.
נבקר ביקב מקומי ונטע ם מיין מתוצרת המקום .נשוב לספינה לארוחת צהריים,
במהלכה נפליג לקוכם.
יום  :5קוכם ,קובלנץ
הבוקר נצא לסיור בקוכם  -עיירה מקסימה הבנויה על אחד מעיקולי נהר המוזל,
מוקפת נוף דרמטי של הרים וכרמים תלולים .מעל העיירה מתנשאת טירת רייכסבורג
השמורה היטב ,ואנו ניסע אליה כדי ליהנות מתצפית פנורמית על הנהר ועל העיירה.
במהלך ארוחת הצהריים נשוב לספינה ונצא לשיט במוזל ,באחד מהנהרות היפים
באירופה .כולם מוזמנים לעלות לסיפון השמש ,להנות מההרצאה מעניינת לאורך

הפלגה נופית מדהימה .אחר הצהריים נעגון בקובלנץ ונצא לסיור בעיר .נטייל לאורך
גדות הנהרות עד "הפינה הגרמנית" והאנדרטה המרשימה שבה .נסתכל על מבצר
ארנברייטשטיין הניצב מעברו השני של הריין וחולש על האזור ,וקרוניות הרכבל
המובילות אליו מאזור האנדרטה מעל נהר הריין .נשוב לספינה לארוחת ערב .הלילה
נעגון בקובלנץ.
יום  :6מצוק לורליי ,רודסהיים
לאחר ארוחת הבוקר נפליג לכיוון רודסהיים .נעבור בקטע המרכזי והיפה של הריין,
מול צוק לורליי המפורסם ,אתר מורשת עולמית של אונסק"ו .לורליי הייתה נימפה
שפיתתה בשירתה את המלחים שעלו על השרטונות ליד הצוק ,ועליה נכתבו שירים,
הידוע שבהם מאת הינריך היינה .נעגון ברודסהיים בשעות הצהריים .אחר הצהריים
נצא לסיור בעיירה הקטנה והיפה ,בירת היין של האזור ,על פונדקי השיכר שבה .נבקר
במוזיאון כלי הנגינה המכאניים "זיגפריד" ,הכולל תערוכה מרשימה של תיבות נגינה,
פסנתרים ,כינורות אוטומטיים ובובות אוטומטיות ומנגנות .לפנות בוקר נצא בדרכנו
לפרנקפורט.
יום  :7פרנקפורט
בשעות הצהריים נעגון בפרנקפורט ונצא לסיור בעיר שהיא מרכז פיננסים וכלכלה,
מסחר וירידים .מרכזה עמוס בגורדי שחקים שנראים הולמים יותר נוף בצפון אמריקה
או סין .נבקר במגדל מיין ,מהמבנים המפורסמים בעיר .בערב תפליג הספינה
למילטנברג.
יום  :8מילטנברג:
בזמן ארוחת הבוקר תעגון הספינה במילטנברג ,ואחריה נצא לסיור בעיר .נסייר בכיכר
העיר ,ברחובות הציוריים ונשמע הסברים על תעשיות העץ והאבן במקום .העיר,
הממוקמת על גדות הנהר ,היא גם מרכז דיג ושילוח אזורי .לקראת הצהריים נחזור
לספינה לארוחת צהריים ,במהלכה נפליג לווי רצבורג .הערב ניפרד מצוות הספינה
בארוחת ערב אחרונה לשיט.
יום  :9בוקר בוירצבורג
הבוקר ניפרד מהספינה ונצא לסיור בעיר וירצבורג ,הנמצאת בקצה הצפוני של "הדרך
הרומנטית" המתויירת של גרמניה .נסייר בעיר ובמונומנטים שבה ,נעלה לביקור
במצודת מרינברג שממנה נשקפת תצפית מרהיבה על העיר והנהר .אחר הצהריים
נעשה את דרכנו לכיוון פרנקפורט לטיסתנו הביתה.

הנחה מיוחדת לחברי הטיש  50אירו לאדם בהצגת הקוד 2812
לפרטים והזמנה –  – 054-2776333לשוחח עם שני
המחיר כולל:
• טיסות סדירות הלוך ושוב ,כמפורט למטה.
• העברות באוטובוס תיירים ממוזג.
•  6לילות שייט בתא בקטגוריה חלון מרובע/חלון צרפתי לפי בחירתך.
• אירוח על בסיס פנסיון מלא )ביום הראשון תינתן א .ערב בלבד ובאחרון א .בוקר
בלבד(.
• שתייה חופשית במהלך ארוחות הצהריים והערב – שתייה קלה/חמה ,יין או בירה
מקומית.
• תוכנית סיורים עשירה כמפורט כולל כניסות לכל האתרים במסלול.
• אוזניות שמע בסיורים שיבוצעו בימי השייט.
• מדריך ישראלי מומחה לאזור מצוות המומחים של גורדון טורס.
• תשר לנותני השירות בספינה.
• כל המיסים וההיטלים.

משה להב "הטיש הגדול" מארח את חני נחמיאס בערב של שירים ישראליים ושאר
רוח.
מופע נוסף משה להב "הטיש הגדול" בערב של שירים אשר חצו ארצות וימים
ו"עשו עלייה"...

המחיר לא כולל:
• ביטוח בריאות.
• הוצאות אישיות.
• תשר למדריך הישראלי.
• אינטרנט.
• כל מה שלא כתוב בסעיף "כולל".
פרטי הטיסות:
•

הלוך :טיסה  LY357ממריאה מתל אביב ב ,06:10-נחיתה בפרנקפורט ב09:45-

•

חזור :טיסה  LY356ממריאה מפרנקפורט ב ,19:30-נוחתת בתל אביב ב 00:40-לאחר
חצות.

דגשים נוספים:
•

•
•
•

טיולי השייט מתאימים לאורחים המסוגלים לטייל ברגל באופן עצמאי .יש לקחת
בחשבון שכל יום יוצאים מהספינה לטיול רגלי עד הצהריים .לעיתים יש ללכת כ 10
דק' מהמעגן לעיר הקרובה .בערים עצמן תיתכן מדרכה עם אבנים ולכן לא ניתן
יהיה להשתמש בהליכון או בכיסא גלגלים.
במהלך השייט ייתכנו שינויים בתוכנית הטיול ובמקומות העגינה כתוצאה משינוי
בגובה המים בנהר ,תנאי מזג האוויר או להחלטת חברת השייט.
התוכנית ניתנת לשינוי לשיקול דעתו של המלווה הישראלי ובהחלטתו בלבד
בשטח.
גורדון טורס רשאית להחליף את הטיסות המוצעות לשייט במידת הצורך.

תנאי תשלום:
•
•
•

מקדמה ע"ס  200יורו לאישור העסקה.
 75יום לפני היציאה – גמר חשבון.
הרשמה תתבצע רק לאחר שליחת טופס הרשמה (מצורפת דוגמה) מלא וחתום ע"י
הלקוח.

מדיניות ביטול:
•
•
•
•

עד  75יום לפני היציאה – עלות מקדמה בלבד.
 30-75יום –  50%מעלות העסקה.
 15-30יום –  70%מעלות העסקה.
 15ימים ומטה –  100%מעלות העסקה.

חופשה נעימה!
גורדון טורס – סיטונאית השייט המובילה בישראל

