
יום 1 
תל אביב – דלפט - רוטרדם - אמסטרדם 

ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונעלה על טיסה ישירה לדיסלדורף. 
לאחר הנחיתה וסידורים פורמליים בשדה התעופה, נצא בנסיעה 
לעיירה ההיסטורית דלפט שהייתה בירתה של הולנד באמצע המאה 
הקודמת. נסייר בכיכר השוק המרכזית ונשמע את סיפורה המיוחד של 
הקהילה היהודית לאחר מלחמת העולם השניה. בתום הסיור נמשיך 
לסיור רכוב בעיר רוטרדם המכונה "השער של אירופה" בעיקר בגלל 
ששוכן בה הנמל הגדול באירופה והשני בגודלו בעולם. נראה את בתי 
הקובייה, המוזיאון הפתוח, גשר ארסמוס, ואוניית SCS רוטרדם )במידת 
האפשר נעלה לסיפונה להשקיף על רוטרדם(. לסיום נגיע לשוק 
המקורה והמדרחוב של רוטרדם לזמן חופשי ולאחריו נצא בנסיעה 
לאמסטרדם, בירתה של הולנד לבית המלון, בו נלון בלילות הקרובים.

יום 2
אמסטרדם – סיור רגלי משולב תחבורה ציבורית

את יומנו נקדיש לעיר היפה, אותה נצא לחקור באמצעות התחבורה 
הציבורית המעולה. נתחיל בסיור ברובע היהודי ונצפה בבית הכנסת 
הפורטוגזי של קהילת יוצאי ספרד ופורטוגל, ונשמע את סיפור הקהילה 
היהודית הפורטוגזית של אמסטרדם. נחלוף על פני האנדרטאות 
לזכר שואת יהודי העיר ועל פני התאטרון היהודי. נמשיך לסיור בכיכר 
רמברנט, אחת הכיכרות המרכזיות באמסטרדם ונקראת כך על שם 
הצייר המפורסם רמברנדט ואן ריין, שיצירותיו מקשטות את הכיכר, 
ובמרכזה ניצב פסל גדול בדמותו. נמשיך אל שוק הפרחים הצף - 
עשרות סירות ודוכנים צפים להם בתעלת הסיגנל ועמוסים במאות 
סוגים של פרחים צבעוניים וריחניים. נגיע אל כיכר דאם המפורסמת 
ליבה של העיר. פירוש המילה דאם הוא "סכר", על שום הסכר על 
נהר אמסטל שהעניק לעיר את שמה. נראה את הארמון המלכותי, 
מוזיאון השעווה מדאם טוסו ובית הכלבו הגדול שממוקמים ממש על 
הכיכר. נותיר זמן פנוי לקניות ברחובות השוקקים היוצאים מן הכיכר 

ובחנות האהובה פריימארק. בתום הסיור נשוב למלון בו נלון.

יום 3
 אמסטרדם - זאנסה סכאנס - וולנדם - דיסלדורף - 

תל אביב
יום אחרון לטיולנו הקסום באמסטרדם. לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת 
המלון, נצא להכיר את סמליה המפורסמים של הולנד וביניהם הכפר 
זאנסה סכאנס, המשחזר את החיים כפי שהתנהלו במאה ה-17 
בהולנד הכפרית ונתרשם מאופי החיים בהולנד העתיקה. נראה את 
טחנות הרוח, בתים כפריים, חנויות לממכר גבינות שמיוצרות בדרך 
הולנדית מסורתית, וכמובן חנויות של כפכפי העץ ההולנדיים. בתום 
הסיור בכפר, נמשיך בנסיעה לוולנדם כפר דייגים הולנדי מסורתי, 
נשוטט בסמטאות הציוריות שלו בין מבוך של בתים יחודיים וססגוניים 
המספרים את ההיסטוריה של המקום, ונטייל לאורך המזח הקסום. 
בתום הסיור נצא בנסיעה לשדה התעופה הבינלאומי של דיסלדורף, 

לטיסה ישירה חזרה לתל אביב.

המחיר כולל
 ⋅ טיסות שכר הלוך ושוב תל אביב – דיסלדורף

יציאה בבוקר, חזרה בערב )ללא אוכל(  
⋅ אוטובוס תיירים נוח וממוזג

⋅ לינה במלון 4* בפאתי אמסטרדם
⋅ מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת טורס" 

⋅ כלכלה: לינה וארוחת בוקר
⋅ כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול

⋅ טיפ לנהג
⋅ טיפ למדריך המקומי

המחיר אינו כולל
⋅ ביטוחים והוצאות אישיות

⋅ טיפים לנותני שירות אחרים
⋅ סבלות

⋅ טיפ למדריך הישראלי )מקובל לתת €4 לאדם ליום(
⋅ מס לינה

להזמנות חייגו: 03-7771030

3 ימים מלאים
מועדי יציאה: 16.3, 18.3, 20.3, 22.3, 31.3

 $ 649  ב-
לאדם בחדר זוגי

שעות הטיסה עלולות להשתנות בכפוף לתקנות טיסות שכר ולמוביל התעופתי.

 קופ״ח מאוחדת ו מזמינים אותך 
לאחד מיעדי התיירות המובילים בעולם

יום האישה 2020
באמסטרדם


