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  בפורטוגלנופש כשר  -מבצע מיוחד  

 מאוחדתעובדי ל
 

  

 היקרים, מאוחדתעובדי  

 

 שמחים להציע לכם את חבילת הקיץ האיכותית שלנו לציבור  רווחהתור פלוס בשיתוף ה

 הדתי והמסורתי!

 שנה בנופשים לציבור הדתי על כל גווניו. 20ואיכותית המתמחה זה תור פלוס הינה חברה ותיקה 

בחודשי הקיץ, אנו סוגרים מלונות ביעדים אטרקטיביים בחו"ל על מנת לעשות "חיים נוחים" לציבור הדתי 

ושומרי הכשרות. בכל מלון יש לנו בית כנסת עם ספר תורה, טבחים, שפים, קונדיטורים, אנשי צוות, מדריכים 

 אנחנו דואגים להכל! לכם נשאר רק להביא מזוודה עם בגדים...  –ם וכו' ישראלי

 המוצר שלנו הוא איכותי וייחודי, יעידו על כך אלפי מכתבי התודה וההמלצה שנשלחים אלינו כל שנה.

 

  

 ההצעה כוללת את השירותים הבאים:    

 בהשגחת הרב פדווא אמסטרדם -אירוח במלון כשר גלאט למהדרין   .1

   הלוך ושוב  טיסות .2

 העברה למלון וממנו .3

אירוח מפנק במסורת תור פלוס הכולל: ארוחת בוקר ישראלית, הכנת סנדויצ'ים ופירות להמשך  .4

היום, ארוחת ערב עשירה ומפנקת, שתייה חמה חופשית כל היום, קפה ועוגה אחה"צ. בשבת, 

ומת לב, פינוק פנסיון מלא, קידוש מפואר ומפנק לאחר התפילה בבוקר, ובעיקר הרבה תש

 והשקעה!!!

מצורף נספח טיולים  –ואוטובוס  דובר עבריתהכוללת כניסות לאתרים, מדריך מלאה  חבילת טיולים .5

 מלא.  

 ע"י צוות תפעול המלון בעבריתליווי אישי ומתן מענה מלא  .6

 בית כנסת ומניינים קבועים .7

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פורטוגל

5-12/7          

 serra da lousaמלון פארק 

 ימים 8ילות , ל 7

  טיסות לליסבון

 

. השמורה נמצאת בין serra da lousaבפורטוגל אנו ממוקמים בתוך שמורת טבע יפהפייה בשם 

בסביבת המלון, בפארק עצמו מסתובבות  ם גבוה, עם אויר צלול ונוף מקסים,פורטו לליסבון במיקו

 !להן חיות בר באופן חופשי

 האיים המרכזיים, אזור הידוע כחבל נוף פראי!הפארק הינו שמורת טבע השוכנת באזור 

 במקום אגמים יפים ונופים מרתקים, החל ממים צלולים ועד לפסגות הרי געש גבוהים.

צפון המדינה הוא מסע בזמן אל ראשיתה של האומה, מקור עשיר של סיפורים ואגדות, מלא 

כמה מהיינות המפורסמים ... במדרונות הירוקים של הצפון מייצרים בעתיקות ובטירות מפוארות

 ביותר של פורטוגל...

מרכז פורטוגל הוא אזור שמלא בניגודי טבע מופלאים. פסגות הרים הנושקות אל השמיים, קו חוף 

 מלא בערים יפות וכפרים רבים. מסלולי יין נפלאים, יערות שופעים עצי אורן וחופים מרהיבים.

 ים שכן היא מלאה באור ויופי בכל שטחה.על ליסבון נכתבו שירים רבים וצויירו אלפי ציור

הקהילה היהודית המפוארת שהייתה והאנוסים הם חלק בלתי נפרד מהתרבות היהודית 

 בפורטוגל.

במלון בית כנסת, לובי מרווח, חדר אוכל מפואר המציע חוויה   – serra da lousaמלון פארק 

י, ספא, חמאם טורקי, חדר כושר, קולינרית כשרה מהמשובחות שיש, בריכה מקורה, סאונה, ג'קוז

 מגרשי טניס וסקווש.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

 2017תוכנית טיולים פורטוגל קיץ תשע"ז  

 שדה התעופה של ליסבון / פורטו -נתב"ג  –יום הגעה

  אלקובאסה, נזארה, בטאליה – 1טיול 
 

בה נראה את מנזר מריה  לאלקובאסה,הבוקר ניסע 

ם בפורטוגל, דה אלקובסה, מהמונומנטים החשובי

הקשורים לסיפור אהבתם הטראגי של המלך פדרו 

לנזארה,   הראשון והיהודייה אינס דה קסטרו. נמשיך

-הלא היא נצרת, כפר דייגים ציורי ושליו מן המאה ה

, נטייל בכפר ונתרשם מיופיו של קו החוף ונצפה 17

  .מעל הצוקים " הסטיו" המזדקרים מן החוף

נבקר במנזר . בטאליהל לאחר הפסקת צהריים ניסע

העצום יוצא הדופן בעושרו האדריכלי ויופיו המשלב 

 את האומנות הגותית והמנואליאנית

 קואימברה -יער בוסאקו  -אביירו  – 2טיול 

כותבים כי היא דומה לוונציה, בגלל התעלה האחת שחוצה  אביירו על

את העיר החמודה הזו 

לאווירו, לשני חלקים. 

המכונה "ונציה של 

נסייר בעיירה  ורטוגל".פ

המקסימה המשופעת בתעלות מים בהן סירות צרות 

מכאן נפנה לביקור בשמורת   המעוטרות בציורים צבעוניים.

ובמרכזה מלון/ארמון מפואר  יער בוסאקוהטבע המפורסמת, 

קואימברה היפה, בירת לעטור אריחים כחולים ומצוירים המוקף בגנים בוטניים. לקראת הצהריים נגיע 

. שם באוניברסיטה העתיקה וספרייתה המיוחדת, המכילה פורטוגל בעבר השוכנת על גדות נהר מונדגו

 מאות אלפי כרכים של כתבי יד. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ליסבון – 3יום 

 יום סיור בעיר הנפלאה ליסבון, השוכנת על גדות נהר הטז'ו. נראה את כנסיית מנזר סנט ז'רונימו, הבנויה

מונומנט המסמל את  -בסגנון המנואליאני )סמל לתור הזהב של פורטוגל( נמשיך לאנדרטת המגלים 

ההפלגות לגילוי אמריקה ואת תרומת פורטוגל לאנושות. נבקר במוזיאון הכרכרות,  נטייל בסמטאות הרובע 

היהודי לשעבר )"ג'ודריה"(, שהיה חלק מרובע אלפאמה 

זור מבצר סנט ג'ורג', העתיק. נערוך תצפית על העיר מא

נכיר את העיר התחתית ורובע באיישה ונבקר בכיכרות 

קומרסיו ורוסיו, שם הועלו  –המרשימות התוססות 

יהודים אנוסים על המוקד ע"י האינקוויזיציה. בהמשך 

', שהוקם לרגל התערוכה 98נבקר באזור אקספו 

שנה למסעו של ואשקו  500, לציון 1998העולמית של 

 ודו. דה גמה לה

 חזרה לבית המלון תוך חציית נהר הטז'ו על גשר ואסקו דה גמה. 

 

 טראנקוסו  –בלמונטה  –רכס הרי הכוכב – 4יום 

שפסגתו,  Serra da Estrellaהיום נכיר את 'רכס הרי הכוכב' 

מ'(. נערוך 1993, היא הגבוהה ביותר בפורטוגל ) Tore -ה

פי הגרניט ונהנה מנו Poco do Infernoסיור רגלי למפל 

עיירה בה חיים  Belmonteהמרתקים. נעצור לביקור בעיירה 

צאצאי האנוסים שחזרו ליהדותם. נשמע את סיפורם הייחודי 

של האנוסים, ונבקר בבית הכנסת החדש. נמשיך לעיירה 

 14-15טרנקוזו, עיירה מוקפת חומה בה שגשגה במאות 

"שפת  קהילה יהודית. כאן נכיר את סיפורם של האנוסים ואת

 הסימנים" החרוטה על קירות הבתים. 

 

 



 

 

 

 

 

 קבו דה רוקה  -קאשקאיש  -אשטוריאל  -סינטרה  -אובידוש  – 5יום 

נתחיל את היום בסיור בעיירה 

כפר עתיק עם  –  אובידוש

סמטאות ציוריות מימי הביניים 

ומוקף חומה וכן שער אריחי 

 קרמיקה כחלחלים אופייניים. 

מון פנה, נמשיך לסינטרה ובאר

 טירת הארמון הלאומי לשעבר, בעלת ארכיטקטורה מיוחדת. 

נמשיך לעיירות הדייגים לשעבר קאשקאיש ואשטוריל שהפכו למגורי אצולת 

הנקודה  –אירופה ופורטוגל. משם נמשיך  אל הצוק המרהיב קאבו דה רוקה 

 המערבית ביותר באירופה הצופה אל האוקיאנוס האטלנטי. 

 

 

 פורטו – 6יום 

 פורטו.לאחר ארוחת ארוחת הבוקר נצא לעיר 

בירת הצפון של פורטוגל. עיר נמל אותה חוצה 

נהר דואורו, מעליו נמתחים ארבעה גשרים. 

העיר התפתחה כעיר מסחר, נמל מוצא ליינות 

המשובחים של צפון פורטוגל ומוקד כלכלי 

וחברתי תוסס, שהפעיל קשרים ענפים עם 

 ת.בריטניה בשיא עוצמתה הכלכלי

בדרכנו לפורטו ניסע דרך עמק הדואורו  השמור 

ע"י אונסקו כאתר מורשת ייחודי. נבקר בבירת 

( היושבת לגדת הנהר, בליבו של Pinhao( ובעיירה הקטנה פינייהו )Peso da Reguaהעמק פסו דה רגואה )

לגדה הצפונית בה פורטו העיר השנייה בגודלה בפורטוגל. ומחולקת מקורו של יין הפורט. נמשיך ל  –העמק 

רובע נמצא מרכז העיר ובגדה הדרומית העיר החדשה על יקבי הפורט שלה. נסייר בין כיכרות העיר, 

באזורי הקניות אשר סאו בנטו, , תחנת הרכבת הגשר פונט דה דו לואישהציורי אשר לרגלי  ריביירה

 קלריגוס,ואת מגדל המדהימה בארכיטקטורה שלה ’( Seסביב רוא דה סנטה קתרינה, קתדרלת סה' )

 .  הדאורו)ארמון הבורסה(, אחד האתרים העיקריים בעיר ונסיים בשייט על נהר  דה בולסה  בפלאסיו

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  המחירים כוללים טיסות הלוך ושוב+ אירוח במלון בקונספט תור פלוס + העברות

 חבילת טיולים + אוטובוס + מדריך + כניסה לאתרים  ו           

 מחיר לאדם בחדר זוגי מס' לילות יאהתאריך יצ

   1890$   ימים  8לילות,  7      5-12/7

 

 

 הערות:

 לאדם לחבילה. 30$כוללים תשר בסך של  אינםהמחירים *

 250$ –( 0-2תינוק )* 

 המחירים המיוחדים עד גמר המלאי. הזדרזו להזמין!* 

 ניתן לבצע דרכנו ביטוח נסיעות שתקף כבר מעכשיו לקיץ. *

 תוכנית הטיולים נתונה לשינויים עקב תנאי מזג אויר או מצבים שאינם בשליטתנו. *

 * ייתכנו שינויים בשעות הטיסה עקב שינויים של חברות התעופה.

 תשלומים בכרטיס אשראי. 5-* ניתן לשלם ב 

 (רישוםלפי מדיניות חברת תור פלוס וחברות התעופה )פירוט בדף ה –* דמי ביטול  

  

  

 ט.ל.ח

 

  samantha@tourplus.co.ilניתן לשלוח את דף הרישום לדוא"ל   –להרשמה 

 03-9050511 –לפרטים 
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