
  –טעימות אירופאיות
  ימים8הולנד לוקסמבורג גרמניה בלגיה 

 
    בלגיה- אמסטרדם –תל אביב  .1יום  

המכונה גם , עם הנחיתה נצא לסיור באמסטרדם, המראה לשדה התעופה באמסטרדם
נראה את , מכיכר דאם לעבר ארמון המלכה ונטייל ברובע היהודי נצפה". ונציה של הצפון"

בתום הביקור נסיעה לבלגיה לעבר . מיוחדות לעיר  והתעלות הכההכיכרות, שוק הפרחים
  .בית המלון

 
  )יום בחירה( לוקסמבורג –חבל הארדנים  : 2יום  
ליום בילוי בתוך נופים וטבע קסום של חבל ( בתשלום)המעוניינים יוכלו לצאת . יום חופשי 

 ניסע בין הנופים .חבל ארץ פסטורלי ופנינת טבע אמיתית. בלגיה בדרומה של, הארדנים
. השוכנים לאורך הנהרות ולמורדות הגבעות הכפרים הציוריים, דרך העמקים, הקסומים

הטיילת שעל גדת  נלך לאורך. עיירה ציורית זו שוכנת לאורך נהר המז. נבקר בעיירה דינאן
בתום הביקור . נראה את המצודה הבנויה על שפת המצוק וצופה על העיר והאזור. הנהר
ונערוך בה סיור , עיר הבירה של הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג, יוון לוקסמבורגלכ נדרים
   .הכרות

  
    בריסל–' ברוג :3יום 
ו כאתר מורשת "י אונסק"אשר הוכרזה ע, בעלת נופך רומנטי ושלו, עיר תעלות קסומה', ברוג

בית , םנראה את המגדל הפעמוני, כיכר השוק, בשוק הדגים הססגוני נבקר. לשימור עולמי
האוחזת גם בתואר , בתום הביקור נמשיך לבריסל ,"הדם הקדוש"העירייה ונצפה על כנסיית 

נערוך סיור . ומועצת האיחוד הנציבות, בירת אירופה ובה שוכנים מוסדות האיחוד הארופי
 נמשיך. ונצפה על בית העירייה הבנוי בסגנון גותי מרשים, במהלכו נבקר בכיכר הגדולה

  . של הילד המשתין שהפך לסמלה של העירונראה את פסלו
 
  דן האג–דלפט  :4יום  
הידועה בכלי החרסינה  ,17-עיירה עתיקה מהמאה ה. עיר הנסיכים, היום נבקר בדלפט 

בתום . רחובות מרוצפים והגשרים הקמורים, בין התעלות העתיקות נטייל. הצבועים כחול לבן
והפרלמנט , בה נראה את השדרות הרחבות, הולנד עיר המלוכה של, הביקור נמשיך לדן האג

, המיניטורית המפורסמת בעולם  לצאת לביקור בעיר)בתשלום (המעוניינים יוכלו. של הולנד
   .מדורודם

  
  גרמניה–קלן  :5יום 

נסייר בעיר . קלן, נתחיל את היום בנסיעה לכיוון הגבול הגרמני לעיר העתיקה והיפיפה 
קתדרלה , "קתרדלת קלן"נבקר ב. ביניים אופפת אותהשאווירת ימי ה העתיקה ובסמטאות

המבנים הידועים ביותר בגרמניה ואחת  גותית שנחשבת לסמלה של העיר והיא אחד
ו "י אונסק"הקתדרלה הוכרזה כאתר מורשת לאומית ע .מהקתדרלות החשובות באירופה

   ."...אנושית עבודה יוצאת דופן של גאונות יצירתית"שתיאר אותה כ
  

  )היום בחיר(חיטהורן : 6יום 
עיירה בה החיים מתניידים על גבי ,  לחיטהורן)בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת . ם חופשייו 

   .יום טבע קסום ומופלא.התעלות המשמשות רחובות וכבשים  סירות במעברים בין
  

  )יום בחירה (יום כפרים של גבינות וכפכפי עץ מסורתיים :7יום 
, לבקר בליבה של ארץ השפלה וטחנות הרוח( בתשלום)המעוניינים יוכלו לצאת . יום חופשי 

   .במפעל לייצור קבקבי עץ מסורתיים הולנדיים חוות גבינות ואף
  
  



    תל אביב–אמסטרדם  :8יום 
 העברה לשדה התעופה וטיסה חזרה לתל אביב

 
 וכפופים לכל שינוי של חברת מיסי נמל והיטלים כפי שהם ידועים טיסת שכר :המחיר כולל

   .התעופה
   כלכלה על בסיס ארוחת בוקר קונטיננטלית *3בתי מלון בדרגת 

   סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול, העברות
   מלווה קבוצה ישראלי

  ל לא כולל סבלות מטעמי בטיחות"תשר לנותני שירותים בחו
  
   הביקורים והלינות עשוי סדר. תוכנית הטיול מתארת את אתרי הביקור בלבד! חשוב 

  . להשתנות
  
  

   סיורי בחירה
לסיורים אלו או  יש באפשרותכם להצטרף. מצורף מטה סיורי בחירה לטיול ארצות השפלה

. על ידי מלווה הקבוצה, ההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחירה יעשו בארץ היעד .לחלקם
   . ששילמתלקבל ממלווה הקבוצה קבלה המעידה על מלא התשלום אנא הקפידו
   .סדר הביקורים באתרים במהלך סיורי הבחירה עשוי להשתנות, להזכירכם

  
    חשוב לדעת

לפני   שעות48- ניתן לבטל סיור בחירה עד ל.  משתתפים30מחיר הסיורים מותנה במינימום 
אינו , ל"הנ  השעות לפני מועד הסיור48נוסע שיודיע על ביטול הרשמתו . מועד היציאה לטיול

    .יחזר כספזכאי לה
 . יורו לכל סיור למעט סיורי הערב10 הנחה של 12ילד עד גיל 

 
אנו  .בשל שינויים בעלויות מרכיבי הסיור, עשויות להשתנות מעת לעת, עלויות סיורי הבחירה 

   .בטוחים כי בחרנו בסיורים מהנים אשר השתתפותכם בהם תוסיף לחוויית הנסיעה
  

  . שייום חופ  לוקסמבורג–חבל הארדנים 
, הארדנים  ליום בילוי בתוך נופים וטבע קסום של חבל)בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת 

דרך , הקסומים ניסע בין הנופים. חבל ארץ פסטורלי ופנינת טבע אמיתית. בדרומה של בלגיה
. בעיירה דינאן נבקר. הכפרים הציוריים השוכנים לאורך הנהרות ולמורדות הגבעות, העמקים

נראה את  .נלך לאורך הטיילת שעל גדת הנהר. ית זו שוכנת לאורך נהר המזעיירה ציור
 בתום הביקור נדרים לכיוון. המצודה הבנויה על שפת המצוק וצופה על העיר והאזור

   .ונערוך בה סיור הכרות, עיר הבירה של הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג, לוקסמבורג
   לאדם 55€: מחיר

  
   חיטהורן

רחובות וכבשים   מתניידים על גבי סירות במעברים בין התעלות המשמשותעיירה בה החיים
   .יום טבע קסום ומופלא.

  לאדם 55€: מחיר
 

   כפרי הדייגים
 המייחדות כל כך את, ביקור בארץ השפלה וטחנות הרוח בין כפרי דייגים וחוות לייצור גבינות

לבקר בליבה . ם כל כך למדינהנראה גם את ייצור כפכפי העץ האופייניים והטיפוסיי. הולנד
חוות גבינות ואף במפעל לייצור קבקבי עץ מסורתיים , השפלה וטחנות הרוח של ארץ
  .הולנדיים

  לאדם 50€: מחיר


