
   ימים8 צרפת, בלגיה,  הולנד-חלומות מתגשמים 
  

  בלגיה– אמסטרדם –תל אביב : 1יום 
, עם הנחיתה נצא לסיור בעיר אמסטרדם. פגישת הקבוצה בנמל התעופה וטיסה לאמסטרדם

בתום . נטייל בכיכר דאם ונצפה לעבר ארמון המלכה נמשיך לרובע היהודי ."ונציה של הצפון"
  . יוון בלגיההביקור הנסיעה דרומה לכ

  
   צרפת- בלגיה  :2יום 

, עיר בעלת שדרות רחבות הידיים. אחת הערים היפות בתבל, עם בוקר נצא לכיוון פריז
קסמה הארכיטקטוני ואווירתה . מגדלים וכיכרות המהודרות, וגשריו הנהר, סמטאות האבן

   .המיוחדת כמו שובות אותך וקורצות לך להישאר
ממנו ניתן להתרשם ,  לסיור הכולל שייט על נהר הסיין)תשלוםב( המעוניינים יצאו –צ "אחה

בתום השייט נמשיך ונראה את . הארכיטקטורה וקו השמים המרשים ,מיופי העיר המבנים
נחלוף , נצפה אל מגדל אייפל, השאנז אליזה' שד ,כיכר הקונקורד, כיכר אטואל, שער הניצחון

  .של ויקטור הוגו ודעת מסיפורונצפה אל קתדרלת נוטרדאם הנ, על פני גשרי העיר
  

  "יורודיסני"פארק השעשועים  :3יום 
נעוף על כנפי . והפעם בממלכתו הקסומה של וולט דיסני, רכבות והמון מתקנים, שעשועים

. נפגוש פיראטים בארץ ההרפתקאות ונטוס לחלל בארץ המחר ,הדמיון בארץ הפנטזיות
בתהלוכות המרהיבות ובערב נשוב למלון  נפגוש את דמויותיו המפורסמות של וולט דיסני

  .עייפים אך מלאי חוויות
 
   פריז :4יום  

המשנה את " מארה" אזור ה-תחילה נטייל בחלק היהודי של העיר , היום נשלים את סיורנו
, נמשיך ונראה את כיכר הבסטיליה והאזור המתחדש. של פריז"  'וויליג"ה פניו והופך להיות

נעפיל לגבעת , כרות ובתי האציליםיהכ, ויקטור הוגו  את ביתו שלנראה, המעוצבת' כיכר ווז
   .לתצפית על העיר, הנחשבת גם גבעת האומנים, הסקרה קאר

  
  הולנד- בריסל –פריז  :5יום 

האוחזת גם בתואר בירת אירופה ובה שוכנים מוסדות , נסיעה צפונה לכיוון העיר בריסל
, ערוך סיור במהלכו נבקר בכיכר הגדולהנ. ומועצת האיחוד הנציבות, האיחוד הארופי

על בית העירייה הבנוי בסגנון גותי  נסייר בכיכר ונצפה. הנחשבת כיום לכיכר היפה באירופה
נמשיך  נמשיך ונראה את פסלו של הילד המשתין שהפך לסמלה של העיר ומשם, מרשים

  .לכיוון בית המלון בהולנד
  

  )יום בחירה(חיטהורן  :6יום 
ידים על גבי יעיירה בה החיים מתנ,  לחיטהורן)בתשלום(מעוניינים יוכלו לצאת ה. יום חופשי

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

  "אפטלינג"פארק השעשועים  :7יום 
. פארק המבוסס על סיפורי אגדות, "אפטלינג"בבילוי בפארק השעשועים , יום של כייף לפנינו

נבקר , נדהר ברכבות, נזחל במזחלות שלג, נערוך שייט אבובים, באבא נבקר בעולמו של עלי
  ....לפגוש את כיפה אדומה או שלגיה ביער האגדות ואולי נוכל, בבית הרוחות

  
    תל אביב–אמסטרדם  :8יום 

  .העברה לשדה התעופה וטיסה חזרה לתל אביב
  
  
  
  



   :המחיר כולל
בתי  .ם כפי שהם ידועים וכפופים לכל שינוי של חברת התעופהמיסי נמל והיטלי טיסת שכר

סיורים ודמי כניסה , העברות כלכלה על בסיס ארוחת בוקר קונטיננטלית * 3מלון בדרגת 
ל לא כולל סבלות מטעמי "תשר לנותני שירותים בחו מלווה קבוצה ישראלי כמפורט במסלול

  בטיחות
  

סדר הביקורים והלינות עשוי . ור בלבדתוכנית הטיול מתארת את אתרי הביק! חשוב
  . להשתנות

  
 סיורי בחירה

  .מצורף מטה סיורי בחירה
ההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחירה  .לחלקם יש באפשרותכם להצטרף לסיורים אלו או

לקבל ממלווה הקבוצה קבלה המעידה  אנא הקפידו. על ידי מלווה הקבוצה, יעשו בארץ היעד
   .על מלא התשלום ששילמת

   .סדר הביקורים באתרים במהלך סיורי הבחירה עשוי להשתנות, להזכירכם
- ניתן לבטל סיור בחירה עד ל.  משתתפים30מחיר הסיורים מותנה במינימום   חשוב לדעת

 השעות לפני מועד 48נוסע שיודיע על ביטול הרשמתו . לפני מועד היציאה לטיול  שעות48
 יורו לכל סיור למעט סיורי 10 הנחה של 12ילד עד גיל   .אינו זכאי להחזר כספי, ל"הנ הסיור
  הערב

אנו  .בשל שינויים בעלויות מרכיבי הסיור, עשויות להשתנות מעת לעת, עלויות סיורי הבחירה
   .בטוחים כי בחרנו בסיורים מהנים אשר השתתפותכם בהם תוסיף לחוויית הנסיעה

  
   סיור ערב כולל שייט על הסיין

 פריז נעבור בין אתריה המרכזיים והמוארים להתרשמות –ר האורות נצא לסיור ערב בעי
ממנו ניתן לצפות על העיר היפה מזווית , הסיור כולל שייט על נהר הסיין. יופייה הלילי מנוף
   .ולחלוף מתחת לגשריה המקסימים וההיסטוריים של פריז אחרת
   לאדם 45€: מחיר

  
   חיטהורן

 ניידים על גבי סירות במעברים בין התעלות המשמשותעיירה בה החיים מת, נצא לחיטהורן
   .יום טבע קסום ומופלא.רחובות וכבשים 

   לאדם€ 60: מחיר
  


