מועדון א.ל.ה לתרבות הפנאי

שייט בהולנד ובלגיה
מאסטרדאם לאמסטרדאם

5.5-12.5
 7לילות

בליווי מדריך ישראלי מומחה לאזור

מחיר לאדם בתא בסיפון אמצעי1,969 :

תוספת מחיר ליחיד בחדר 720 -
תוספת מחיר לסיפון עליון 178 -

€

€

€

 10הסיורים הכלולים בשייט ייחודי זה יראו לכם את המקומות המעניינים והיפים ביותר של
ארצות השפלה כולל אתרים ומקומות מיוחדים כמו בורסת הפרחים הגדולה באירופה ,מפעל
החרסינה המפורסם "רויאל דלפט" ,מפעל לייצור שוקולד בלגי ,טחנות הרוח בקינדרדייק והדלתה
ההולנדית .כל אלה בנוסף ליעדי התיור המפורסמים של ארצות אלה :אמסטרדם ,דלפט ,האג,
רוטרדם ,ברוז ,גנט ,בריסל ואנטוורפן.
המחיר לאדם בתא זוגי כולל:
 טיסות סדירות
 העברה משדה התעופה לספינה ובחזרה
 7 לילות שיט בתא עם מרפסת צרפתית (חלון גדול שנפתח לכל אורכו(
 אירוח על בסיס פנסיון מלא במהלך השיט( .ביום הראשון תינתן ארוחת ערב בלבד
וביום העזיבה תינתן ארוחת בוקר בלבד(
 יין ובירות (מהמוצע בספינה) ללא הגבלה בארוחות הצהריים והערב
 תכנית סיורים עשירה כמפורט כולל כניסות לכל האתרים במסלול
 מדריך ישראלי מומחה לאזור מצוות המומחים של גורדון טורס
 כל המיסים וההיטלים
 תשר לנותני השירות בספינה

מפגש היכרות עם מדריך הטיול
ביום ד'  2.11.16בשעה  16:30במועדון א.ל.ה
יש צורך להירשם מראש במזכירות
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תוכנית הטיול:
יום  :1טיסה לאמסטרדם ביקור בעיר ושיט לילה
הבוקר נצא בטיסת בוקר לאמסטרדם .לאחר הנחיתה ניסע לעיר ונצא לטיול רגלי קליל .לקראת שעות הצהריים
המאוחרות נשים פעמינו לספינה שלנו  MS Select Bellejour 4* Superiorבה נבלה בשבוע הקרוב .לאחר
ארוחת הערב נצא לשיט תעלות קצר ונתרשם מהעיר היפה מוארת בלילה .במהלך הלילה הספינה תפליג
לקינדרדייק
יום  :2קינדרדייק Dordrecht ,וגבינות הולנדיות
הבוקר יוקדש לביקור בקינדרדייק ( )KINDERDIJKשם נתרשם מתשע-עשרה טחנות הרוח הממוקמות לאורך
תעלות המים .בגלל מספרם הרב של טחנות הרוח והעובדה שחלקן נבנו כבר במאה ה 18 -הכריזה אונסק"ו על
המקום אתר מורשת עולמי .במהלך ביקורנו נשוט בסירת נהר קטנה ונוכל לבקר את אחת מתחנות הרוח מקרוב
ולהתרשם מהאזור מקרוב .נחזור לספינה לארוחת צהריים במהלכה נפליג לכיוון  .Dordrechtהעיר החשובה
ממוקמת על אי ומוקפת נהרות ,הייתה עיר הנמל והמסחר הראשונה והחשובה עוד מהמאה ה .14אווירת היוקרה
עדיין מורגשת במהלך סיור בעיר המיוחדת ,בגשרים היפים ,הבתים ההולנדיים הטיפוסיים וברחובות הציוריים.
בתום הסיור תהנו מטעימת גבינה מקומית.
הלילה הספינה מפליגה לבריסל
יום  :3בריסל
במהלך ארוחת הצהריים תעגון הספינה בעיר בריסל .נצא לסיור מודרך באתריה של בריסל
(,)BRUSSELSהבירה הבלגית ,שיכלול בין השאר את "גראן פלאס"  -אחת הכיכרות הגדולות והמרשימות של
אירופה ,את פסל ה" -מניקן פיס" ,את ארמון המלוכה ,נראה איך מייצרים את השוקולד הבלגי המפורסם ועוד.זמן
חופשי לטיול בעיר עד החזרה לספינה לארוחת הערב .הלילה הספינה תפליג לאנטוורפן
יום  :4אנטוורפן – סיור בעיר וטעימות בירה ושוקולד בלגי
סיור בוקר מודרך שבו נראה שאנטוורפן היא לא רק יהלומים ושיש בה הרבה אתרים יפים ומעניינים כמו הכיכר
הגדולה עם מזרקת בראבו במרכזה ,בית העירייה המפואר ומעל כולם הקתדרלה הגותית המרשימה שבה ניתן
לראות כמה מיצירותיו של הצייר הבלגי המפורסם – רובנס .נחזור לארוחת צהריים בספינה.
אחר הצהריים נצא לטעום  2מהתוצרים המקומיים שבלגיה ככ גאה בהם – נבקר במבשלת בירה מקומית
ולאחריה בחנות שוקולד וכמובן נטעם מהכל.
הלילה הספינה מפליגה לגנט
יום  : 5גנט וברוז'
יום שיוקדש לסיורים בשתיים מהיפות בערי בלגיה .בבוקר נעגון בגנט ( (GHENTוניסע לסיור מודרך בברוז'
) (BRUGESהעיר שלדעת רבים היא היפה בערי בלגיה .בסיור נתרשם מכיכר השוק ,מהבניינים המרשימים
שלידה ומשייט בתעלותיה שיאפשר לנו לראות את העיר מזווית שונה .נחזור לספינה לארוחת צהרים ומנוחה
קצרה ואחריהן נצא לסיור רגלי מודרך בעיר העתיקה של גנט שבו נתרשם בין השאר מהקתדרלה ,מהבניינים
העתיקים שלאורך התעלות שחלקם נבנו במאות  12-17ומבית העירייה .בערב תפליג הספינה לעבר רוטרדם
יום  :6האג ודלפט
הבוקר הספינה תעגון ברוטרדם ( (ROTERDAMואת היום ננצל לסיורים בשתי ערים .
בבוקר נצא לסיור מודרך בהאג ( )DEN HAAGשלמרות שאינה בירת הולנד נמצאים בה הרבה מבנייני הממשל
שאותם נראה בסיור :בית הפרלמנט ,הארמון המלכותי וארמון השלום מקום מושבו של בית הדין הבינלאומי.
לקראת הצהרים נחזור לספינה לארוחה והתרעננות.
אחר הצהרים נצא לסיור מודרך בדלפט ( )DELFTהעיר ששמה הולך לפניה בכל רחבי תבל בגלל החרסינה היפה
והמיוחדת המיוצרת בה .הסיור יכלול שייט בתעלות העיר וביקור ב" -רויאל דלפט"  -המפעל הידוע ביותר מבין
יצרני החרסינה המפורסמת .הלילה הספינה מפליגה לאמסטרדם
יום  :7אלסמר ואמסטרדם
הבוקר נצא לביקור בבורסת הפרחים המפורסמת של אלסמר ( ,(AALSMEERבורסת הפרחים הגדולה באירופה,
שם נחזה בפרחים הססגוניים המגיעים מכל קצווי תבל ובמכירה הפומבית המעניינת שמתנהלת במקום .נשוב
לספינה לארוחת צהרים והתרעננות לפני שנצא לסיור מודרך באתרי העיר .הלילה אתם מוזמנים לארוחת ערב
עם קפטן הספינה לחגיגות סיום השיט
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יום  :8אמסטרדם
אחרי ארוחת הבוקר נפרד מהצוות ונעשה דרכנו לשדה התעופה לקראת טיסתנו הביתה

שימו לב! טיולי השיט מתאימים לאורחים המסוגלים לטייל ברגל  ,שכן אנו יוצאים
מהספינה מידי יום לטיול רגלי עד הצהריים .לעיתים יש ללכת כ 10-דקות מהמעגן
לעיר הקרובה .בערים עצמן תיתכן הליכה על מדרכה עם אבנים
ולכן לא ניתן יהיה להשתמש בהליכון או בכיסא גלגלים.
במהלך שיט יתכנו שינויים בתוכנית הטיול ובמקומות העגינה כתוצאה משינוי בגובה
המים בנהר ,תנאי מזג האוויר או להחלטת חברת השיט .התוכנית ניתנת לשינוי
לשיקול דעתו של המלווה הישראלי ובהחלטתו בלבד בשטח.
תנאי תשלום:
מקדמה ע"ס  € 200לאישור העסקה
 60יום לפני היציאה – גמר חשבון
הרשמה תתבצע רק לאחר שליחת טופס הרשמה מלא וחתום ע"י הלקוח
מדיניות ביטול:
• עד  60יום לפני היציאה – עלות מקדמה בלבד
•  30-60יום –  50%מעלות העסקה
•  15-30יום –  70%מעלות העסקה
•  15ימים ומטה –  100%מעלות העסקה

חופשה נעימה !
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