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צילום :גל גפן

צילום :אבי לוגסי

רונית בוקס ארביסמן פותחת צוהר לחופשה
החלומית הבאה הכשרה שלכן ,ללא
קופסאות שימורים ומנות חמות במזוודה

מסע נשי ,זוגי ומשפחתי לחוויית
טיול בלתי נשכחת בהודו ,יפן וקוסטה
ריקה שתותיר אתכן פעורות פה

על מגש הקסם הכשר!
מאת :שוש רוטנברג
רונית בוקס ארביסמן,
אמא ל 2-בנות ,מהנדסת
לשעבר בתחום ההיי טק,
החליטה לשנות מסלול
חיים מוכתב מראש,
לשבור שיגרה ,לוותר
על שכר גבוה ולהתמקד
בנפש ,ובצבירת חוויות,
גילוי תרבויות ומקומות חדשים .עבור רונית,
בדומה לנשים אחרות שמחפשות שילוב של
מנוחה ומסע ממלא ,ההחלטה לטוס להודו
הפכה למתנה הטובה ביותר שהיא הייתה
יכולה להעניק לעצמה .כאשר רונית חזרה
לארץ אחרי חודש בהודו ,היא כבר ידעה כי
תעשה הסבה מחומרה לנפש – תקים חברה
לטיולים חלומיים.
בתחילת דרכה ,במהלך טיולי בוטיק להודו
לקבוצות חילוניות ,פגשה רונית משפחות של
מטיילים דתיים ומסורתיים ושמה לב שהם
אכלו מקופסאות שימורים ומאכלים מהבית.
היא הבינה מיד כי בעזרתה ,גם הם יוכלו
ליהנות מחוויית האוכל והתרבות המקומיים.
הבקשות לארגן טיולים מותאמים למגזר
הדתי לא איחרו לבוא ,ואיתן הפתרונות
הייחודיים ,ברמת שירות גבוהה ,שרונית
מצאה עבור קבוצות המטיילים המסורתיים
והדתיים .כך נולד הרעיון להקים את INTRIP
חברה לטיולי בוטיק חלומיים ,שתכיר לכן את
הודו ,קוסטה ריקה ובקרוב יפן בדרך איכותית

“עבדתי מספר שנים בהיי טק ובמגזר העסקי .כשהוריי נפטרו,
נקלעתי למשבר אישי עמוק .חשבתי מה לעשות ,רציתי לנקות
את הראש ולהמשיך הלאה .עזבתי הכול וטסתי לחודש להודו
כדי לעשות סדר בראש ,לשאוב כוחות חבויים ,ולהגיע לשיאים
חדשים בחיים .מסע הטיולים שלי נמשך עד היום .אני חוקרת
את האתרים באופן אישי .בכל פעם חווה מחדש את הקסם
של היעדים שאני מציעה – הודו האקזוטית והמסתורית,
יפן  -ארץ השמש העולה ,וקוסטה ריקה  -גן העדן עלי אדמות.
אני בטוחה בכך שלכול אישה ,זוג ,משפחה וחברים ,מגיע לחוות
טיול ייחודי ,לטעום את מה שאני חווה כל פעם שאני מגיעה
למקומות קסומים .לקחת פסק זמן ,ליהנות ,להיחשף לאוכלוסיות
מקומיות ,ולהתקרב לבני המשפחה והחברים דרך הכרת תרבויות
חדשות .האומץ לשבור שיגרה ,לצאת לטיול ,לצבור חוויות
אישיות ,לחגוג אירועים משפחתיים דרך מסע לאחד מבין שלושת
היעדים המושלמים חוויה בלתי נשכחת של העצמה ,אושר
והנאה” ,אומרת רונית .לא את כל הסודות הארגוניים והמקצועיים
בוחרת רונית לחשוף ,אבל את עובדת שינוע האוכל הכשר לאורך
המסלול ליעדי הטיול בהם תשהו ,הן ברכב והן בהטסתו ,לצד
ארוחות במסעדות צמחוניות תוך הקפדה על דרגות הכשרות,
וכל זאת בהתאם לבקשת המטיילים ,היא מדגישה בגאווה.
“ INTRIPמתמחה בבניית טיולי בוטיק חלומיים,
טיולים בחוויה אחרת ,בדרך שתואמת את
רצונכן ,ייחודיות הצרכים והתקציב שלכן.
הטיולים נותנים מענה הלכתי למגוון רחב
של אוכלוסיות ,למטיילים מסורתיים
ודתיים ,למחמירים ומקלים כאחד“

“בכל טיול אני מגיעה למקומות קסומים ונפלאים ,פוגשת אנשים
מקסימים ולומדת מהם על התרבות המקומית ,אני מודה על
ההזדמנות שנפלה בחלקי  -לפתוח צוהר לנשים ולמשפחות דתיות

ומסורתיות לגלות עולמות חדשים ,מקומות בעלי תרבויות
מגוונות ,ויעדים אליהם הגיעו לפני כן מטיילים שומרי מצוות
עם קופסאות שימורים במזוודה .אנחנו מאפשרים לכל קבוצה
‘לתפור את החליפה שלה’ ,להגשים את חלום הטיול ברמה
הגבוהה ביותר ,בהתאם לדרגת הכשרות הנדרשת ,אופי ותוכן
הטיול המבוקש ,והקפדה על הפרטים הקטנים והגדולים כאחד
הקשרים האיתנים עם הקהילות היהודיות ובתי חב”ד ביעדים,
אמצעי תחבורה ראויים ,והווי דתי בתכנון הטיול”.
“  INTRIPמנגישה לכן את המדינות,
ההיסטוריה והנופים ,ומכירה לכן את המקומות
דרך האוכלוסייה המקומית והתרבויות,
הניחוחות והטעמים ,שיהפכו את הטיול
לקסום ,מרתק ורק שלכן“

על מנת לארגן טיולי בוטיק ברמת שירות גבוהה ובקבוצות
קטנות שיתאימו לנשים ,לחגיגות בר ובת המצווה ,לימי נישואים,
ימי הולדת ,לציון שנות היובל ,לגיל הזהב ,למועדים ולשמחות של
שומרי מצוות ,הדיוק חייב להיות לא פחות טוב מהדיוק בתחום
הנדסת תוכנה“ .לכן יש את היכולת לקבוע ולהחליט איך תראה
החוויה הקסומה שלכן .בקבוצות ,זוגות ,חברים ובני משפחה,
לתקופת זמן מוגדרת ותואמת תקציב ,אם לינה במלונות פאר
או בגסט האוס מקומי ,אם טיול טרקים ,מסעות תרבות וטבע,
או שווקים מקומיים ,בכל דרך ובכל צורה .אם בליווי מדריכים
ישראלים מקצועיים ,דוברי עברית ,שמלווים את הקבוצות מחד
גיסא חיים את השטח ומנגישים אותו ,באופן אולטימטיבי,
במלוא הפאר למטיילות ברחבי הודו ,יפן וקוסטה ריקה ,ומאידך
הם בעלי ידע והכשרה אקדמית .או ע”י מדריכים מקומיים
בשירות החברה דוברי אנגלית רהוטה ובעלי ידע נרחב”.
לפרטים נוספים בטל׳052-8281802 :
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