
  בת מצווה לארצות השפלה/סיור בר
15.10.19-22.10.19  

  סוכות
   לילות7/ ימים8

  
  : טיסות

Ly333 TLV-BRU 15.10.19 15:30-19:25 
Ly236 AMS-TLV 22.10.19 13:00-18:30  

 
  :תוכנית הסיור

  בריסל-אביב- תל– 15.10.19, יום ג, 1יום 
  רה למלון העב–עם הגעתנו . בירת בלגיה, נמריא אחר הצהריים לבריסל

  לינה בבריסל
  .  או דומה לוCrown Plaza Brusseles- Le Palace ****4  מלון

  
  
  
  

  בריסל-'ברוז- בריסל-16.10.19, יום ד, 2יום 
 נסייר במרכז העיר העתיקה ונבקר –בריסל את הבוקר נקדיש לסיור ב

נסייר בעיר העתיקה . 'ניסע לברוז, עם תום ביקורינו. מוזיאון הרכבתב
  . נסייר במוזיאון השוקולד בעיר. קתדרלהונצפה ב

  נשוב ללינה בבריסל, עם תום ביקורינו

  לינה בבריסל
  .  או דומה לו Crown Plaza Brusseles- Le Palace  ****4 מלון

  

  
  

  נאמור-הן סור לס-דינאנט-בריסל – 17.10.19, יום ה, 3יום 
 במצודת נתחיל את ביקורינו. ניסע לרכס הארדנים, לאחר ארוחת הבוקר

 408ס במעלה פלמעוניינים ניתן לט(. נעפיל אל הטירה ברכבל. דינאן
  . נסייר במצודה ובגניה ונשוט על נהר המז) מדרגות

אליה נגיע , מרשימהלס ובה מערת נטיפים -סור- נמשיך להן, עם השייט
נסייר במערה ולאחר מכן נבקר . ברכבת עתיקה מהכפר הנושא שם זה

ע בשבילי הפארק וננסה לאתר חיות בר בפארק חיות הבר בה ניס
  . שונות

  . ניסע לאמור, עם תום סיורינו
  לינה בנאמור

  .  או דומה לוGrand Hotel de Flandre   4****מלון 
  
  
  



  אנטוורפן- נאמור– 18.10.19, יום ו, 4יום 
  . Queen Fabiolaפארק השעשועים נבקר ב, לאחר ארוחת הבוקר

 ומבוך צמחים פארק צמחים מפוסליםבו ו: דורבויניסע ל, לאחר מכן
   .בעיר הקטנה בעולם

   .  המזלשייט קיאקים בנהרנצא , לאחר מכן

  . מלחמת העולם השנייהנים ילוו סיפורים מרדאת ביקורינו בא

  . עיר עתיקה מהאגדות–נמשיך לאנטוורפן , לאחר השייט

  לינה באנטוורפן
  .  או דומה לו****Novotel Antwerpen 4מלון 

  

  

  אמסטרדם- מדורדאם-אלקמאר-  אנטוורפן– 19.10.19, שבת, 5 יום
בית , רובע היהודינבקר ב. אנטוורפןנסייר ב, לאחר ארוחת הבוקר

נעזוב את בלגיה , עם תום ביקורינו.הגרוטה מרקט והכנסת הפורטוגלי
את ביקורינו בהולנד נחל בשוק גבינות . ונשים בפעמינו להולנד

נמשיך למדוראדם , ר הביקור בשוקלאח. מפורסם בעיירה אלקאמר
  .ובה פארק  המיניאטורות של הולנד

 בה נלון בשלושת הלילות –ניסע לאמסטרדם , עם תום ביקורינו
  .הבאים

  לינה באמסטרדם
  .  או דומה לו****OZO Hotel 4מלון 

  

  

   אמסטרדם– 20.10.19, יום א, 6 יום
, בית אנה פרנקנבקר ב. את יום זה נקדיש לביקור באמסטרדם

. בית הכנסת הפורטוגליובמוזיאון היהודי נבקר ב,  בתעלותנשוט
  . מצווה ברובע היהודי-  ובתטקס ואירוע ברנקיים 

  לינה באמסטרדם
  .  או דומה לו****OZO Hotel 4מלון 

  

  
  

  אמסטרדם-פארק אפטלינג- אמסטרדם – 21.10.19, יום ב, 7יום 
י השעשועים הגדולים אחד מפארק. היום נבקר בפארק אפטלינג

 אזורים 4הפארק מתאים לכל הגילאים ובו . והידועים באירופה
שונים של מתקנים הפזורים ברחבי הפארק ובו אגם וכן נשוטט 

 . בתוך יער מהאגדות

נשוב , לאחר שנצפה במזרקות המרקדות לאחר החשיכה
  .לאמסטרדם

  לינה באמסטרדם
  .  או דומה לו****OZO Hotel 4מלון 

  

  אביב-תל-  אמסטרדם– 22.10.19, יום ג, 8יום 
, שדה התעופה של אמסטרדם, נסיים לארוז את חפצינו וניסע לסחיפול, לאחר ארוחת הבוקר

  . אביב- לטיסה לתל

 



 

 עלות הסיור
1550€  - מחיר לאדם בחדר זוגי ה  

 
 העלות כוללת:

 .טיסות ישירות לבריסל ומאמסטרדם עם חברת אלעל •

  על בסיס לינה וארוחת בוקר,תמלונות כפי המצוין בתוכני •

  .כניסות לכל האתרים המצוינים בתוכנית •

 .אוטובוס צמוד למשך כל ימי הסיור •

 . ך ישראלי צמוד במשך כל ימי הסיורמדרי •

  .מצווה באמסטרדם-טקס בר •

 . בהולנדEftelingביקור בפארק  •

 . 'ביקור במוזיאון השוקולד בברוז •

 Queen Fabiolaפארק השעשועים ביקור ב •

  Madurodamב   יקור ב •

  . טיפים לנותני השירות המקומי •
 

 
 
 

 המחיר אינו כולל:
. ארוחות שאינן כלולות בתוכנית  

.ביטוח נסיעות  

. הוצאות אישיות  

 

  :תנאי הרשמה
 וזאת על מנת להבטיח את המקום בסיור  20.06.19- עד ה€ 300ס " ותשלום המקדמה עהרשמה

  .על- ובטיסה עם חברת אל
  .2%בשני תשלומים ללא ריבית או ביותר עם ריבית של  15.09.19  אריךד התיתרת התשלום ע

  

 

 

 

 תנאי ביטול
  250€ס "דמי ביטול ע-  ימי עבודה לפני הנסיעה30החל מרגע ההרשמה ועד 

450€-  ימי עבודה לפני הנסיעה15 יום ועד 30מתחת ל   

700€-  ימי עבודה לפני הנסיעה7 ל 15בין   

.ביטול מלאיםדמי -פחות משבוע לפני הנסיעה  

  

  

  
  
  



 

 
  


