
 
 

 ?דויטלק?הלדוט?הנוזרט
 תרכומ אלה דרפסל דחוימ רויסב םיליבשו םישרוש

 הביבסהו ןוגרא ינינפ
 

 וקרז יבוק רמ תכרדהב
 תוליל 5/םימי 6

 25-30/10/19  םיכיראת
 

 לושיב תנדס ,דירדמב הליהקה םע תבש תלבק ללוכ ,היבוגס ,וקילוטק ייר לד סוס ,ףסונב
 ..דועו םישיא םע םישגפמ , וקנמלפ ברע ,עבט תרומש ,דויטלקב

 
 
 
 

 :תוסיט
  LY395 TLV-MAD 05:30-09:50                                     25.10  

  LY398 MAD-TLV 22:45-04:20 (31.10)                                   30.10  
 

 
 דירדמ-ביבא לת-0.1925.1 'ו םוי
 ונתעגה םע,דרפס תריב דירדמל תמדקומ רקוב תסיטב אצנ
 .דירדמב רויסל אצנו ןגראתנ
 הל הד ואספ , תויזכרמה תורדשב רקבנ
 .סלביס תקרזמו ןוטפנ תקרזמ ,תוקרזמהו,הנאילטסק
 לספה תא הארנו  הינפסא הזלפבו הטננירוא הד הזפב רקבנ

 .הסנפ ו'צנסו טושיק ןוד לש
 זכרמה ,לוס לד הטראופ רוזאב םייסנו דובד שדקמב רקבנ
 לש תיזכרמה רככה ,רוימ הזלפב םייסנו דירדמ לש יפרגואגה
 .היציזיוקניאה יטפשמ םש ומנייקתה רשא ,דירדמ
  םיירהצ תקספה
 .דרספב לארשי רירגש /הליהקה אישנ םע שגפמ לש תורשפא
 ישיש םוי תליפתל בקעי תיב תסנכה תיבל האיצי

 לש ברה םע תבש ברע תחוראבו תבש תלבקב תופתתשה-הליהקה תיב םג אצמנ םוקמב
 .הליהקה

Hotel Tryp Atocha 4* /המוד וא 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הנוזרט-דירדמ-26.10.19 תבש םוי
 .הסוגרס זוחמב תאצמנ רשא הנוזרטל עסינ רקוב תחורא רחאל
 .דאמ הרישע תידוהי הירוטסיה ריעל
 רקבנ,ונרויס תא ליחתנ החונמו ריעל ונתעגה רחאל
 לש קתרמה םרופיס תא עמשנו ןשיה ידוהיה עבורב
 ישנא ויח םהבש םייולתה םיתבהמ םשרתנ,הליהקה
 הכאלמ ילעב ידי לע םג ונבנ ןבומכו ריעה לש הלוצאה
 .םיידוהי
 םירוושה תריז הנבממ םשרתנ,ריעב ונרויסב ךישמנ
 הלרדתקהמו םירוגמ הנבמל הכפהו הצפושש הקיתעה
  .הטרווה הל לד הירמ הטנס
 הנוזרטב ברע תחוראו הניל

Hotel Condes de Visconti en Tarazona /וא 
 המוד
 
 וקילוטק ייר לד סוס-הלדוט-הנוזרט-27.10.19 'א םוי

 .ורבאה רהנ תודגל רשא הראוונ זוחמבש הלדוטל עסינ רקובה
 םידוהיה םישיאה ןיב ,תראופמ תידוהי הליהקב הרדהתהש ריעה
 םהרבא לבוקמה ,הלדוטמ ןימינב עסונה  :הלדוט תליהקב םיטלובה
 .הב דלונש יולה הדוהיו ריעב לדגש היפעלובא
 םיסקמו ירויצ רפכ-וקילוטק ייר לד סוסל עסינ םיירהצ תקספה רחאל
 זכרמב העבג תגספ לע יולת אוהו תויה ימואל טנמונומ םג אוהש
 , "Cincovillas "תשרל ךייש רפכה.ירושימ
 .SADABA רצבממ תיפצתל רוצענ ךרדב
 .וקילוטק ייר לד סוסב רוקיב ךורענ
 .רפכב ברע תחוראו הניל

Parador SOS Rey Católicos/המוד וא 
 
 
 דויטלק-וקילוטק ייר לד סוס-28.10.19 'ב םוי
  לטסק טבש רוקמ היה תרוסמה יפל רשא -דויטלקל העגה.דויטלקל עסינ רקוב תחורא רחאל
 .תסנכה יתב ינשב רקבנ רתיה ןיבו הרייעב רויס ךורענ
  לושיב תנדס ךורענ
 תיגיגח םינפ תלבקל האיצי ןכמ רחאלו החונמו ןולמל העגה
 ברע תחורא

Hotel Monasterio Benedictino****/ המוד וא 
 
 .היבוגס– Monasterio de Piedra עבט תרומש-דויטלק- 29.10.19'ג םוי

-Monasterio de piedra הרדאיפ הד וירטסנומ עבטה תרומשל  עסינ רקובה
 רקבנ.םימ ילפמו תויעבט תוכירב לש םישרמ קראפו קיתע ןבא רזנמ םוקמב
 .היפוימ םשרתנו הרומשב
 .היבוגס ריעל ונכרד תא ליחתנ םיירהצה תקספה רחאל
 .ריעב וננולמל העגה
 היבוגס ריעב וקנמלפ עפומ

המוד וא/ Candido 4* 
 
 
 
 
 



 דירדמ-היבוגס -30.10.19 'ד םוי
 םשמ ,היבוגס לש ילטנמונומה טקודווקאב ריעב ונרוקיב תא ליחתנ רקוב תחורא רחאל
 תלייטו ,היבוגס לש לודגה תסנכה תיב אוה ,יטסירק סופרוק תייסנכל ,ידוהיה עבורל ךישמנ
 םיכלמה" םינוכמה ,הלבזיאו דננידרפ דרפס יכלמ לש ןומראה ,רזקלאב םג רקבנ .םולשה
 היגיהנממ רבעשל ,רוינס םהרבא לש ותיב ,ידוהיה יטקאדידה זכרמב רקבנ ."םיילותקה
 .דרפס תודהי לש םיטלובה
 הליהקה אישנ םע שגפמ ןנכותמ , דירדמל הרזח עסינו היבוגס ריעה ןימ םיירהצה רחא דרפינ
 .תויורשפאה תדימב ,דרפס לש תידוהיה
 .הצרא הרזח ונתסיטל הפועתה הדשל העסהו ישפוח ןמז 
 
 
 
 

 םיללכ םיאנת
 .םיאלמ םימי6  לש רויס •
 .לע-לא תרבח םע א"ת-דירדמ-א"ת לולסמב תורידס תוסיט :תוסיט •
 .דעיב החמתמה ילארשי ךירדמ  :הכרדה •
 .קוחב שרדנכ םיימוקמ ךרד ירומ תימוקמ הכרדה •
 .תינכתב םיניוצמה םירתאה לכל :תוסינכ •
 .הבוט תוריית תגרדב ןולמ יתב :הניל •
 .ןויסנפ יצח : הלכלכ •
 .גזוממ דומצ סובוטוא :הרובחת •
 .ל"וחב םיתוריש ינתונל :רשת •
 .תינכתב ןיוצמה יפל -םישגפמ •
•  

 
 
 
 יגוז רדחב םדאל€ 1325-םימשרנ 24-20 ןיב :רויסה תולע
 יגוז רדחב םדאל €1255-םימשרנ 25-29 ןיב                  
  יגוז רדחב םדאל€ 1205-םימשרנ 30-35 ןיב                  
 
                   

 145€-דיחי רדחל תפסות
 

 המשרה יאנת
 חיטבהל תנמ לע תאזו   15/7/19-דע ספוטה תלבק עגרמ 300€ ס"ע המדקמה םולשתו המשרה
 .לע-לא תרבח םע הסיטבו רויסב םוקמה תא
 .2% לש תיביר םע רתויב וא תיביר אלל םימולשת ינשב 18/9/19  ךיראתה דע םולשתה תרתי
 .םיאנת םתוא יפל םיק'צב וא תיאקנב הרבעהב םג םלשל ןתינ
 
 !לבגומ תומוקמה רפסמ – םשריהל וזרדזה                                 
    

 
   -םיפסונ םיטרפל
   03-7610685 ןרוק זרא          03- 7610658:רצנ האל

3595950- 052                     erezk@ofakim.co.il 
 Sefarad@ofakim.co.il 
 
 

 


