
                                       

   רוצימע יגח ר"ד תכרדהב לייטמ רנימס
                                      

  םיסונאה  תובקעב לגוטרופ

   9/24 דע 9/17 ב האיצי-2019 רבמטפס
 תוליל 7/םימי 8

 
 תאו   םלוע ילגמ לש דוסה תא הלגנ ,וקסנוא תשרומ - תוקיתע םירעו םילמנ ,םיירותסמ םירפכו תונומרא ןיב
 לע דמלנ ,לאנברבא קחצי ןודו אישנ סדנמ הנח – היצרג הנוד תובקעב ךלנ .םיסונאה לש ךובסה םמלוע
 .תימי המצעמל לגוטרופ תא וכפהש םיימיה תועסמה ורשפאתה ותוכזבש ידוהיה םונורטסאה תוכז םהרבא
 תופידר תורמל ,תידוהיה תלחגה לע רומשל וכישמה ןיידע הנש 500 ירחאש םיסונא לש םיאצאצ שוגפנ
   .ראשנש ידוהי ןמיס לכ קוחמל תונויסנהו היציזיוקניאה
 ,וטרופ ,ןובסילב תידוהיה תוחכונה תא הלגנ 'מ 3000 לש הבוגב בכוכה סכרל יטנלטאה סונאיקואה ןיב
 ילילצו םישגרמ םישגפמ ,םיפונ לש עפש ךותב אלפומ עסמ ךות ,הרובאו ראמוט ,הטנומלב ,הרבמיוק
 . ודאפ - המשנה תקיסומ
 

   :תוסיט
 

             LY5165  17SEP  TLV-LIS  17:00-21:00               
LY5162  24SEP  LIS-TLV  22:10-05:35(25SEP)                                                                           

 

 
  : לויטה לולסמ

 
 

 - ןובסיל - ביבא לת   - 19.09.17 'ג םוי
 המיטפ

 
 לגוטרופ תריב ,(Lisbon) ןובסילל צ"החא סוטנ

. 
 .המיטפל עסינו סובוטואל הלענ תונגראתההו התיחנה רחאל
 

 Hotel Luxהמיטפב ןולמב הניל
Fatima****/המוד וא 

 
 
 
 



  וטרופ – הרבמיוק – המיטפ   18.9   'ד םוי
 
 תודג לע תנכושה לגוטרופ לש הינשה התריב ,הרבמיוקל ךישמנ רקובה תחורא רחאל
 הקיתע הטיסרבינוא הלודגה התווואגש ריעב ונרוקיב תא ליחתנ וגדנומה רהנ
 דיה היבתכמ המכ וז הירפסב .תמסרופמה הירפסה הזכרמבו הפוריאב תובושחהמ
 תוירויצה תואטמסב טטושנ .לאנברבא קחצי ןוד לש ך"נתה םהיניב םלועב םיבושחה
 .ריעה בוחרדמב רקבנ םגו הנידמ לא עבור לש
 הקיתעה התריב איה  וטרופ ריעה -לגוטרופב הלדוגב הינשה ריעל  העיסנב ךישמנ

 תשרומ וז המוסק ריעל . ו"קסנוא לש םלוע תשרומ רתאכ הזרכוהו לגוטרופ לש
 תוניי רוציי זכרמ – עודי ירנילוק ביכרמ םג ומכ, תיתוברתו תינוטקטיכרא, תירוטסיה
 הסרובה ןומרא םהיניב, םיבושחה ריעה ירתאב רויסל אצנ . םימסרופמה טרופ
 ידוהיה עבורה רוזאב רקבנ. הנירתק הטנס בוחרדמו רזנממ הבסוהש תבכרה תנחת,

 תמזויב םקוהש  םייח רוקמ / ירודכ  תסנכה תיב תא הארנ .םלועה ןמ הפלחש תראופמה תשרומה לע רבדנ וב ,ברחש
 ורופיס תא עמשנו .שאר-ןב לארשי םהרבא ירבעה ומשש ,םיסונאה יאצאצמ רג - וטשאב שוראב הד שולרק רותרא
                             .םיביהרמה ריעה ירשגל תחתמ טישל אצנ םויסל ,יזגוטרופה סופיירד לש קתרמה

 

 וטרופב ברע תחוראו הניל

 Hotel Da Musica****/המוד וא 

 הטנומלב – וזוקנרט – הדראוג  - 19.9.19  'ה םוי
 

 בכוכה סכרב ידוהיה רופסה
  .ויפונב ביהרמהו םימרכב עורזה ורואוד רהנה קמע לא החרזמ אצנו וטרופמ אצנ
 םינמיסה תא הלגנו ידוהיה עבורה תואטמסב רקבנ הב וסוקנארט הרייעל עיגנ

 תשרומה רומישל םוקמב תישענה תוליעפל עדוותנו תוריקב םיקוקחה םידחוימה
 לגוטרופ יסונא רופיס תא ונל רפסיש ,תידוהיה הליהקה גיצנ לצא חראתנ .תידוהיה
 םידוהיה דחא ,וסודראק קחצי ש"ע שדחה תסנכה תיבב רקבנ .הז ידוחיי םוקמב
 תבשויו ,לגוטרופב ההובגה איה  הדראווג   הרייעל ךישמנ ןאכמ .םוקמה לש םיסונאה
 םינמיסהו תידוהיה הנוכשה תובוחרב .הרייעב רצק רויס ךורענ .'מ 1000 -כ לש הבוגב
 .םהירחא וריאישהש
 20 – ה האמה תליחת דעש ,םיסונא תליהק תבשוי הב הרייעה, הטנומלבל ךישמנ

 ורזח הירבחמ קלחש הליהק .םלועב ורתונש םינורחאה םידוהיה םהש תענכושמ התיה
 "והילא תיב" תסנכה תיבב רקבנ .20 -ה האמה לש םיעשתה תונש ךלהמב תודהיל
 .וז הבושח הליהק תודלות חיצנמה ידוהיה ןואיזומבו 1996 -ב חתפנש
 
 תידוהיה הליהקה לצא ברע תחוראו הניל
 המוד וא/  ****Hotel Sinaiהטנומלבב

 
  ןובסיל – ראמוט – הטנומלב  20.9.19  'ו םוי
 םש לע קיתעה תסנכה תיב תא  ראשה ןיב ,הבושח תידוהי הירוטסיה  ידירש הבש ריעב רקבנ רקובה תחורא ירחא
 רתויב קיתעה בשחנ הז תסנכ תיב .עדמה תודלותב םיבושחה ןמ ,ידוהי ףרגואיגו םונורטסא ,)תוכז( וטוקאז םהרבא
 .הנידמב
 רצובמה רזנמה לש המיהדמה הרוטקטיכראהמ םשרתנ .ולוכ םלועב םימסרופמה םירלפמטה םירתאה דחא אצמנ וז ריעב
  .ו"קסנוא לש םלועה תשרומ ירתא תמישרל ותוא הסינכה רשא קיתעה



 לגוטרופ תריבל ךישמנ ונרוקיב םויס םע .ןואילופנ תפוקתב רוזאב וכרענש םישקה תוברקה רופיס תא חכשנ אל ןכ ומכ
 .ו'זאט רהנה ךפש לע תבשויה , ןובסיל
 .תבש ברע תארקל ןגראתנו וננולמל עיגנ

 .הווקת ירעש תסנכה תיבב וא ןולמב םייקתת תבש ברע תליפת
 . LUX ןולמב תבש ברע תחורא
 ןובסילב ןולמב הניל

Hotel Dom Pedro*****/המוד וא 
 

  ןובסיל  -   21.9.19  תבש
  ישפוח םוי
  הוקת ירעש תסנכה תיבב הליפתל אצנ םיניינועמל
  LUX  ןולמב םירהצ תחורא
  ןולמה תוביבסב רויסו האצרה לולכת תבשה תינכת
 

  ןובסילב הניל
 
  הדיו הד ולטסק – הראזאנ – סודיבוא – ןובסיל  22.9.19  'א םוי

 
 .םימה וקב לחש יונישה ינפל, ףוח ריע םעפ התיהש ,  סודיבוא הרייעל אצנ רקובה
 ברקב חוורש גהנמה בקע", הנותחה ריע" םג התנוכ וז המוח תפקומו תירויצ ריע
 .םהיתושנל ישכ התוא קינעהל ,לגוטרופ יכלמ
 הב ,הראזאנ, לגוטרופ לש רתויב תמסרופמה ףוחה תרייעב רקבנו אתחנתא השענ
 םילג תשילג תויורחת תוכרענ וז ריעב   .תוביהרמה תויפצתה ןמ הנהינ
 .םלועב תומסרופהמהמ
 יסונא יאצאצ היבשותש ,דרפס םע לובגל הכומסה  הדיו הד ולטסאק הרייעל ךישמנ
 תולתפתמה תואטמסב רייסנ. קוחרה רבעהמ םידוהי םיגהנמ לע םירמושו לגוטרופ
 רובענ ,םוקמב היהש תסנכה תיבב ראשה ןיב קיתעה ידוהיה עבורב רקבנו הרייעה לש
  .דומילו החישל , םישנל שגפמה םוקמ םימה ראב ךרד
 .הטיפ וינוטנא רמ -הדיו הד ולטסק לש ריעה שאר םע םג שגפמ םייקתי רשפאתיו הדימב
 ואלפלא הכומסה הרייעב וננולמל עסינ

.Hotel Monte Filipe****/המוד וא 

 ןובסיל– הרובא – הטנומ הרובא  23.9.19   'ב םוי
 םהמ םשרתהל לכונ וב ביתנב רובענ .לגוטרופ לש התלכלכלו היפונל םייזכרמ וז'טנלא לבחב רשא םעשה יצע תורעי

 יביתנ בורב תאצמנ הנניאש ,הייפויב המיהדמ ריע ,זוחמה תריב-הרובאל ךישמנ .רקבנ וב רצבמה-הטנומ הרובאל ונכרדב
 תימייניב ימי ריע לש וז םע תינוכית םי הבסק לש הריווא בלשמה יפוא ,תימורה הפוקתה זאמ תרצובמה ,וז ריעל .םילויטה
 םהיניב .םלועב םיבושחהמ די יבתכ הבו תיזכרמ הריפסו הפוריאב תונושארה תואטיסרבינואה תחא וז ריעב .תיפוריא
 םימ תמא ןכו ,לגוטרופ לש םיבושחה םיימורה םישדקמה דחא םג וז ריעב .תוכז םהרבא ידוהיה םונורטסאה לש ורפס
  .רעל םימ הליבוהש
 דומענ ,ידוהיה עבורה תואטמיסב רייסנ .גרוהל תואצוהו היציזיווקניא לש ראשה ןיב הבושח תידוהי הירוטסיה םג ריעל
 תידוהיה הליהקה הריאשהש םידידשה תא הארנו ,הפ הד וטואה יסקט ועצבתה וב םוקמב היציזיוקניאה ןינב תיזחב
 .םוקמב
 ןובסיל לגוטרופ תריבל ךישמנ ונרוקיב םויס םע
 .תילגוטרופ המשנ הקיסומ-ודאפ עפומב תופצל אצנ ברעב
 המוד וא/*****Hotel Dom Pedro     .ןובסילב ברע תחוראו הניל     LUX ןולמב ברע תחורא



 
  א"ת – ןובסיל   24.9  'ג םוי
 
 רתויב םיבושחה םירתאה ןמ המכ הארנ ,ביהרמה םלב רוזאב רקבנ , ריעב ונרוקיב תא ליחתנ רקובה תחורא רחאל
 רחאל רקבנ .תוילגתה תועסמ תפוקתב םירידאה היגשיהמ עבנש לגוטרופ לש הרשועו התובישח תא דחוימב שיגדנו

 .םילגוטרופה םלוע ילגמ יריכבמ ,המג הד וקסו לש ותרובק םוקמ ,שודקה סומינורייה רזנמב ןכמ
  םירבח  200כ הנומש הנטק הליהק לש ,הווקת ירעש תסנכה תיבבו המפלא ידוהיה עבורב רקבנ
 .ןובסיל לש ידוהיה רופיסל עדוותנו

 .הצרא הרזח ונתסיטל הפועתה הדשל עסינ ברע תארקל

  :יגוז רדחב םדאל תולע

 €1995-םיפתתשמ 20 רובע
 €1885-םיפתתשמ 25 רובע
 €1830 -םיפתתשמ 30 רובע
 €400 -דיחי רדחל תפסות
 
 

 :םולשתה יאנת
 תאזו -25.4.19ה ךיראתהמ רחואי אלו המשרהה םע ריבעהל שי ףתתשמל €350 ךס לע המדקמ
 .הסיטב םוקמהו רויסב תופתתשהה תא חיטבהל תנמ לע
 . 10.8.19 ךיראתה דע תיביר אלל םימולשת 2 דע םלשל ןתינ םולשתה תרתי תא

 .יארשא סיטרכב %2 לש תיבירב םלשל לכוי םיפסונ םימולשתב ןינועמ חוקלהו הדימב

 .ונדרשמב ןמוזמב וא םיאנת םתוא יפל  תיאקנב הרבעהב םג םלשל ןתינ

 ללוכ רויסה ריחמ
 לע לא תרבח םע ןובסילל תורישי  תוסיט •
 םיבכוכ 5 תגרדו הנושאר הגרדב ןולמ יתב •
 אבה טוריפה יפל רשכ ןויסנפ יצח •
 תונברה י"ע םירתומ םירצומ יפל רקוב תוחורא •
 םיירהצב תבשבו LUX ןולמבו וטרופב ןולמב תורשכ ברע תוחורא •
 הטנומלבב תידוהיה הליהקב הרשכ ברע תחורא •
 .ואלפלאב ןולמב ףסכ ריינב םיפוטע םיגד לש החורא •
 ).תילגוטרופ המשנ תקיסומ( ןובסילב ודאפ עפומ •
 .ורואודה רהנב טיש •
 .לויטה לולסמב םינייוצמה םירתאה לכל תוסינכ •
 .םיימוקמ ךרד ירומ •
 .לגוטרופב ידוהיה אשונב םיקסועה םישיא םע םישגפמ •
 .םיתורשה ינתונל םיפיט •
 .לגוטרופו דרפס ידוהי  אשונב החמומ רוצימע יגח 'רד  - לויטה ךירדמ •

 ןרוק זרא   :המשרהל                                            רצנ האל   :םיטרפל
03-7610685: : ןופלט         03-7610658 :דיינ        052-3595950              

erezk@ofakim.co.il             sefarad@ofakim.co.il 


