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  5: בספינה ברמה של *חושית על נהר הסיין-אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו להפלגה חווייתית ייחודית ורב

 יום מרתקים, הרצאות מפי מיטב המומחים לאזור, אוכל מצוין ומופעים מוזיקליים נפלאים.-שכולה שלנו, עם סיורי

בימים נסייר בנופיו הפסטורליים של חבל נורמנדי, בין כפרים ועיירות, נבקר בטירות עתיקות ובחוות מוריקות, וגם, 

, פלישה אשר סימנה את 1944ביוני  6 -הברית בפלישתן ההירואית לנורמנדי בהנחיתה של בעלות כמובן, בחופי 

 תחילת הסוף של מלחמת העולם השניה.

 

 מופעים

 אוקטבות על הבמות המכובדות בעולם  4 -שפות ו 5 -המופלאה, אשר שרה ב        טילדה רג'ואן

 , ממובילי עולם הבידור בישראלמפיקו במאי, מדבב ,קומיקאי ,מנחה ,שחקן                נתן דטנר

 מוסיקאית ונגנית קונטרבס צרפתייה במופע ייחודי משיריו של ברסנס         פאולין דופואי

 פופ סוחף-סווינג-הצרפתייה במופע ג'אז     סינתיה קווינטון 

 

 הרצאות

 אוניברסיטת ת"א ,צבאי היסטוריון   גולני מוטי פרופ׳

 צרפת ממשלת של התרבות אבירי מסדר עיטור בעלת, לצרפת מומחית    שמעוני רותי

 מרצה לאמנות ומומחה לאימפרסיוניזם ואמנות נוצריתד"ר אפי זיו           

 

 הדרכה

, עוסק בהיסטוריה תרבותית ובזרמים במוסיקה, זר בהיסטוריה מהסורבון בפרי”בעל תואר ד אייל-בר הוד"ר אבי

הקשרים שלהם לאירועי התקופה. עסק לעומק בנושא הפאשיזם ולכן שהה תקופה ארוכה בבספרות, בשירה ו

 .איטלקית שוטפת, צרפתית ואנגלית ומסתדר גם בספרדית, פורטוגזית וגרמניתדובר  באיטליה לצרכי מחקר.

 

מדריך לצרפת, קורסיקה ואוזבקיסטן. בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ובניהול רשתות תקשורת  רפאל רוזנבאום

הבינלאומית לחקר נפוליאון חבר בעמותה  .ותואר שני במנהל עסקים. דובר עברית, אנגלית, צרפתית, איטלקית וגרמנית

 .שנה ומוביל סיורים בנושא, מרצה ומתמחה בנושא נפוליאון והיהודים 16ותקופתו. חוקר את תקופת נפוליאון כבר 

 

 השייט ניהולתכנון ו

 עורך התכניות של קשרי תרבות   משה רעות

 מנהלת מחלקת שייט, החברה הגיאוגרפית   שרון מושקוביץ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7_(%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F)


 

 

 תכנית הטיול

 

 פריז -: ת"א 25.3.2020', ד/ יום  1

   לפריז, אליה נגיע בשעות הצהריים LY323על -בבוקר ניפגש בנתב"ג, ונמריא בטיסת אל 06:00בשעה 

 (. לאחר הנחיתה ניסע ישירות לספינה, העוגנת למרגלות מגדל אייפל, על יד גשר גרנל. 13:00/ נחיתה  09:00)המראה 

 בחדרים.ארוחת צהריים קלה והתארגנות 

 ות את אורות העיר משתקפים במימיובשעות אחר הצהריים הספינה תצא לדרכה. מחלונות החדרים שלכם תוכלו לרא

 הכהים של נהר הסיין, כשהספינה מפליגה לעבר חבל נורמנדי.

 

 (Vernon: ורנון )26.3.2020', ה/ יום  2

נפתח את , אחת הערים על גדת הסיין בפאתי פריז. בשעות הבוקר המוקדמות הספינה שלנו תגיע את נמלה של ורנון

אלגנטית עטורת גנים מטופחים, מזרקות ופסלים, אשר עד היום פרטית בטירת ביזי, טירה ביקור קונצרט והבוקר ב

חדרים רחבי ידיים בטירה פתוחים למבקרים, ובהם נוכל להתרשם מרהיטי עץ מיוחדים ושכיות  4משמשת למגורים. 

 חמדה אחרות, אשר בחלקן היו שייכות למשפחת בונפארטה. 

סיידר, אחד מסמליה של נורמנדי. באמצעות הטירה מחד, , חווה מקומית לייצור Ferme des Ruellesחוות נמשיך אל 

 והחווה מאידך, נקבל תמונה שלמה של הצד הכפרי של חבל נורמנדי.

 

 (Rouen: רואן )27.3.2020/ יום ו',  3

"עיר מאה מגדלי הפעמונים", בירתה של נורמנדי עילית, והעיר השניה בגודלה על הסיין נקדיש לרואן,  היום כולואת 

 .1431יז. במרכזה של העיר ניצבת כיכר השוק, בה הועלתה על המוקד ז'אן ד'ארק בשנת אחרי פר

רחובות המנקזת אליה את ה ,כיכר הקתדרלההעיר, ואנו נצא ממנה בהליכה נינוחה אל  סמוך למרכזספינתנו עוגנת 

המשובצים קתדרלות ובתים בנויים בסגנון ייחודי המשלב עץ ובטון. בשיטוט בסמטאות הציוריות, בין בתי הקפה 

הקטנים והחנויות העכשוויות, נראה את השעון הגדול, הנחשב לאחד מסמליה של נורמנדי, ואת היכל הצדק, ארמון 

 רלמנט של חבל נורמנדי. מרשים בעל פסאדה גותית נפלאה, ומקום משכנו הקודם של הפ

ע"י נפוליאון  1801מוזיאון לאמנויות יפות, מוזיאון מרשים ומעניין אשר הוקם בשנת הצהריים נבקר ב-בשעות אחר

 .1994, ועבר שיפוץ מקיף בשנת 1880-1888הראשון. הבניין שבו הוא שוכן כיום נבנה בין השנים 

 

 

 

 



 

 

 : הפלישה לנורמנדי28.3.2020 שבת,/ יום  4

, המציג על גבי 360 נבקר במוזיאוןהברית לחופי נורמנדי: -ת היום כולו נקדיש למבצע ההירואי של פלישת בעלותא

ופי בחוף "גולד", אחד מחמשת ח, הממוקם נמשיך אל מוזיאון הנחיתה .הפלישהאת סיפור עגול מסך פנורמי 

שרידי הנמל הצף במרחק מאות מטרים בלבד מהחוף. במוזיאון עצמו, באמצעות שולחנות חול, אל מול הנחיתה, 

המבצע הקשה והמורכב "תמונות ומוצגים, נעמוד על פרטי המבצע היומרני, אותו כינה וינסטון צ'רצ'יל, ולא בכדי, 

ו העולם שלנו היה, נדמה כאילו נלקח מספרי מדע בדיוני, ואשר בלעדיביותר שהתבצע מעולם", מבצע אשר 

 .בבית הקברות האמריקאיבמהלך הסיור נבקר גם כנראה, נראה אחרת. 

 ארוחת צהריים במהלך הסיור.

 נשוב לספינה בשעות הערב.

 

 (Honfleur) : הונפלייר29.3.2020/ יום א',  5

, אבן שואבת לאמנים 19 -, עיירה קסומה המהווה, מאז מחצית המאה הבשעות הבוקר נעשה את דרכנו להונפלייר

וציירים המוצאים בה השראה. נטייל בעיירה, נגיע אל נמל הדייגים הציורי הישן, נראה את בתיה הצבועים צבעי פסטל 

ס האטלנטי, רכים ונבקר בכנסיית העץ הייחודית שלה.  נמלה של הונפלייר, הממוקם על שפך נהר הסיין אל האוקיינו

 .17, 16 -הוא מקור לגאוותם של תושביה: מכאן יצאו לדרך המשלחות אשר ייסדו את קנדה הצרפתית במאות ה

 ארוחת הצהריים ביום זה חופשית.

 

 ( Les Andelysלס אנדליס ): 30.3.2020/ יום ב',  6

מתנשאת טירת גילארד, אשר  העל הגבעה מעליולגדת נהר הסיין.  נתהשוכ תטיפוסי תצרפתי היא עיירה לס אנדליס

, מלך צרפת, אך חומותיה 4-, נהרסה מאוחר יותר ע"י אנרי ה1196ארי, מלך אנגליה, בשנת -נבנתה ע"י ריצ'רד לב

הוכרזה הטירה  1862 -האדירות וחלק מהמבנים עדיין עומדים על תילם. הנוף הנשקף מהטירה עוצר נשימה ממש.  ב

 כאתר היסטורי מיועד לשימור. 

 נקדיש לטירה, ולעיירה השוכנת למרגלותיה. היוםאת 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : פריז31.3.2020', ג/ יום  7

פריז, בהיותה רעיון ועיר בעת ובעונה אחת, נוכחת בכל מקום. פריז שייכת לפריזאים ושייכת " ויקטור הוגו אמר עליה: 

נו מכיר אותה; קל וחומר בקרבו של מי לעולם. פריז ניתנת לנשימה. היא נמצאת בקרבו של כל מי שנשמה בו, גם אם אי

 שהכיר אותה". 

את היום כולו נקדיש לפריז. לא נבקר במגדל אייפל ולא נגיע אל ארמון ורסאי, כן נגיע אל המקומות המתויירים פחות, 

 אל פריז הסמויה מן העין, והנוגעת בלב.

 

 ת"א -: פריז 1.4.2020', ד/ יום  8

ר את הכרותינו עם העיר, שככל שאנחנו מכירים אותה יותר, כך אנו מגלים בה יות בוקר אחרון בפריז. נמשיך להעמיק

 LY328 על-קר מוקדמת ולאחריה העברה לשדה התעופה וטיסת אלפינות נסתרות, שגורמות לנו להתאהב בה יותר. 

 (.00:10/ נחיתה  18:45לת"א )המראה 

 

 :על הספינה

 אנשי צוות. 36 -נוסעים ו 104, הנושאת על סיפונה עד 5היא ספינת נהר ברמה של * Swiss Sapphireהספינה 

 תאים וסוויטות, מרביתם עם מרפסת צרפתית. 52קומות, ובהן  3בספינה 

 כל התאים בספינה מצויידים בטלוויזיה בעלת מסך שטוח, כספת, מזגן )חום/קור( ומיני בר.

 טרקלין רחב ידיים עם חלונות פנורמיים המיועד למופעים והרצאות,  ם הציבוריים בספינה כוללים מסעדה,השטחי

 ובר הממוקם במרכז הטרקלין ומגיש משקאות אלכוהוליים, משקאות קלים וקפה/תה בין הארוחות )הכל כלול במחיר(.

 עוד בספינה חדר כושר, ג'קוזי )בסיפון הפתוח(, וחנות הצמודה לדלפק הקבלה. 

 האמצעי והעליון.מעלית מקשרת בין הסיפון 

 

 

  



 

 

 :פירוט תאים ומחירים

 

תוספת לאדם  המחיר לאדם מה בתא קטגוריית התא
 בתא ליחיד

, טלוויזיה, מיני בר, מייבש שיער, 3או  1מ"ר, קומה  14 תא זוגי
 מזגן, חלון רגיל

4750 € 1295 € 

, טלוויזיה, מיני בר, מייבש שיער. 1-3מ"ר, קומות  17 מיני סוויטה
 חלון רגיל 1יש מרפסת צרפתית, בקומה  2-3בקומות 

4985 € 1495 € 

, טלוויזיה, מיני בר, מייבש שיער, מזגן, 2מ"ר, קומה  21 סוויטה
 מרפסת צרפתית

5350 € 1695 € 

, טלוויזיה, מיני בר, מייבש שיער, מזגן, 3מ"ר, קומה  28 מסטר סוויטה
 מרפסת צרפתית

5685 € 1895 € 

 

 :המחיר כולל

 ת"א במחלקת תיירים. -פריז  -על במסלול ת"א -אלטיסות  .1

 מיסי נמל והיטלי דלק. .2

 בתא עפ"י בחירתכם. Swiss Sapphire (5*)לילות בספינה  7 .3

 (.1.4+  29.3ארוחות צהריים ) 2, למעט לכלה: פנסיון מלאכ .4

 כולל משקאות קלים, בירה, יין הבית, קפה ותה.  חופשיתשתייה  .5

 ליעד. עברית מומחים-מדריכים דוברי .6

 כל סיורי החוף בהתאם לתכנית. .7

 תכנית הרצאות ומופעים מוזיקליים עשירה ומגוונת. .8

 בחו"ל.  טיפים לנותני השירותים .9

 

 :המחיר אינו כולל

 

 ביטוח בריאות ומטען. .1

 .1.4+  29.3ארוחות צהריים בימים  .2

 .על ובכפוף לזמינות בטיסה(-הושבה בטיסות )בתוספת תשלום בהתאם למדיניות חברת אל .3

 כל מה שאינו מופיע בסעיף "כולל". .4

 

 :תנאי הרשמה, תשלום וביטול

 .23.1.2020ה', לאדם. את יתרת הסכום יש לשלם עד יום €  850עם ההרשמה תגבה מקדמה בסך 

 :דמי ביטול

 דמי ביטול 15%  25.1.20מרגע ההרשמה ועד 

 דמי ביטול 65%   15.2.20ועד  26.1.20 -מ

 דמי ביטול 100%   ואילך 16.2.20 -מ


