יום האישה הבינלאומי  2019לעמיתי מועדון נכון
 3יעדים שונים  3 -ימים מלאים בכיף ,קניות וחוויות  -לנשים בלבד

ורשה
ורשה סופ"ש 07/03 -

מחיר לאדם בחדר זוגי ₪ 1,890 :במקום ₪ 2,390
תוספת לחדר ליחיד ₪ 345 :במקום ₪ 545
המחיר כולל :טיסה סדירה במסלול ת"א – ורשה – ת"א

יום  1ת"א  -וורשה
פגישה בשדה התעופה וטיסה אל וורשה .עם ההגעה נצא לסיור פנורמי להכרת העיר.
וורשה נבנתה מחדש לאחר המלחמה ומשמרת את מרכזה העתיק .נראה את העיר העתיקה
והמשוחזרת שוקקת החיים .נראה את הארמון המלכותי שבסגנון הבארוק ,הקתדרלה הגותית
סנט ג'ון בה קבורים אישים מפורסמים ,את החומות ומגדל העיר .בתום הסיור העברה לבית
המלון.
יום  2ורשה (קניות! קניות! וקניות!)
אנו בדרכנו לקניון ארקדיה! הקניון הגדול והמפורסם בעיר 5 .קומות של כל המותגים המוכרים.
מעל  200חנויות ו 40-מסעדות והכל תחת קורת גג אחת .נשוב לבית המלון .בערב נוכל (בתשלום)
לצאת לארוחת ערב כוללת מוסיקת פולקלור.
יום  3ורשה – ת"א
הבוקר עוד פנוי להשלמת קניות .בשעות הצהריים נצא לסיור בעיר העתיקה והחדשה :נתחיל
בכניסה הראשית לעיר העתיקה בכיכר המבצר .נצא מהעיר העתיקה מערבה לאנדרטת
ההתקוממות העממית של תושבי ורשה באוגוסט  1944אשר נאלצו להיכנע לאחר חודשיים.
מכאן נמשיך בדרך המלכותית עד גני לאזינקי ו"כנסיית הצלב הקדוש" בה שמור ליבו של שופן.
בסיום ניסע לשדה התעופה לטיסה ארצה.

יום  1ת"א – אמסטרדם  -כפרי הדייגים
ניפגש בנמל התעופה ע"ש בן גוריון ונמריא לבריסל .לאחר הנחיתה נצא בנסיעה לאמסטרדם
דרך כפר הדייגים הטיפוסי – וולנדאם .שם נוכל להינות מדוכני הדגים המצויים לאורך הרציף,
מהבתים הציורים ,ממסורת עתיקה ומלבוש הולנדי עממי .נלמד את תהליך הייצור של הגבינות
ההולנדיות בחוות גבינות טיפוסית ונבקר בבית חרושת לייצור קבקבי עץ .בתום הביקור העברה
לבית המלון באמסטרדם.
יום  2אמסטרדם
היום נערוך היכרות מעמיקה עם אמסטרדם – עיר הבנויה על כ 100-איים .נטייל באזור כיכר
הדאם .נראה את הכיכר ובה האנדרטה לזכר קורבנות מלחמת העולם השנייה והארמון המלכותי.
נראה את המטבעה העתיקה של העיר הממוקמת סמוך לשוק הפרחים הצף .לקינוח נגיע גם
לחנות העוגיות המפורסמת בעיר אשר מוכרת את העוגיות "הטובות בעולם" .בצהריים זמן
חופשי לקניות במרכזי הקניות הרבים בעיר ובחנות הפרימרק למעוניינים .מדריך הקבוצה יעמוד
לרשותכם בהדרכה ועצה .בערב נצא לשייט מהנה בעיר ,לאחריו זמן חופשי לבילוי במרכז
הבילויים של אמסטרדם (הליידספלין).
יום  3אמסטרדם  -בריסל (שד"ת)  -ת״א
בוקר חופשי להשלמת הקניות והביקורים בעיר .בשעות הצהריים מלאי חוויות ועם טעם של עוד
ניסע לשדה התעופה בבריסל ונטוס ארצה.

לונדון

לונדון סופ"ש 15/03 ,08/03 -
מחיר לאדם בחדר זוגי ₪ 2,740 :במקום ₪ 3,240
תוספת לחדר ליחיד ₪ 450 :במקום ₪ 650
המחיר כולל :טיסות אל-על במסלול ת"א – לונדון – ת"א

אמסטרדם

אמסטרדם סופ"ש  ,28/02 -אמצע שבוע 03/03
מחיר לאדם בחדר זוגי ₪ 1795 :במקום ₪ 2,295
תוספת לחדר ליחיד ₪ 420 :במקום ₪ 620

המחיר כולל :טיסות במסלול ת"א – בריסל – ת"א

יום  1ת"א  -לונדון (הסיטי של לונדון וארמון המלכה)
היום הקסום הגיע .שדה התעופה ,צ'ק אין ,דיוטי פרי ואנו טסים אל החוויה המלכותית שלנו .מיד
לאחר הנחיתה ניסע משדה התעופה (כל הדרך בצד שמאל ...נא להתרגל )...לסיור פנורמי בעיר
במיוחדת .נראה את הסיטי – המרכז הכלכלי של העיר ,את נהר התמזה וגשריו ונצפה על מצודת
לונדון – שם שמורים תכשיטי בית המלוכה .נמשיך דרך קתדרלת סנט פול המפורסמת לעבר
ארמון המלכה שעליו שומרים חיילים לבושים בתלבושת בריטית מסורתית .בתום הסיור העברה
לבית המלון בלונדון .בערב נצא (בתחבורה ציבורית) לכיכר פיקדילי וכיכר לסטר.
יום  2לונדון (קניות! קניות! וקניות!)
יום חופשי .נצא (בהסעה כלולה ) לקניות ברחוב הקניות המפורסם ביותר בעולם – רחוב
אוקספורד .בתי כלבו ענקיים ,מותגים בינלאומיים ,בתי קפה ומסעדות ,את כל אלו נפגוש לאורך
הרחוב המפורסם .המעוניינות יוכלו להצטרף ׁ(בתחבורה ציבורית) למלווה הקבוצה לסיור במוזיאון
הטבע המפורסם בו מוצגים שלדי דינוזאורים ,אלפי פרפרים ופוחלצי חיות מכל העולם .נשוב
לבית המלון .בערב נוכל (בתשלום) לצאת לצפות במחזמר.
יום  3לונדון – ת"א
הבוקר להשלמת הקניות בקניון ווסטפילד העצום .בשעות הצהריים נצא לקו האורך אפס בעיירה
גריניץ' ,כמובן .עיירה קטנה ,יפיפייה ,שבה מצפה הכוכבים המלכותי ובה נקבע קו האורך אפס
הבינלאומי וגם שעת גריניץ' .נעצור לתצפית מרהיבה על העיירה ,על אזור הרציפים המתחדש
ואזור הנמל .נבקר בשוק המקורה הצבעוני והריחני .בתום הביקור מלאי חוויות ועם טעם של עוד
ניסע לשדה התעופה ונטוס ארצה.

ההנחות לחברי מועדון נכון בלבד

המחיר כולל :טיסות סדירותׁ .יציאה בבוקר מוקדם ,חזרת לילה מאוחרת • מיסי נמל ,היטל ביטחון ודלק • לינה בבית מלון בדרגת תיירות טובה או ראשונה
• ארוחת בוקר בסגנון "מזנון חופשי" מדי יום • אוטובוס תיירים ממוזג ע"פ תכנית הטיול • מלווה קבוצה ישראלי • טיפים לנותני השירותים השונים (למעט סבלות).
"מובהר כי הטיול המאורגן הינו באחריות מגה תיירות בלבד ,בכפוף לתנאים וההגבלות המופיעים בחוברת מגה תיירות  2018אותה ניתן להשיג במשרדי מגה תיירות
בע"מ ו/או באתר האינטרנט של מגה תיירות בע"מ .לפני הרשמה מומלץ לקרוא את התנאים וההגבלות"

להזמנות :מועדון נכון 03-6953518

