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טיולים ונופשונים

לעובדי וגמלאי בנק הפועלים

טיולים ונופשוניםטיולים ונופשונים



עובדים וגמלאים יקרים,

.2022 הקיץ  בתקופת  ומגוונים  רבים  ליעדים  מאורגנים.  וטיולים  נופש  לאתרי  הצעות  מבחר  בפניכם  להביא  שמחים  אנו 
ההצעות משווקות ע"י סיטונאי תיירות מהמובילים בענף. אנו ממליצים לבדוק ולהשוות מול הצעות דומות לפני ביצוע ההתקשרות, וזאת 

לאור השינויים התכופים במבצעים המוצעים על-ידי ספקים שונים בתנאי שיווק של "הרגע האחרון".
ההנחות הניתנות במעמד החיוב הינן לחברי מועדון עובדי בנה"פ, המשלמים בכרטיסי אשראי המשוייכים למועדון עובדי בנק הפועלים 

בלבד.
אנו מקווים כי תפיקו את המיטב ממגוון ההצעות שהובאו בפניכם.                         

                                                                                                                        
 חופשה נעימה

מאי 2022

ארגון עובדי בנה״פ
הועד הארצי

ועדת תרבות ארצית
ארגון עובדי בנה״פ

הטבות הסיטונאים לעובדי / גמלאי הבנק
הערותתנאי תשלום הנחה לעובד/גימלאייעדסוג נופשחברה

5 תשלומים4% הנחה במעמד הקניהכל העולםמאורגנים

3 תשלומים 5% הנחה במעמד החיובכל העולםמאורגנים

 המחירים הינם כל העולםמאורגנים
טיסות ארקיע3 תשלומים דולריםלאחר 6% הנחה

 המחירים הינם אירופהמאורגנים
5 תשלומיםלאחר €100 הנחה

 המחירים הינם כל העולםמאורגנים
5 תשלומיםלאחר 4% הנחה

 המחירים הינם כל העולםמאורגנים
8 תשלומיםלאחר 7% הנחה

 המחירים הינם אירופהנופשונים
8 תשלומיםלאחר 12% הנחה



שמחים להודיע על הנחות מיוחדות ואתר מיוחד 
בלעדי לעובדי וגימלאי הבנק ומוקד הרשמה מיוחד

על טיסותמבצעים 
התעופהוכל חברות 

טיולים
מאורגנים

דילים של 
הרגע
האחרון

דילים 
להשכרת 

רכב

בתי מלון 
חבילותבמבצע

נופש

בניית
וטיולי מסלולים

משפחות

מוקד הרשמה: 03-7695999

התקשרו לקבל את ההצעות הטובות ביותר

המחירים הכי טובים
השרות הכי טוב
המבצעים הכי שווים

www.hapoalimtours.co. i l

לא טסים לפני שבודקים עם אמירים



צפון אמריקהצפון אמריקהמשפחותמשפחות

עשו לנו לייק טיולי מילניום
פותחים לך חלון לעולם www.mtours.co.il | 03-6226650 לפרטים והזמנות: טל׳״ 03-6226666 | פקס

8 ימים / 7 לילות 
,27.07 ,20.07 ,13.07

  24.08 ,17.08 ,10.08 ,03.08
מלונות בדרגת 4 כוכבים

טיסות סדירות

19 ימים / 17 לילות 
 08.08 ,11.07

מלונות בדרגת 3/4 כוכבים
טיסות: אל-על / דלתא / יונייטד

13 ימים / 11 לילות 
 17.08 ,20.07 ,15.06

מלונות בדרגת 3/4 כוכבים 
אל-על / דלתא / בריטיש

 $1,649
לאדם בחדר זוגי 

 $5,899
לאדם בחדר זוגי 

 $5,199
לאדם בחדר זוגי 

פריז – סיור בעיר | מגדל מונפארנס | שייט על 
 | ברוז'   | יורודיסני  השעשועים  פארק   | הסיין 
אמסטרדם | כפר הדייגים | פארק השעשועים 

אפטלינג | חוות גבינות | שייט בחיטהורן

ווטקינס   | יוסמיטי  טבע  בפארקי  ביקור  כולל 
גלן | לצ'וורט פארק

 | דייגו  סן   | מוניקה  סנטה   - אנג'לס  בלוס 
כרמל   | מונטרי   | סולוואנג   | ברברה  סנטה 
| מפלי  ואגס  | לאס  יוסמיטי   | סן פרנסיסקו   |
 | טורנטו   | לייק  דה  און  נייגרה   | הניאגרה 
וושינגטון   | | לנקסטר  לצ'וורט  פארק הלאומי 

| פילדלפיה | ניו יורק

מניו אורלינס לשיקגו – עם ממפיס ונאשוויל 
ניו אורלינס | בילוי במועדון גז | שייט בביצות | 
 SUN STUDIOS  גרייסלנד | ממפיס | אולפני
 GRAND OLE מופע | RGA  נאשוויל אולפני |
 | | סנט לואיס  | מזקקת ג'ק דניאלס   OPERY

פארק ג'פרסון | שיקגו 

ארוחת
בוקר 

ארוחת
בוקר 

ארוחת
בוקר

ארה״ב מחוף לחוף
טיול בדגש פארקים

דרום ארצות הברית 
טיול בדגש מוזיקה

5% הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשראי המשויך למועדון עובדיי בנק פועלים | 3 תשלומים 

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי וכוללים מס נמל, היטל בטחון. טיסות בחברות סדירות בלבד המחירים אינם כוללים ביטוח בריאות ומטען 
כפי  מילניום  טיולי  של  הכלליים  התנאים  את  לבדוק  מומלץ  כמקובל.  מהנוסעים  ייגבו  אשר  דלק  במחירי  ושינויים  נמל  במיסי  תוספת  וכל 
ט.ל.ח. היציאה.  לתאריך  בהתאם  הסופי  המחיר  על  ההזמנה  ביצוע  בעת  להתעדכן  יש   .www.mtours.co.il החברה  באתר  שמפורטים 

$300 הנחה
ילד עד גיל 12 

שלישי /רביעי בחדר הורים

$200
ילד בגיל 12-16 

שלישי בחדר הורים 

טיול משפחות באירופה
צרפת - הולנד- בלגיה



איסלנדאיסלנד
מסעמסע  אלאל  ארץארץ  הקרחהקרח  והאשוהאש  

עשו לנו לייק טיולי מילניום
פותחים לך חלון לעולם www.mtours.co.il | 03-6226650 לפרטים והזמנות: טל׳״ 03-6226666 | פקס

9 ימים / 8 לילות 
16.08 , 19.07

מלונות בדרגת 4/3 כוכבים
טיסות ארקיע ישירות לריקיאוויק

9 ימים / 8 לילות
  16.08 ,19.07

מלונות בדרגת 4/3 כוכבים
טיסות ארקיע ישירות לריקיאוויק

11 ימים / 10 לילות
06.08* ,27.07* ,09.07

מלונות בדרגת 4/3 כוכבים
טיסות ארקיע ישירות לריקיאוויק

 €3,455
לאדם בחדר זוגי 

 €3,499
לאדם בחדר זוגי 

 €3,995
לאדם בחדר זוגי 

הדרומי  החוף   | הסודית  והלגונה  הזהב  מעגל 
| מפלים וקרחונים | שייט בלגונה הקרחונית | 
איי ווסטמן | שייט צפייה בלווייתנים וביקור באי 

וידיי | הלגונה הכחולה | ריקיאוויק

שמורת   | הסודית  והלגונה  הזהב  מעגל 
לנדמננלאוגר | האי היילנדס  והחוף הדרומי | 
הצוק בדירהולי | מכתשים מפלים וקרחונים | 
שייט בלגונה הקרחונית | הפיורדים המזרחיים 
 | אקוריירי   | מיוואט  אגם   | סטודלגיל  וקניון 

ריקיאוויק 

שמורת   | הסודית  והלגונה  הזהב  מעגל 
והחוף הדרומי  האי היילנדס    | לנדמננלאוגר 
מכתשים   | בדירהולי  הצוק   | לאקי  קניון   |
 | הקרחונית  בלגונה  שייט   | וקרחונים  מפלים 
אגם   | סטודלגיל  וקניון  המזרחיים  הפיורדים 
מיוואט | רחצה בלגונת אגם מיוואט | אקוריירי 
במפרץ  ייחודי  שיט   | סנייפלסנס  האי  חצי   |

בֵרייַד'אְפיְֵרדּור | ריקיאוויק 

חצי
פנסיון 

חצי
פנסיון 

חצי
פנסיון 

מסלול פרימיום   מסלול גיאוגרפי מסלול קלאסי 

5% הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשראי המשויך למועדון עובדיי בנק פועלים | 3 תשלומים 

ומטען  בריאות  ביטוח  כוללים  אינם  המחירים  ארקיע  בחברות  טיסות  בטחון.  היטל  נמל,  מס  וכוללים  זוגי  בחדר  לאדם  הינם  המחירים 
כפי  מילניום  טיולי  של  הכלליים  התנאים  את  לבדוק  מומלץ  כמקובל.  מהנוסעים  ייגבו  אשר  דלק  במחירי  ושינויים  נמל  במיסי  תוספת  וכל 
ט.ל.ח. היציאה.  לתאריך  בהתאם  הסופי  המחיר  על  ההזמנה  ביצוע  בעת  להתעדכן  יש   .www.mtours.co.il החברה  באתר  שמפורטים 

*תוספת 300 יורו



נורבגיהנורבגיהסקוטלנדסקוטלנד

עשו לנו לייק טיולי מילניום
פותחים לך חלון לעולם www.mtours.co.il | 03-6226650 לפרטים והזמנות: טל׳״ 03-6226666 | פקס

8 ימים / 7 לילות 
,04.07 ,27.06
 18.07 ,11.07

מלונות בדרגת 4 כוכבים
טיסות סדירות 

8 ימים / 7 לילות 
,04.07 ,27.06
 18.07 ,11.07

מלונות בדרגת 4 כוכבים
טיסות סדירות

8 ימים / 7 לילות 
,01.08 ,25.7 ,18.7

 22.08 ,15.08 ,08.08
מלונות בדרגת 3/4 כוכבים

טיסות סדירות

 $1,965
לאדם בחדר זוגי 

 $2,475
לאדם בחדר זוגי 

 $1,895
לאדם בחדר זוגי 

 | בלייר  טירת   | פיטלוכרי   | סטירלינג   | גלזגו 
מזקקת וויסקי | לוך לומונד | לוך נס  | אדינבורו 

 | בלייר  טירת   | פיטלוכרי   | סטירלינג   | גלזגו 
| ביקור  נס  | לוך  | לוך לומונד  וויסקי  מזקקת 
באי סקאי | אדינבורו | מופע פולקלור טיפוסי 

אוסלו | לילהאמר | הפיורדים | מפל סטיגפוסן  
שייט   | הנשרים  דרך   | הטרולים  דרך   |
| עיירות מערב  רכבת פלאם   | בגיירנגרפיורד 

נורבגיה | ברגן

ארוחת
בוקר 

ארוחת
בוקר

+
2 ארוחות 

ערב

חצי
פנסיון 

נורבגיה, ארץ הפיורדיםסקוטלנד – פרימיוםסקוטלנד - החוויה הסקוטית

5% הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשראי המשויך למועדון עובדיי בנק פועלים | 3 תשלומים 

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי וכוללים מס נמל, היטל בטחון. טיסות בחברות סדירות בלבד המחירים אינם כוללים ביטוח בריאות ומטען 
כפי  מילניום  טיולי  של  הכלליים  התנאים  את  לבדוק  מומלץ  כמקובל.  מהנוסעים  ייגבו  אשר  דלק  במחירי  ושינויים  נמל  במיסי  תוספת  וכל 
ט.ל.ח. היציאה.  לתאריך  בהתאם  הסופי  המחיר  על  ההזמנה  ביצוע  בעת  להתעדכן  יש   .www.mtours.co.il החברה  באתר  שמפורטים 



אמריקה

אירופה

ארצות הברית מחוף לחוף
סאן פרנציסקו, סוסליטו, מונטריי, דרך "17 המילין", סולוונג, סנטה 

ברברה, לוס אנג'לס, סנטה מוניקה, קליקו, לאס וגאס, מפלי 
הניאגרה, חבל האמיש, וושינגטון, פילדלפיה, ניו יורק

טיסות לופטהנזה
$5,090 - 6.9 | $5,290 - 9.8 ,2.8 | $5,190 - 11.10 ,19.7

דרום צרפת - הריביירה הצרפתית, חבל פרובנס
מרסיי, ניס, ֵאז, מונקו, מונטה קרלו, קאן, גראס, סנט פול דה ואנס, קניון 

ורדון, אקס אן פרובנס, אביניון, פונטיין דה ווקלוז, איל סור לה סורג, קמארג, 
מונפלייה, פונט דו גאר, קאסיס סנט רמי דה פרובנס, ארל. חצי פנסיון 

טיסות אל על
$1,720 - 9.10 | $1,710 - 7.9 ,17.8 ,10.8 | $1,695 - 20.7 ,8.7 ,22.6

UTA אמריקן ביוטי                                                                        17 יום

KFD פניני דרום צרפת                                                        8 ימים

 ארצות הברית 
 החוף המזרחי 14 יום / החוף המזרחי ולאס וגאס 17 יום 

ניו יורק, וושינגטון, אמיש, שמורת ווטקינס גלן, מפלי הניאגרה, 
אורלנדו, לאס וגאס. כולל 4 פארקים 

טיסות אל על
3.8, 10.8 - 14 יום - $4,490. 17 יום - $5,490

14 יום - הנחה לילד עד גיל 16, כשלישי/רביעי בחדר הורים - $795
17 יום - הנחה לילד עד גיל 16, כשלישי/רביעי בחדר הורים - $900

 כולל הדרום וגיברלטר UFL / UF פלאי אמריקה למשפחות                                    
מדריד, סגוביה, עמק הנופלים, קורדובה, סביליה, רונדה, פוארטו 

באנוס, גיברלטר, קוסטה דל סול, מיחאס, גרנדה, טולדו. חצי פנסיון
טיסות איבריה

$1,790 - 11.10 ,7.9 9.8 ,5.7 ,21.6 ,7.6 ,24.5

AM ספרד האמיתית                                                         9 ימים

ספרד  מדריד, סגוביה, פארק האחים וורנר, טולדו, ולנסיה, פארק 
טרה מיטיקה, פארק פורט אבנטורה. כולל 3 פארקים 

טיסות אל על
$1,790 - 11.10 | $1,690 - 22.8 ,17.8 ,9.8 ,26.7 ,12.7

הנחה לילד עד גיל 16, כשלישי/רביעי בחדר הורים - $100

BM ספרדי כפול למשפחות                                                  8 ימים

KSB סקנדינביה הקסומה                                                    10 ימים

כולל באטומי )הים השחור(, הקווקז הגבוה וחבל סוונטי 
באטומי, זוגדידי, אגם אנגורי, חבל סוונטי - מסטיה ואושגולי, קניון 

 מרטווילי, קוטאיסי, גורי, מצחטה, חבל היין קאחטי, טביליסי. 
חצי פנסיון + ארוחה נוספת

טיסות אל על
$1,340 - 9.10 | $1,295 - 14.8 ,17.7 | $1,275 - 11.9 ,12.6

OGS גאורגיה                                                                                    8 ימים

שבדיה, נורבגיה, דנמרק 
שטוקהולם, סיגטונה, אופסלה, לילהאמר, דרך הטרולים, פיורד 

גיירנגר, בריקסדאל, ברגן, אוסלו, צפון זילנד, קופנהגן
טיסות לופטהנזה
$2,185 - 12.7,24.7,9.8

אנגליה, סקוטלנד, וויילס, אירלנד 
סטרטפורד, יורק, אדינבורו, ה"היילנדס"- הרמה הסקוטית, חבל 
האגמים בסקוטלנד: לוך נס, לוך למונד, עמק גלן קו גלזגו, גרטנה 

גרין, אזור האגמים )בריטניה(, ליברפול, צ'סטר, דבלין, גאלווי, צוקי 
מוהר, טבעת קרי, קוב, באת', אוקספורד, לונדון, גריניץ'

טיסות אל על
 $3,255 - 6.9 ,9.8 | $3,195 - 19.7 

MF האיים הבריטיים ואירלנד                                               15 יום

איטליה הקלאסית
רומא, קסטלי רומני, אורבייטו, סאן ג'מיניאנו, פירנצה, פיזה, סירמיונה, 

 ורונה, האלפים הדולומיטים, ונציה, אגם מג'ורה, סטרזה, מילאנו 
טיסות אל על

$1,495 - 13.7 | $1,375 12.9 ,9.8 ,25.7 |  $1,365 - 15.6 |  $1,395 - 15.8 ,31.7

KIT בלה איטליה                                                                            8 ימים

היער השחור, חבל אלזאס
 שטרסבורג, קרלסרוהה, אירופה פארק, באדן באדן, מומלזיי, 

קולמר, טודנאו והמגלשה האלפינית, טיטיזיי ופארק המים, פרייבורג, 
טריברג, מפלי טריברג, פארק החבלים, טובינגן, שטוטגארט ומוזיאון 

 מרצדס, מפלי הריין, שטיין אם ריין כולל  3 פארקים 
טיסות אל על / סוויס אייר

$1,350 - 21.8 ,16.8 | $1,390 - 26.7 ,19.7
$1,490 - 11.10 ,7.10

הנחה לילד עד גיל 16, כשלישי/רביעי בחדר הורים - $150

FG יער הקוקיות למשפחות                                                     7 ימים

טיולים קלאסיים וגיאוגרפיים

4% הנחה לעובדי וגמלאי בנק הפועלים!

באתר "רימון טיולים" תמצאו את פירוט המסלולים, ומבחר גדול של טיולים ליעדים אטרקטיביים ברחבי העולם.

 כולל מטאורה וסלוניקי 
דלפי, מטאורה, חבל איפירוס, כפרי זגוריה, קסטוריה, סלוניקי חצי האי 

פיליון, אתונה. חצי פנסיון + ארוחה נוספת במסעדה 
טיסות אל על / נאוס
$1,395 - 18.8 ,11.8 ,20.7 ,13.7

GRC יוון בטיול פרימיום                                                       8 ימים

 rimon-tours.co.il | 03-5260011 :להרשמה ב״רימון טיולים״ בלבד
יש להזדהות כעובדי/גמלאי בנק הפועלים | המחיר לאדם בחדר זוגי | מיסים ודלק נכון ל 1.1.22 - כפוף לשינויים עד לכרטוס | ב-6 תשלומים שווים בכרטיס האשראי ללא ריבית מיום ההרשמה | פרטי טיסות - כפוף ללו"ז 

חברות התעופה | בתי מלון מדרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה | על בסיס לינה וארוחת בוקר, אלא אם צויין אחרת | ייתכנו שינויים במחירים עקב שינוי תעריפים בחברות התעופה, תוספת למחירי הדלק, שערי 
מטבע וכד'. | תנאים והגבלות כמופיע בחוברת "רימון טיולים" אין כפל מבצעים והנחות | בתי המלון המצוינים בהצעות ו/או דומים להם ברמתם | ייתכנו שינויים בסדר הביקורים, תאריכי היציאה ובתכני הטיול | ט.ל.ח 



קרואטיה, סלובניה 
זאגרב, פליטביצה, ראסטוקה, פארק ההרפתקאות, פוסטוינה, 
לובליאנה, דרום אוסטריה – ולדן וקלגנפורט, טרויזיו, ראפטינג 

בנהר הסאווה, קניון וינטגאר, בלד, בוהין, הר ווגל.
חצי פנסיון

$1,470 - 7.10 | $1,490 - 19.8 ,12.8 | $1,440 - 5.8 ,26.7 ,8.7

KSL הרפתקאות אדריאטיות למשפחות                      7 ימים

סלובקיה - כולל הרי הטטרה, זקופנה וברטיסלבה 
באנסקה ביסטריצה, "האגם הנעלם", מערת הנטיפים דמנובסקה 

דולינה, שייט רפסודות בשמורת פיאניני, רכבל להרביינוק, אגם 
שטרבסקה, פופראד, "הגשרים התלויים", זדיאר, זקופנה, "גן העדן 

הסלובקי", טירת ספיש, לבוצ'ה, קניון דיירי, צ'יצ'מני, ברטיסלבה
חצי פנסיון . טיסות אוסטריין איירליינס

$1,595 - 10.10 ,21.9 $1,485 - 4.8 | $1,445 - 16.8 ,9.8 ,28.7 ,19.7 ,12.7 | $1,495 - 21.6

SLK אל גן העדן הסלובקי                                                  7 ימים

סלובקיה - באנסקה ביסטריצה, סדנת חץ וקשת, "האגם הנעלם", מערת 
הנטיפים )"מערת החופש"(, מגלשות אלפיניות, מפלי לוצקי, רפטינג בנהר 

הדונייץ, רכיבה באופניים, אגם שטרבסקה, "גן העדן הסלובקי", פופראד, 
 פארק המים טטרלנדיה, טירת אורבה, קניון דיירי, ברטיסלבה. 

חצי פנסיון
טיסות אל על / אוסטריין איירליינס

$1,485 - 9.8 ,4.8 | $1,445 - 28.7 ,19.7 ,12.7
הנחה לילד עד גיל 12, כשלישי בחדר הורים - $110

SLF טבע והרפתקאות בסלובקיה למשפחות           7 ימים

אוסטריה ושוויץ -  וינה, לינץ, באד אישל, האלשטאט, סנט 
וולפגנג, סן גילגן, הלברון, זלצבורג, ליכטנשטיינקלאם, מפלי קרימל, 
גרוסגלוקנר,אינסברוק, גארמיש פארטנקירכן, פלדקירך, קונסטנץ, 

מאינאו, לינדאו, לוצרן, ציריך, מפלי הריין, טירת נויישוואנשטיין, מינכן
טיסות אוסטריין איירליינס, אל על

$1,740 - 6.10 ,8.9 | $1,640 - 14.8 ,27.7 | $1,590 - 9.6
$1,690 - 12.10 ,22.9

KM לב אירופה                                                                                 8 ימים

אוסטריה - וינה, סמרינג, הר האוברטאורן, ליכטנשטייקלאם, 
הלברון, זלצבורג, מכרות המלח בהליין, זלצקמרגוט - הלשטאט, 

סנט וולפגנג, גרוסגלוקנר, צל אם-זיי, מפלי קרימל. חצי פנסיון
טיסות אוסטריין איירליינס, אל על

$1,840 - 18.8 | $1,790 - 27.7
הנחה לילד עד גיל 16, כשלישי/רביעי בחדר הורים - $150

ASF אדרנלין באוסטריה למשפחות                                8 ימים

רומניה - כולל הרי הקרפטים
רומניה למשפחות, כולל הרי הקרפטים – 7 ימים בוקרשט, פארק 

המים אוטופני, מכרות המלח בסלאניק, אגם פלטינו, בראשוב, 
פארק החבלים, טירת בראן, מואצ'ו, מעבר ההרים רוקר-בראן, קניון 

דמבוביצ'וארה, פרדיאל, סינאיה, ארמון פלש, טיול ג'יפים, פארק 
המים תרמה. חצי פנסיון

טיסות אל על
$1,195 - 4.8 | $1,245 - 18.8 ,11.8 ,9.8 | $1,145 - 28.7 ,21.7 ,14.7 

RF בעקבות דרקולה למשפחות                                          7 ימים

יש להזדהות כעובדי/גמלאי בנק הפועלים | המחיר לאדם בחדר זוגי | מיסים ודלק נכון ל 1.1.22 - כפוף לשינויים עד לכרטוס | ב-6 תשלומים שווים בכרטיס האשראי ללא ריבית מיום ההרשמה | פרטי טיסות - כפוף ללו"ז 
חברות התעופה | בתי מלון מדרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה | על בסיס לינה וארוחת בוקר, אלא אם צויין אחרת | ייתכנו שינויים במחירים עקב שינוי תעריפים בחברות התעופה, תוספת למחירי הדלק, שערי 
מטבע וכד'. | תנאים והגבלות כמופיע בחוברת "רימון טיולים" אין כפל מבצעים והנחות | בתי המלון המצוינים בהצעות ו/או דומים להם ברמתם | ייתכנו שינויים בסדר הביקורים, תאריכי היציאה ובתכני הטיול | ט.ל.ח 

 rimon-tours.co.il | 03-5260011 :להרשמה ב״רימון טיולים״ בלבד

באתר "רימון טיולים" תמצאו את פירוט המסלולים, ומבחר גדול של טיולים ליעדים אטרקטיביים ברחבי העולם.

תאילנד - כולל פטאייה, הצפון ופוקט
בנגקוק, הגשר על הנהר קוואי, פאטייה, צ'יאנג ראי, משולש הזהב, 

צ'יאנג מאי, פוקט. חצי פנסיון
טיסות אל על, טורקיש איירליינס

$2,690 - 7.10 | $2,740 - 9.7

BHP תאילנד המלכותית                                                          13 יום

תאילנד - כולל הצפון ופוקט למשפחות 
תאילנד, כולל הצפון ופוקט למשפחות – 13 יום

בנגקוק, פארק סיאם סיטי, פארק עולם הספארי, צ'יאנג ראי, צ'יאנג 
־מאי, פארק שמורת הפילים, ה"מפלים הדביקים", המוזיאון האינט

ראקטיבי "אמנות בגן העדן", פארק החבלים והאומגות, פארק המים 
הגרנד קניון, פוקט, מפרץ פאנג נה ו"ג'יימס בונד איילנד"

כולל 5 פארקים • חצי פנסיון
טיסות אל על / טורקיש איירליינס 

$2,890 - 6.10 | $2,795 - 9.7
הנחלה לילד עד גיל 12, כשני בחדר הורים - $155

הנחה לילד עד גיל 12, כשלישי בחדר הורים - $300

PKR פלאי תאילנד למשפחות                                               13 יום

המזרח הרחוק

 ברימון טיולים 
 תמצאו מבחר טיולים
  גם לשומרי מסורת, 

כולל אוכל כשר

טיולים קלאסיים וגיאוגרפיים

4% הנחה לעובדי וגמלאי בנק הפועלים!



| www.natour.co.il :03-5115540לפרטים נוספים ומסלולי הטיולים

ישראיירטיסות

טיולי האיכות המאורגנים של 

נתור קיץ 2022 

המחירים הינם לאחר הנחה של 6%-4%. בתי מלון מדרגה ראשונה ותיירות טובה. המחיר הינו לאדם בחדר זוגי וכולל מיסי נמל ודלק.
ניתן לשלם ב- 6 תשלומים שווים. המחיר הינו סופי. אין כפל   מבצעים. יש להזדהות כעובדי / גימלאי בנק הפועלים. מספר המקומות מוגבל. ט.ל.ח.

אוסטריה
בין הרים, אגמים, טירות ועיירות קסומות – טיול אל חבל 

טירול מהאזורים הרומנטיים בעולם. 
      2.8 8 ימים  | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 19.7,

$ 1,439

DS
A

לגלות את איסלנד - אי הקרחונים והאש
בין גייזרים לקרחונים, טיול גיאוגרפי ומקיף באיסלנד. 

כולל שייט אמפיבי בלגונת הקרחונים.    
8 ימים | טיסה ישירה | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 23.8,9.8    

€ 2,639
IC

E

גיאורגיה
טיול גיאוגרפי ואיכותי מבטומי אל טיביליסי

כולל חבל סוונטי בג'יפים.     
8 ימים | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 17.8,13.7    

$ 959

GE
O

 סלובניה וקרואטיה
״פלאי הטבע האדריאטי ״- טיול אל שמורות הטבע 

המדהימות והערים הנהדרות של קרואטיה וסלובניה.      
    13.8 8 ימים | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 16.7,

$ 1,249

DZ
T

מונטנגרו
מעבר להרים השחורים. מסלול גיאוגרפי ומקיף, ביקור 

בשמורות הטבע ברכבי שטח ובג'יפים.      
8 ימים | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 24.8,20.7    

€ 1,199

GM
N

צפון איטליה
טיול קסום אל "ארץ האגמים" כולל שלושת האגמים

והמיטב של צפון איטליה.      
8 ימים | ארוחת בוקר | תאריכי יציאה: 16.8,19.7    

$ 1,199

DN
T

 גיאורגיה 
 נופים ותרבות בנתיבי הקווקז כולל שני ערבי פולקלור וטיול 

ג'יפים בקזבגי.     
8 ימים | חצי פנסיון בלווי ניידת קייטרינג, טבח

ומשגיח כשרות | תאריכי יציאה : 22.8,7.8
$ 1,415

M
TB

מסורת לשומרי
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המחירים הינם לאחר הנחה של 6%-4%. בתי מלון מדרגה ראשונה ותיירות טובה. המחיר הינו לאדם בחדר זוגי וכולל מיסי נמל ודלק.
ניתן לשלם ב- 6 תשלומים שווים. המחיר הינו סופי. אין כפל   מבצעים. יש להזדהות כעובדי / גימלאי בנק הפועלים. מספר המקומות מוגבל. ט.ל.ח.

סיציליה
עיירות קסומות מקדשים והר געש מפורסם

 הטיול המקיף ל״אי השמש״.     
8 ימים | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 25.7, 15.8

$ 1,199

SI
C7

רומא ודרומה
המיטב של דרום איטליה כולל קאפרי, סורנטו, אמלפי, 

נאפולי ואתרי התיירות המפורסמים של רומא.        
    18.8 8 ימים | ארוחת בוקר | תאריכי יציאה: 21.7,

$ 1,149

DI
S

צפון יוון
טיול איכותי אל הצפון ההררי, חבל מקדוניה וסלוניקי.        

959 8$ ימים | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 14.8,17.7    

GR
M

יוון
בטיול חוויתי בכל האתרים החשובים בממלכת האלים. 

יציאה לסלונקי וחזרה מאתונה.         
8 ימים | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 11.8,21.7    

$ 1,249

GW

 אזרבייג'ן
טיול מקיף ב״ארץ האש״ כולל שמורת גובוסטן וגאבלה.  

1,199 8$ ימים | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 19.8,22.7    

AZ
R

 קלאסיקה איטלקית       
טיול מקיף בטוסקנה ורומא. המיטב של טוסקנה ואתרי 

התיירות המפורסמים של רומא. 
14.8 8 ימים | ארוחת בוקר | תאריכי יציאה 17.7,

$ 1,225
DI

T

  כוכב איטלקי למשפחות  
צפון איטליה למשפחות: אגמים, הרים ומגוון פארקי 

שעשועים. 
8 ימים | ארוחת בוקר | תאריכי יציאה: 20.8,16.7    

$ 1,340

DF
M

הנחה 70 $ לילד בחדר הורים

  הריביירה האיטלקית והריביירה הצרפתית
טיול קסום לאורך חופי התכלת של דרום צרפת והחוף 

האיטלקי.  
8 ימים | חצי פנסיון | תאריכי יציאה: 17.8,20.7    

$ 1,399

IT
R

ישראיירטיסות



טיסות שכר ישראלי ושכר זר • מחירים מיוחדים והנחות לכל היעדים של השטיח המעופף
אנטליה – כרתים – רודוס – ספרד – שארם – איסטנבול – איטליה – ועוד...

12% הנחה לחבילות הנופש המופיעות באתר ו-7% הנחה על טיולים מאורגנים.
הטיולים והנופש המופיעים בפרסום זה, הם לאחר ההנחה )מחירי נטו( | עד 8 תשלומים ללא ריבית

להזמנות במוקד הטלפוני 9977* 

פיצה ופסטה – צפון איטליה 
למשפחות 6 לילות / 7 ימים - כוכב

כולל: פארק השעשועים “גארדה לנד” 
פארק המים ופארק הסרטים “מובי-לנד”.

טיסות: ת”א-ורונה/מילאנו-ת”א.
ילדים עד גיל 16 

לינה וארוחת בוקר 

קרואטיה סלובניה משפחות
7 לילות / 8 ימים 

כולל: זגרב, פארק אנדרלין, פוסטוינה,פארק 
מים, שמורת פליטביציה, 

טיסות: ת”א-לובליאנה-ת”א  ילדים עד גיל 14 

יולי $1270 | אוגוסט $1369

 אוסטריה
7 לילות / 8 ימים 

כולל: זלצבורג, מינכן, צל אם זה, מפלי קרימל 
ועוד... 4 לילות איזור זלצבורג 3 + 4 לילות אזור 

אינסברוק 
לינה וארוחת בוקר 

 
יולי $1259 

גיאורגיה
7 לילות / 8 ימים 

כולל: קוטאיסי, בורגומי, וארדזיה’ קזבגי, 
גודאורי )רכבי שטח גיפים( הקוקז הגבוה, 

מצחטה, טביליסי, חבל קאחטי, סירני, גורי, 
אופליסציחה

יולי $899 | אוגוסט $929

צפון איטליה מאורגן
6 לילות / 7 ימים 

כולל: ורונה, אגם גארדה, דלומיטים, מילאנו 
ועוד…

לינה וארוחת בוקר 

יולי $999 | אוגוסט $1049

יולי 4 לילות אמצע שבוע )עד 21 יולי כולל (
מחיר לאדם בחדר זוגי  – $725

ילד עד גיל 12  בחדר הורים – $349
   $4x850 12 חדר משפחה זוג + שני ילדים עד גיל

אוגוסט  4 לילות אמצע שבוע  )עד 25 אוג כולל (
מחיר לאדם בחדר זוגי  – $999

ילד עד גיל 12  בחדר הורים – $450
$4x950  12 חדר משפחה זוג + שני ילדים עד גיל

טיולים מאורגנים

יולי $1150 | אוגוסט $1170
הנחה לילד ראשון ושני 100$ )לילד(

חצי 
פנסיון

חצי 
פנסיון

רודוס - אלקטרה פאלאס 5* הכל כלולנופשונים

יעדייעדי  קיץקיץ  
יולי אוגוסט 2022





*5758 טיולים מאורגנים

• המחיר לאדם בחדר בחדר זוגי בטיסות ובתאריכים נבחרים • ילד עד גיל 12 • אין כפל מבצעים והנחות • 3 תשלומים דולרים • 
ארקיע רשאית להפסיק/לשנות את המבצע בכל עת • ט.ל.ח

3-7.08 | 20-24.07 | 13-18.07
מבוגר $1359 | ילד בחדר הורים $1279

  17-21.08 | 10-14.08
מבוגר $1399 | ילד בחדר הורים $1319

 

בוקרשט, טירת בראן, ארמון פלש, סיביו, מרחצאות טרמה, 
מחרות המלח

$1179 21-28.08  |    $1079  2-9.08 | 5-12.07

2 לילות בבוקרשט, 5 לילות בהרי הקרפטים

ברגמו, מילנו, וורונה, ונציה, הרי הדולומיטים, פארקים 
גארדה לנד וקנבה וורלד, ריבה דל גרדה

30.07-6.08 | 27.07-3.08 | 23-30.07 | 16-23.07
מבוגר $1399 | ילד כשלישי בחדר $1329

  20-27.08 | 13-20.08
מבוגר $1459 | ילד כשלישי בחדר $1379

רומא, נאפולי, סולרנו, חוף אמלפיטני, ויטארי סול 
מארה- עיירת הקרמיקה

3-10.08 |  22-29.07 | 6-13.07 | 13-20.06

$1399

אמסטרדם, פארק שעשועים אפטלינג,  כפרי הדייגים, 
פארק השעשועים  ואליבי, שייט בחיטהורן, אלקמאר

  3-10.08 | 20-27.07
מבוגר $1699  |  ילד בחדר הורים $1649

17-24.08 מבוגר $1799  | ילד בחדר הורים $1749

פריז משפחות
4 לילות / 5 ימים

BB | מלון 4*

רומניה

הולנד משפחות
7 לילות / 8 ימים

BB | מלון 4*

רומא ודרום איטליה
7 לילות / 8 ימים

BB | מלון 4*

ברצלונה וקוסטה בראווה 
משפחות

צפון איטליה משפחות

פריז, יורודיסניי, שייט על הסיין, גני לוקסמבורג, לה דה פאנס

7 לילות / 8 ימים
5 ארוחות ערב | מלונות 4*

7 לילות / 8 ימים
HB | מלון 4*

לינה בקוסטה בראווה, ברצלונה, עיירות קוסטה בראווה, 
פארק השעשעוים פורט אוונטורה, קאמפ נאו , אקווריום, 

פארק מים, חירונה, פיגראס, מוזיאון דאלי 
   30.07-6.08 | 16-23.07

מחיר מבוגר $1439 | ילד עד כשלישי בחדר $1369
6-13.08 | 20-27.08   מבוגר $1499 | ילד $1429

צפון איטליה משפחות
7 לילות / 8 ימים

BB | מלון 4*


