
לעובדי וגמלאי בנק הפועלים

ארגון עובדי 
בנק הפועלים

2019/20 חורף 
טיולים ונופשונים



נובמבר 2019עובד/ת יקר/ה.

אנו שמחים להביא בפניכם מבחר הצעות לאתרי נופש וטיולים מאורגנים. ליעדים רבים ומגוונים בתקופת סתיו חורף 2019/20.
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.                          

      חורף חם ונעים!
      לכם ולכל בני משפחותיכם.

ארגון עובדי בנה״פ
הועד הארצי



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

לא כולל מיסים והטלים3 תשלומים3% הנחה בחיוב + 2% בקניהכל העולםמאורגנים

5 תשלומים4% הנחה במעמד הקניהכל העולםמאורגנים

3 תשלומים 5% הנחה במעמד החיובכל העולםמאורגנים

3 תשלומים 5% הנחה במעמד החיובכל העולםשייט

 המחירים הינם אירופה/אסיהנופשונים
3 תשלומים דולריםלאחר 5% הנחה

 המחירים הינם אירופה/אסיהמאורגנים
3 תשלומים דולריםלאחר 5% הנחה

 המחירים הינם אירופהסקי
3 תשלומים דולריםלאחר 5% הנחה

 המחירים הינם כל העולםמאורגנים
10 תשלומיםלאחר $100 הנחה

 המחירים הינם אירופהחבילות
3 תשלומיםלאחר $100 הנחה

 המחירים הינם כל העולםשייט
10 תשלומיםלאחר $100 הנחה

4 תשלומים3% הנחה במעמד הקניהכל העולםמאורגנים

4 תשלומים3% הנחה במעמד הקניהאירופהנופשונים

המחירים הינם לאחר אירופהסקי
3 תשלומים3% הנחה במעמד הקניה

 המחירים הינם כל העולםמאורגנים
3 תשלומיםלאחר $100 הנחה

 המחירים הינם כל העולםנופשונים
3 תשלומיםלאחר $100 הנחה

 המחירים הינם כל העולםמאורגנים
3 תשלומיםלאחר 7%- 5% הנחה

 המחירים הינם אירופהנופשונים
3 תשלומיםלאחר 5% הנחה



ארגון עובדי בנק הפועלים בשיתוף עם חברת "אמירים תיירות ונופש" 
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: 09-8333444

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



ארגנטינה , צ'ילה וברזיל כולל 
שמורת טורס דל פיינה 

בואנוס איירס, צ'ילה, קלפטה, 
מפלי האיגואסו, ריו דה ז'נרו

15 ימים | חצי פנסיון 
$ 5,379  14/1/20
$ 5,479   *27/2/20 ,*18/2/20

*כולל כרטיס כניסה למצעד המנצחות
  מלונות בדרגת 4 כוכבים 

✈ טיסות  אליטליה / איברייה /  
      קלמ / סוויס 

ארגנטינה , צ'ילה וברזיל 
בואנוס איירס, ברילוצ'ה, מעבר 

האנדים, טורס דל פיינה, קלפטה, 
מפלי איגואסו, ריו דה ז'נרו

17 ימים | חצי פנסיון
$ 6,079  14/1/20

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות אליטליה / איברייה / 

      קלמ / או סוויס 

דרום אמריקה 3 מדינות 
ארגנטינה, צילה וברזיל כולל 

האמזנוס 
בואנוס איירס, ברילוצ'ה, צ'ילה, 

קלפטה, מפלי האיגואסו, מנאוס, 
סלבדור דה בהייה, ריו דה ז'נרו

21 ימים | חצי פנסיון 
 -*12/2/20 ,18/1/20

פרטים ומחירים במשרדי 
מילניום 

*כולל כרטיס כניסה למצעד המנצחות
פרטים ומחירים במשרדי מילניום

  מלונות בדרגת 4 כוכבים
✈ טיסות אליטליה / איברייה /  

      קלמ / סוויס 

פרו בדגש תרבויות האינדיאנים 
 טבע ופולקלור כולל לינה 

ופנסיון מלא בג'ונגל האמזוני 
בפוארטו מלדונלדו 

לימה, פאראקס – איי בייסטאס , 
ארקיפה, קניון קולקה, פונו, אגם 

טיטקנה, האיים הצפים, פונו, קוסקו , 
אתרי האינקה, העמק הקדוש, מאצ'ו 

פיצ'ו, פוארטו מלדונלדו
16 ימים  | חצי פנסיון

$ 4,879 19/3/20 ,20/2/20 ,23/1/20
  מלונות בדרגת 4 כוכבים

✈ טיסות  אליטליה / איברייה

מקסיקו, גואטמלה כולל טיקאל
מקסיקו סיטי, סן קריסטובל, פלנקה,  

פלורס , טיקאל , גואטמלה סיטי, 
פנחצ'ל, אנטיגואה 

15 ימים, 13 לילות  | חצי פנסיון 
$ 4,100  20/3/20 ,14/2/20 ,17/1/20

  מלונות בדרגת 4 כוכבים
✈ טיסות  איבריה / לופטהנזה /

      אייר פרנס

מקסיקו, גואטמלה כולל קנקון
מקסיקו סיטי, סן קריסטובל, פלנקה, 

פלורס, טיקאל, גואטמלה סיטי, 
פנחצ'ל, אנטיגואה, קנקון

18 ימים , 16 לילות | חצי פנסיון  
$ 4,955 20/3/20 ,14/2/20 ,17/1/20

  מלונות בדרגת 4 כוכבים
✈ טיסות אייר פרנס / לוטפהנזה /

      איבריה

 קובה מקיף כולל סנטיאגו 
דה קובה 

הוואנה – סנטיאגו דה קובה, 
באיימו, קמאגווי, סנקטן ספיריטוס, 

טרינדד, ואראדרו
11 ימים, 10 לילות | א. בוקר + 

9 ארוחות 
,10/1/20 ,19/12/19 

$ 3,559  20/3/20 ,14/2/20
  מלונות בדרגת 4 כוכבים

✈ טיסות קלמ / אייר פרנס /
      איבריה

 קובה וקוסטה ריקה 
כולל יום טיול בפנמה 

הוואנה, פינאר דל ריו, מפעל 
סיגרים,שייט, מועדון  טרינידד , 

סנטה קלרה, סן חוזה, הר ארנל, 
טורטוגרו, מעיינות חמים, הגשרים 

התלויים, פארק מנואל אנטוניו, 
פנמה

15 ימים, 13 לילות | פנסיון מלא 
 ,17/1/20 ,10/1/20 ,19/12/19

$ 4,450     20/3/20 ,11/2/20
  מלונות בדרגת 4 כוכבים
✈ טיסות קלמ / אייר פרנס

טיולי מילניום

אירופה 

www.mtours.co.il | 03-6226650 לפרטים והזמנות: טל’ 03-6226666 | פקס
עשו לנו לייק

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי וכוללים מס נמל, היטל בטחון ומחיר דלק נכון ליום 01.01.19. בתי מלון בדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה. המחירים 
אינם כוללים ביטוח בריאות ומטען וכל תוספת במיסי נמל ושינויים במחירי דלק אשר ייגבו מהנוסעים כמקובל. מומלץ לבדוק את התנאים הכלליים של 
טיולי מילניום כפי שמפורטים באתר החברה www.mtours.co.il. יש להתעדכן בעת ביצוע ההזמנה על המחיר הסופי בהתאם לתאריך היציאה. ט.ל.ח.

A TOUR OF A LIFE TIMEטיולי מילניום

חורף 2020

 חופשה בלונדון הנוצצת לכבוד 
חג המולד וחנוכה 

מאדאם טוסו, שיט על נהר התמזה, 
ארמון בקינגהאם, מוזיאון הטבע, 

 שוק קמדן וקובנט גרדן חגיגת 
שווקים וקניות, לונדון איי

6 ימים | ארוחת בוקר 
$ 1,355                      26/12 ,25/12

 ילד עד גיל 14  3/4 בחדר הורים
200 $ הנחה

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות  אל-על / בריטיש

חגיגת קרנבלים בצפון איטליה 
ונציה –אגם גרדה, קרנבל המסכות 

בונציה, קרנבל הניוקי  בורונה, 
פירנצה, קרנבל הבובות בויארג'ו, 

קרנבל התפוזים באיבראה- מילאנו
8 ימים | ארוחת בוקר 

$ 1,199                              18/2/20
  מלונות בדרגת 4 כוכבים 

✈ טיסות: אל-על

טיול קרנבל בטנריף האיים הקנרים 
גן העדן באוקיאנוס האטלנטי

קרנבל הפתיחה בסנטה קרוז,טקס 
קבורת הסרדין,  גברים בנעלי עקב, טקס 

סיום הקרנבל בפוארטו דה לה קרוז
סיור מקיף באי טנריף והאי לה גומרה

8 ימים
$ 1,870                                      24/2

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות שכר

 

מרכז אמריקה ודרום אמריקה

החיוב  במעמד  הפועלים  בנק  וגמלאי  לעובדי 
למשלמים בכרטיס אשראי המשוייך למועדון עובדי בנק הפועלים
חברה ה תר  בא נוספים  מסלולים  על  חלה  *ההנחה 

 5%
הנחה



www.mtours.co.il | 03-6226650 לפרטים והזמנות: טל’ 03-6226666 | פקס
עשו לנו לייק

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי וכוללים מס נמל, היטל בטחון ומחיר דלק נכון ליום 01.01.19. בתי מלון בדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה. המחירים 
אינם כוללים ביטוח בריאות ומטען וכל תוספת במיסי נמל ושינויים במחירי דלק אשר ייגבו מהנוסעים כמקובל. מומלץ לבדוק את התנאים הכלליים של 
טיולי מילניום כפי שמפורטים באתר החברה www.mtours.co.il. יש להתעדכן בעת ביצוע ההזמנה על המחיר הסופי בהתאם לתאריך היציאה. ט.ל.ח.

A TOUR OF A LIFE TIMEטיולי מילניום

חורף 2020

טיול מקיף ביפן כולל האי מיאגמה 
וקנאזאווה 

אוסקה - נארה , הירושימה - האי 
מיאג'ימה , קיוטו, קנאזאווה, 

שיראקאווה גו, אקאיימה, מטסומוטו, 
האקונה, קמקורה, טוקיו-ניקו

14 ימים | חצי פנסיון 
$ 5,450            25/3/20 ,20/3/20

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות לוט

סין והונג קונג
הונג קונג , מקאו, שנזן, גווילין, 
שנחאי, בייג'ין. נסיעה ברכבת 

המהירה לגוולין, מופע אקרובטיקה 
בשנחאי,  רכבת מהירה לבייג'ין, 

סיור ריקשות ומופע קונגפו
 12 ימים, 10 לילות | א. בוקר +

7 ארוחות 
$ 2,599   18/3/20 ,12/2/20 ,8/1/20

* 9 לילות 
  מלונות בדרגת 4 כוכבים 

✈ טיסות אל-על 

ויאטנם וקמבודיה מקיף כולל סאפה
האנוי ,מפרץ האלונג,דא ננג ,הוי 

אן, הואה, סייגון, צ'או דוק, פנום פן, 
סיאם ריפ

17 ימים, 14 לילות | חצי פנסיון 
$ 3,555                          11/2/20 

    $ 3,755                          31/3/20
    $ 3,655                            7/4/20

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות  טורקיש 

הודו ונפאל מקיף
פטאן - המחנה הטיבטי,מקדש פשופתינת, 

ואראנסי, שייט על הגנגס, קג'ורהו – 
ג'יפים למפלי ראנה, אורצ'ה, טקס 

אארטי, הטאג' מאהל, ג'איפור, ניו דלהי
15 ימים | פנסיון מלא

$ 3,350   17/3/20 ,18/2/20 ,14/1/20
  מלונות בדרגת 4 כוכבים 

✈ טיסות אייר אינדיאה / אייר אוזבקיסטן

טיול להודו נפאל כולל פושקר 
ורישיקש

מומביי, אודאייפור , פושקר ,ג'איפור 
פטיפור סיקרי ,אגרה , רישיקש ,ניו 

דלהי, קטמנדו ,פטאן ,נגרקוט

17 יום, 15 ל.ילות | חצי פנסיון
$ 3,099                                   18/2/20

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות אל-על 

VIP תאילנד במיטבה - תאילנד  
כולל בנגקוק, צפון ונופש בפוקט

ארמון המלך  ומקדשי העיר, שוק 
הלילה, השוק הצף, שייט נהרות, 

פטאיה, דוי טונג,  רכיבה על פילים, 
שבטי ההרים, שבט ארוכות הצוואר, דוי 

אינטנון, קופיפי, פוקט  
15 ימים, 12 לילות | חצי פנסיון

$ 2,850               17/3/20 ,14/1/20
$ 2,950                                   4/2/20

  מלונות בדרגת 4/5 כוכבים 
✈ טיסות אל-על 

תאילנד מקיף כולל בנגקוק, צפון 
ונופש בפוקט

צפון תאילנד, שבט ארוכות הצוואר, 
שייט במקונג, רכיבה על פילים, דוי 

סוטפ, פוקט, האי של ג'ימס בונד, 
בנגקוק ארמונות ומקדשים , איוטיה, 

פאטייה 
15 ימים, 12 לילות | חצי פנסיון

,4/2/20 ,14/1/20 
$ 2,530                             17/3/20

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות אל-על

ניו זילנד טיול עומק ארץ הענן הלבן כולל 2 לילות בסינגפור
ביקורים באוקלנד, דבנפורט, וואיטומו, רוטורואה, וולינגטון, נלסון, 

כרייסטצ'ירץ, קווינסטאון, דונדין  | 21 ימים/18 לילות | חצי פנסיון
9/1/20, 13/2/20, 12/3/20 - לפרטים ומחיר במשרדי מילניום 

  מלונות בדרגת 4 כוכבים     ✈ טיסות סוויס / קטאי פסיפיק / סינגפור איירליינס 

דרום אפריקה
כולל ספארי בקרוגר פארק, מפלים, 

שייט, שמורות, מפלי ויקטוריה , שמורת 
צ'ובה

14 ימים, 12 לילות | חצי פנסיון 
$ 4,350   12/3/20 ,20/2/20 ,16/1/20

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות  אתיופיאן  

ספארי בטנזניה  ונופש בזנזיבר
טנזניה - ימי ספארי וביקור בכפר מסאי 

טיפוסי. זנזיבר - ספארי בלו כולל ארוחת 
צהריים. )מתאים גם  למשפחות(

8 ימים | טנזניה - פנסיון מלאה, 
זנזיבר: חצי פנסיון

$ 4,179                                     31/3/20
  מלונות בדרגת 4 כוכבים 

✈ טיסות  אתיופיאן 

מרוקו מקיף ערי המלוכה, שמורות 
טבע, מוזיאונים, שווקים, סיורי גיפים

רבאט, שפשאוון,  פאס, אירפאן, 
שווקים, סיור ג'יפים במדבר, מרקש, 
עמק האוריקה, קזבלנקה, 2 חפלות 

11  ימים, 10 לילות | חצי פנסיון
$ 1759   19/3/20 ,20/2/20 ,16/1/20

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות אייר פרנס / איברייה/  

      טורקיש

אפריקהאסיה

פסיפיק

החיוב  במעמד  הפועלים  בנק  וגמלאי  לעובדי 
למשלמים בכרטיס אשראי המשוייך למועדון עובדי בנק הפועלים
חברה ה תר  בא נוספים  מסלולים  על  חלה  *ההנחה 

 5%
הנחה

טיולי מילניום



∞≥≠µ¥≥∂∞∂∞ :טל: ∞∞∞¥∑≤∂≠≤∞ פקס לקבלת תכניות מפורטות ומועדי יציאה 

www.pegasusisrael.co.il | email: pegasus@pegasusisrael.co.ilוב≠חפשו אותנו ב≠ 

מדיניות פגסוס הייתה ותמשיך להיות בתכנון וביצוע טיולים בהם תטיילו במהלך כל היוםÆ תבקרו באתרים רבים בליווי הדרכה מעמיקה¨ פעילויות 
בערבים¨ בדאגה לארוחת ערב במרבית הטיולים ©חצי פנסיון®¨ ובמחיר אשר תמיד יהיה אטרקטיבי בהתייחס לתוכן המוצרÆ ההנחה מתייחסת 
למחיר בסיס בלבד ואינה כוללת מיסים והיטלים המחירים נכונים נובמבר π±∞≥ ועשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמתÆ המחירים 

ÆחÆלÆאו חברות שכר ישראלית טØאו ראשונה והטיסות בחברות סדירות וØהינם לאדם בחדר זוגי וכוללים בתי מלון בדרגת תיירות טובה ו

בראש אחראירופה

טנריף¨ שייט לאי לה גומרה ´ 
שייט נוסף בסירת ”רויאל דולפין“
∏ ימים חצי פנסיון ´ ארוחה נוספת 

האי טנריף: עמק האורוטאבה • לה אורטאבה  
• סנטה קרוז • הפרמידות בגויאמר • קנדלריה  
• לה לגונה • הרי אנגה • פארק לאס קניאדס • 

הר הגעש טיידה • איקוד דה לוס וינוס • שייט 
לחופי דרום האי כולל ארוחת צהריים • קניון 
לוס חיחנטס • האי לה גומרה: שייט אל האי 
ובחזרה • סן סבסטיאן • פארק לורו • ביקור 

ביקב מקומי כולל טעימות • הגנים הבוטנים 
של פוארטו דה לה קרוז • מופע פלמנקו

רמת בתי מלון: ¥™
05/12/2019 איבריה - $1680
§±∂π∞ - 15/01/2020 איבריה

23/02/2020 קרנבל איבריה - $1860
24/02/2020 קרנבל איבריה - ∞∑∏±§

§±π≤∞ - 24/02/2020 קרנבל בראסלס
24/02/2020 קרנבל סוויס - ∞∂∏±§

25/02/2020 קרנבל איבריה - ∞∂∏±§
25/02/2020 קרנבל סוויס -  ∞∂∏±§

איטליה ≠ הקנבלים אזור האגמים
©גרדה® וטוסקנה ∑ ימים 

חצי פנסיון
אגם גארדה: ריבה דל גארדה, סירמיונה • 

וויצ‘נזה: ביקור בתיאטרון הרומאי העתיק • 
וורונה: קרנבל הניוקי • ונציה: סיור עיר • כיכר 

סן מרקו • קרנבל המסכות  ועוד  
רמת בתי מלון: ¥™

§±¥∏µ - 16/02/2020 אל על
§±≥∏µ - 18/02/2020 אליטליה

§±≥πµ - 18/02/2020 אל על
§±≥∏µ - 19/02/2020 אליטליה

§±≥∏µ - 21/02/2020 אל על

טיולי
סתיו וחורף /

3% הנחה במעמד החיוב ´ 2% הנחה במעמד הקניה
למשלמים בכרטיס אשראי המשוייך למועדון עובדי בנק הפועלים ˇ לא כולל מיסים והטלים 

דרום קוריאה ≥± ימים חצי פנסיון
סיאול • סוואן ג‘אונג‘ן • מקדש האינסה גיונגג‘ו 

• גיונגג‘ו בוסאן • האי ג‘ג‘ו ועוד
חברות תעופה: קוריאן איירליינס 

רמת בתי מלון: ¥≠≤™
§≥π∏µ - 12/11/2019

פיליפינים µ± ימים 
חצי פנסיון ´ ≤ ארוחות נוספות

מנילה • אגם טאאל • מפלי פגסאנחאן
• בנוואה • טרסות האורז ועוד 

חברות תעופה: קתאי פסיפיק 
™¥≠µ :רמת בתי מלון
§≥π∑µ - 10/3 ,29/11

§¥∞∑µ - 24/02 ,05/02 ,18/01/2020

טנזניה Øπ∏ ימים 
פנסיון מלא ´ ≥ ארוחות נוספות

ארושה • שמורות מנייארה • שבט המסאיי • 
נגורונגורו • נקיק אולדובאי • שמורת הסרנגטי 
• אגם אייאסי התרבות הנכחדת של השבטים 

+ ציידי ההאדזבה • קלימנג‘רו
חברות תעופה: אתיופיאן איירליינס 

רמת בתי מלון: הטוב בנמצא
§¥≤≥µ - 22/12/2019

§≥π≥µ - 08/03 ,02/02 ,05/01/2020

אתיופיה  ¥± ימים  פנסיון מלא
אדיס אבבה • באהר דאר • מפלי הנילוס 

הכחול • ימת טאנה • גונדר/ הרי הסימאיין 
• לליבלה אדיס אבבה ארבעה מינץ • שבטי 

עמק האומו • אגמי שבר
חברות תעופה: אתיופיאן איירליינס 

רמת בתי מלון: הטוב בנמצא
§≥∏∑µ - 14/01/2020

קולומביה פנמה  ∑± ימים 
חצי פנסיון ´ ≥ ארוחות נוספות

 San) סן אגוסטין  Neiva  בוגוטה • נייבה
Agustín) • פופאיאן Popayán • קאלי • סלנטו 

 • Medellín עמק הקפה • מדג'ין Salento
קרטחנה • איי רוסאריו • פנמה סיטי • שבט 

האמברה ונהר הצ‘ארגס
חברות תעופה: איבריה רמת בתי מלון: 3-4*

§¥π∑µ - 07/02/2019

איסלנד ספארי חורף
∑ ימים חצי פנסיון

קפלאוויק • הלגונה הכחולה • קוורגרדי • 
”טבעת הזהב“ • ת‘ינגווטליר• גייזר• גולפוס 

• פלוד‘יר • פלוד‘יר • הלגונה הסודית • 
סליילנדספוס • סקוגאפוס • דירהולאיי • 

ויק • פארק לאומי סקאפטאפטל • הלגונה 
הקרחונית יוקולסארלון • פייאטלאסארלון • 

קירקיובאיירקלויסטר • קוולסווטליר • מפעל 
גיאותרמי • ריקיאוויק

חברות תעופה: אל על / איסלנד אייר
רמת בתי מלון: 3-4*

§≥π∏µ - 11/02 ,07/01/2020

לפלנד ∑ ימים 
פנסיון מלא ´ ≥ ארוחות נוספות

סיור בהלסינקי בירת פינלנד - ייחודי לפגסוס 
• רכיבה במזחלת כלבי האסקי • ספארי רכוב 

על אופנועי שלג • פיקניק בחיק הטבע • חוות 
איילי צפון ורכיבה במזחלת  איילים • מוזיאון 
 - “ICE KARTING" הארקטיקום • רכיבת חורף

שמורת הטבע קורואמה ועוד
חברות תעופה: פינאייר

רמת בתי מלון: 3-4*
 ,11/02 ,04/02 ,28/01 | §≤∑≤µ - 21/01/2020

§≤∑∑µ - 24/03 ,17/03 ,10/3 ,03/03 ,25/02 ,18/02



 Æהיום כל  במהלך  תטיילו  בהם  טיולים  וביצוע  בתכנון  להיות  ותמשיך  הייתה  פגסוס  מדיניות 
תבקרו באתרים רבים בליווי הדרכה מעמיקה¨ פעילויות בערבים¨ בדאגה לארוחת ערב במרבית 
ההנחה   Æהטיולים ©חצי פנסיון®¨ ובמחיר אשר תמיד יהיה אטרקטיבי בהתייחס לתוכן המוצר
 ≤∞±π מתייחסת למחיר בסיס בלבד ואינה כוללת מיסים והיטלים המחירים נכונים נובמבר
ועשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמתÆ המחירים הינם לאדם בחדר זוגי וכוללים 
בתי מלון בדרגת תיירות טובה וØאו ראשונה והטיסות בחברות סדירות וØאו חברות שכר 

ÆחÆלÆישראלית ט

אסיה

תאילנד עם פאי¨ קנצ‘נבורי¨ אמפאוואה¨ 
שמורת ארוואן  משולש הזהב¨ פאטאייה¨ 

ופוקט ∑±Ø∂± ימים
אÆ בוקר ועוד ∑± ארוחות נוספות ומסז‘ 

תאילנדי מסורתי
בנגקוק • קנצ'נבורי ביקור בגשר על נהר 

הקוואי • סיור בשמורת מפלי ארוואן
KLONG - KHONE • פאטאייה • צ'אנג ראי • 

משולש הזהב: שייט בנהר מקונג לכיוון לאוס, 
ביקור באי DON SAO • ביקור בשמורת הואי 

נאם דאנג  ובמעיינות החמים • צ‘אנג מאי ועוד
חברות תעופה: אל על / טורקיש

/ אוקראינה איירליינס 
רמת בתי מלון: ¥≠≤™

,08/12 ,03/12 ,19/11/2019
 ,04/02 ,21/01 ,14/01 ,12/01 ,05/01/2020

 ,08/01 ,02/12 ˇ §≥∞∏∞ - 15/03 ,25/02 ,09/02
§≤π∑∞ - 29/01, 02/04, 04/04 פסח

וייטנאם וקמבודיה קלאסי
∂± ימים חצי פנסיון ´ ≥ ארוחות

האנוי • נין בין: שייט מיוחד בנהר בין צוקי 
הקרסט  • האלונג ביי ארוחת צהריים מיוחדת 
על הסיפון • דאנאנג: • חציית דלתת המקונג 

מויאטנם אל קמבודיה ביומיים • קאי ראנג: 
שייט על המקונג לשוק הצף • סיאם ריאפ 

ואנגקור ועוד
חברות תעופה: אל על / טורקיש 

רמת בתי מלון: ¥™
31/12 ,04/12 ,26/11/2019

 ,18/02 ,04/02 ,21/01 ,12/01 ,06/01/2020
§≥µ∏∞ - 09/03 , 25/02

§≥¥∏∞ - 11/02 ,09/02 ,28/01 ,10/01 ,02/12

3% הנחה במעמד החיוב ´ 2% הנחה במעמד הקניה
למשלמים בכרטיס אשראי המשוייך למועדון עובדי בנק הפועלים ˇ לא כולל מיסים והטלים 

וייטנאם וקמבודיה מקיף
π± ימים חצי פנסיון ´ ≥ ארוחות

§≥π∂∞ - 18/11/2019
§≥∑¥∞ - 04/12/2019

,12/02 ,29/01 ,15/01 ,08/01/2020
§≥∏∑∞ - 11/03 ,26/02

הודו קלאסי ∂±µØ± ימים חצי פנסיון
בומביי • אודייפור • ראנקפור: ביקור במקדש  

• ג'ודפור:  פושקר • ג'איפור • אגרה: מבצר 
אגרה, ביקור בטאג' מאהאל • ואראנסי • דלהי: 
המסגד הגדול, קוטוב מינאר, מקדש הלוטוס, 

פעילות ערב משותפת ועוד
חברות תעופה: אל על 

רמת בתי מלון: ¥≠≤™
 §≤∑∏∞ - 05/12 ,21/11/2019

,06/02 ,23/01 ,09/01/2020
§≤∑∏∞ - 12/03 ,20/02

הודו ונפאל ∞≥ ימים חצי פנסיון
בומביי • אודייפור • ראנקפור: ביקור במקדש  

• ג'ודפור: פושקר • ג'איפור • אגרה: מבצר 
אגרה, ביקור בטאג' מאהאל • ואראנסי • דלהי: 

פעילות ערב משותפת ועוד
חברות תעופה: טורקיש אייליינס 

רמת בתי מלון: ¥≠≤™
§≥µ¥∞ - 04/12/2019
§≥¥∏∞ - 23/ ,03/02

§≥µ∏∞ - 29/03/2019 פסח

סרי לנקה ±±Ø∞± ימים 
חצי פנסיון ´ ארוחה נוספת

דמבולה • סיגיריה • פולונארוואה • טיול ג‘יפים 
בפארק מינרייה • קנדי • איזור נואירה אליה • 

איזור החוף המערבי ועוד
חברות תעופה: טורקיש אייליינס 

רמת בתי מלון: ¥™
5/12/2019

§≤∞∏∞ - 19/03 ,20/02 ,06/02 ,16/01/2020

פיליפינים כולל הונג קונג
≥±Ø±± ימים חצי פנסיון ´ ≥ ארוחות נוספות 

חברות תעופה: קתאי פסיפיק 
רמת בתי מלון: ¥™

 LAKE מנילה • מפלי פגסאנחאן • אגם טאאל
TAAL • בנוואה • טרסות אורז האפאאו • טראסות 

האורז באטאד • טגבילאראן בוהול • שייט בין 
האיים – האי פאמילאקאן - צ‘בו

§≤π∏∞ - 19/02 ,22/01/2020 ,26/11/2019

טיוואן הונג קונג ומקאו
¥± ימים חצי פנסיון בטאיוואן¨ 

בהונג קונג מקאו ארוחות בוקר
טאיפיי וסביבתה • ביקור באזור מעיינות חמים 

בפארק יאנגמינשאן • נשוט במעבורת לחצי האי 
 • LIUHO שוק הלילה של • REN-AI שיג'ין •  נהר ה

מקאו: סיור במקאו וביקור בשרידי
חברות תעופה: קתאי פסיפיק 

™¥≠µ :רמת בתי מלון
§≥¥∏µ - 14/11/2019
§≥∂¥∞ - 05/01/2020
§≥∂¥∞ - 16/02/2020

יפן עם הירושימה וקויאסאן
¥±Ø≤± ימים חצי פנסיון

טוקיו • מקדש אסאקוסה קאנון • נאקאמיזה, 
רובע אקיהאברה • הר פוג'י • קויאסן: לינה 

בשוקובו - מקדש המשמש כלודג' • הירושימה 
ועוד

™¥≠µ :רמת בתי מלון
§¥π∑∞  - 17/03/2020
§µ≥∏∞  - 11/03/2020

∞≥≠µ¥≥∂∞∂∞ :טל: ∞∞∞¥∑≤∂≠≤∞ פקס לקבלת תכניות מפורטות ומועדי יציאה 

www.pegasusisrael.co.il | email: pegasus@pegasusisrael.co.ilוב≠חפשו אותנו ב≠ 

טיולי
סתיו וחורף /



 Æהיום כל  במהלך  תטיילו  בהם  טיולים  וביצוע  בתכנון  להיות  ותמשיך  הייתה  פגסוס  מדיניות 
תבקרו באתרים רבים בליווי הדרכה מעמיקה¨ פעילויות בערבים¨ בדאגה לארוחת ערב במרבית 
ההנחה   Æהטיולים ©חצי פנסיון®¨ ובמחיר אשר תמיד יהיה אטרקטיבי בהתייחס לתוכן המוצר
 ≤∞±π מתייחסת למחיר בסיס בלבד ואינה כוללת מיסים והיטלים המחירים נכונים נובמבר
ועשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמתÆ המחירים הינם לאדם בחדר זוגי וכוללים 
בתי מלון בדרגת תיירות טובה וØאו ראשונה והטיסות בחברות סדירות וØאו חברות שכר 

ÆחÆלÆישראלית ט

3% הנחה במעמד החיוב ´ 2% הנחה במעמד הקניה
למשלמים בכרטיס אשראי המשוייך למועדון עובדי בנק הפועלים ˇ לא כולל מיסים והטלים 

ברזיל¨ צ‘ילה וארגנטינה בטיול המשלב 
את הקרחונים ואת שמורת הפאיינה

¥±Ø≤± ימים חצי פנסיון
בואנוס איירס • איגואסו • ריו דה ז'אנרו • 

קלפטה: שייט לקרחון אופסלה ואגם אונלי • 
שמורת הפאיינה ועוד

חברות תעופה: איבריה 
רמת בתי מלון: ¥≠≤™

§¥∂∏∞ - 21/01/2020 | §≥±≤µ - 01/12/2019
19/02/2020 קרנבל - ∞¥∑¥§

ארגנטינה¨ צ‘ילה וברזיל
∑±Ø∂± ימים חצי פנסיון

ברילוצ'ה • שמורת הפאיינה • קלפטה • 
בואנוס איירס • איגואסו ועוד

חברות תעופה: איבריה / אלאיטליה / 
לופטהנזה 

רמת בתי מלון: ¥≠≤™
 ,26/02 ,04/02 ,21/01 ,7/01/2020 ,19/11/2019

 §∂∞∏∞ - 17/02 ,09/12 | §µπ∑∞ - 28/02
§µ∏∏∞ - 29/03/2019 | §∂±∏∞ - 16/02/2020

דרום¨ מרכז וצפון אמריקה

קובה בטיול מקיף כולל הדרום
≥±Ø±± ימים פנסיון מלא

הוואנה • עמק וייניאלס • סאנטיגו דה קובה 
• ביקור במוזיאון, עמק לוס אינחניוס, תצפית 

ממגדל מאנאקה איזנאגה • סנטה קלרה • 
ואראדרו: ספארי בג'יפים 4X4, שייט קטאמארן 

כולל בר חופשי ועוד
חברות תעופה: טורקיש 

רמת בתי מלון: ¥≠≤™
 §≤∏∏∞ - 09/12/2019

§≤π¥∞ - 17/02/2020 ,13/01/2020

קובה¨ קוסטה ריקה ופנמה
∑±Ø∂± ימים פנסיון מלא

קובה • עמק וייניאלס • בית גידול קרוקודילים  
• טרינידד • סנטה קלרה • ואראדרו: ספארי 

בג'יפים 4X4, שייט קטאמארן כולל בר חופשי 
חברות תעופה: סוויס / לופטהנזה / איבריה 

רמת בתי מלון: ¥≠≤™
,10/2 ,27/1 ,20/1 ,9/12 ,25/11 ,11/11

§¥∑∏∞ - 06/01/2019 ˇ §¥∂∏∞ - 16/3 ,24/2

מקסיקו¨ גואטמלה וקוסטה ריקה
∏±Ø∑± ימים חצי פנסיון ´ ∑ ארוחות נוספות
מקסיקו סיטי • סאן קריסטובל • פאלנקה: 

אתר שרידי עיר המאיה • ביקור בשמורת 
האגמים מונטהבלו • אנטיגואה • פנאחצ'ל 

ואגם אטיטלן • ארנל • מונטה ורדה ועוד
חברות תעופה: לופטהנזה / איבריה 

רמת בתי מלון: ¥≠≤™
§¥µ∏∞ - 30/01 ,16/01/2020 ,21/11/2019

§¥µ¥∞ - 16/02/2019 | §¥∂¥∞ - 03/12/2019

מקסיקן¨ גואטמלה ובליז בדרך המאיה 
±≥Ø∞2 ימים חצי פנסיון

מקסיקו סיטי • סאן קריסטובל • פנאחצ'ל 
ואגם אטיטלן: סנטיאגו אטיטלן, שייט באגם 
אטיטלן • טיקאל • קנקון: הפארק האקולוגי 

שקארט כולל מופע
חברות תעופה: לופטהנזה / סוויס / איבריה 

רמת בתי מלון: ¥≠≤™
 §µ≤¥∞ - 10/01/2020
§µ∞∏∞ - 14/02 ,27/01

∞≥≠µ¥≥∂∞∂∞ :טל: ∞∞∞¥∑≤∂≠≤∞ פקס לקבלת תכניות מפורטות ומועדי יציאה 

www.pegasusisrael.co.il | email: pegasus@pegasusisrael.co.ilוב≠חפשו אותנו ב≠ 

דרום אפריקה עם מפלי ויקטוריה ושמורת 
CHOBE כולל לינה בשמורה פרטית

∑±Ø∂± ימים חצי פנסיון ´ ≥ ארוחות נוספות
יוהנסבורג • סווזילנד • פרטוריה • מפלי 

ויקטוריה: ביקור במפלים • שייט בזמן 
השקיעה בנהר זמבזי • סיור ספארי בשמורת 

הטבע CHOBE  בבוצואנה • שייט בטבע 
הפראי של נהר CHOBE ועוד

חברות תעופה: אתיופיאן איירוייס/אל על 
רמת בתי מלון: ¥≠≤™

,06/12 ,22/11 ,15/11/2019
§µ≤¥∞ - 14/02 ,17/01/2020

§µ±¥∞ - 11/03 ,22/01 ,08/01/2020
§¥π∑∞ - 28/2 ,7/2

אפריקה
דרום אפריקה עם מפלי ויקטוריה

≥± ימים חצי פנסיון
קייפטאון • אזור אודסהורן • מסלול פנורמי דרך 
ג‘ורג‘ ומעבר אוטניקואה: נייזנה, שמורת הטבע 

ציציקמה ונהר הסערות • ספארי בשמורת 
פארק קרוגר • מפלי ויקטוריה: ביקור במפלים 

• שייט בזמן השקיעה בנהר זמבזי  ועוד
חברות תעופה: אתיופיאן איירוייס 

רמת בתי מלון: ¥≠≤™
3/12/2019

§≥≥¥∞ - 12/03 ,20/02 ,27/01 ,09/01/2020

מרוקו ±± ימים חצי פנסיון ´ ארוחה נוספת
רבאט • מקנס: בירתו של מולאי איסמעיל, 

ביקור במלאח היהודי, מוזוליאום • פס בילוי 
ערב כולל משקה ראשון • ארפוד: מרזוגה - סיור 
של זריחה בדיונות ברכבי 4X4 • מרקש האטלס 

הגבוה, בילוי ערב כולל משקה ראשון ועוד 
™≥≠µ :חברות תעופה: איבריה רמת בתי מלון

§±∑¥∞ - 05/11/2019
§±∑µ∞ - 11/11/2019
 §±∑¥∞ - 23/11/2019
§±∑¥∞ - 03/12/2019

מרוקו עם הסהרה ¥± ימים חצי פנסיון
רבאט • מקנס: בירתו של מולאי איסמעיל, 

ביקור במלאח היהודי, מוזוליאום • פס בילוי ערב 
כולל משקה ראשון • ארפוד: מרזוגה - סיור של 

זריחה בדיונות ברכבי 4X4  • מרקש האטלס 
הגבוה, בילוי ערב כולל משקה ראשון ועוד 

חברות תעופה: טורקיש/ איבריה 
™≥≠µ :רמת בתי מלון

§±π∑∞ - 01/12 ,17/11/2019

טיולי
סתיו וחורף /
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 תנאי תשלום: עד שלושה תשלומים ללא ריבית | המחירים כוללים א.בוקר - אלא אם צויין אחרת בפרסום.

יש להזדהות כעובד בנק הפועלים לצורך מתן ההטבה | אין כפל מבצעים | עבור הזמנות חדשות בלבד

טיולים מאורגנים במחירים מיוחדים לעובדי וגימלאי בנק הפועלים

כרמל תיירות
יעדים שמשתלם לחלום עליהם

מקבוצת סיגנל טורס
כרמל תיירות

CARMEL

תכניות מלאות | קבוצות קטנות | מדריכים מומחים

הודו - דרך המהרג'ות בחבל רג'סטאן הודו, כולל ורנאסי - הקסם של רג'סטאן 
והצבעוניות של הגאנגס

תאילנד כולל נופש באיים - 
שבטים, שווקים וחופים לבנים בממלכת סיאם

9 ימים |  | כולל טיסות פנים | חצי פנסיון
מלונות 4 ו- 5 כוכבים

יציאות: דצמבר - מרץ – 1,395 $

כולל: ניו דלהי, אגרה, טאג' מאהל, ג'איפור, פושקאר, סדנת יוגה 
בזריחה, רכיבה על פילים למצודת אמבר, סרט הודי בג'איפור, 

עיר הרפאים פטיפור, סיקרי ועוד.

11 ימים |  | 3 טיסות פנים | חצי פנסיון
מלונות 4 ו-5 כוכבים

יציאות: 12.11 – 1,495 $ | ינואר – פברואר – 1,595 $

כולל: ניו דלהי, אגרה, הטאג' מאהל, ג'איפור, פושקאר, סדנת יוגה 
בזריחה, רכיבה על פילים למצודת אמבר, סרט הודי בג'איפור, 

עיר הרפאים פטיפור, וראנסי, מומבי ועוד.

14 ימים |  | חצי פנסיון למעט ימי הנופש
מלונות 4 כוכבים | כולל נופש בפטאייה

יציאות: נובמבר - מרץ – 2,095 $
כולל: בנקוק, השוק הצף, קצ'אנבורי, צ'אנג מאי, צ'אנג ראי, 

משולש הזהב, שייט באיים ועוד.
תוספת לנופש ב: קו צ'אנג – 100 $ לאדם | פוקט – 200 $ לאדם 

סינגפור – 800 $ לאדם 

הפיליפינים כולל פינטובו וסבו - מטראסות האורז 
בצפון, דרך הר הגעש פינטובו ועד לאי סבו

וויטנאם, קמבודיה - ממפרצי אבן גיר, דרך כפרים 
ושווקים צפים אל גורדי שחקים שראשם נטוע בשמיים

לאוס ובורמה – 
ארצות המזרח שנותרו בדמותן 

11 ימים |  | 2 טיסות פנים | חצי פנסיון 
מלונות 3 ו- 4 כוכבים 

יציאות: דצמבר - מרץ – 1,895 $

כולל: מפלי פגסאנחאן, טראסות האורז בבנאווי, הכפרים בטאד 
ובאנגאן, מנילה, הר געש פינטובו, שייט באיים, האי סבו ועוד.

14 ימים |  | כולל טיסות פנים | חצי פנסיון
מלונות 4 כוכבים 

יציאות: נובמבר – 2,295 $ | ינואר - מרץ – 2,395 $

כולל: האנוי, סאפה, מפרץ האלונג, סייגון, מחילות הוויט-קונג, 
דלתת המקונג, סיאם ריפ, מקדשי האנגקור, טונלה סאפ ועוד.

14 ימים |  | 5 טיסות פנים
חצי פנסיון | מלונות 3 ו- 4 כוכבים
יציאות: פברואר - מרץ – 2,895 $

כולל: בנגקוק, ווינטיין, וואנג ויינג, קין לאנג, לואנג פראבנג, 
מנדאלי, הר פופה, בגאן, מערות פינדאה, אגם אינלה, ינגון ועוד.
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יש להזדהות כעובד בנק הפועלים לצורך מתן ההטבה | אין כפל מבצעים | עבור הזמנות חדשות בלבד

טיולים מאורגנים במחירים מיוחדים לעובדי וגימלאי בנק הפועלים

כרמל תיירות
יעדים שמשתלם לחלום עליהם

מקבוצת סיגנל טורס
כרמל תיירות

CARMEL

תכניות מלאות | קבוצות קטנות | מדריכים מומחים

כולל: סאן פאולו, ריו דה ז'נרו, הר הסוכר, הקורקובדו, טיול ג'יפים ביער טיז'וקה, מפלי האיגואסו, בואנוס איירס, 
שייט על נהר הטיגרה, ערב במועדון טנגו ועוד.

פברואר – קרנבל – 2,695 14.1$ – 1,895 $ | 28.1 – 2,095 $ | 17.3 – 2,195 $

מקסיקו, גוואטמלה, הונדורס ובליז – אל עתיקות המאיה, 
הג'ונגלים, החופים והערים הקולוניאליות של מרכז אמריקה

12 ימים | TURKISH AIRLINE | כולל טיסות פנים | מלונות 4 כוכבים
יציאות: דצמבר – 2,695 $ | ינואר עד מרץ – 2,595 $

כולל: מקסיקו סיטי, טאוטיווקאן, אצטדיון האצטקה, קויואקאן, 
סוצ'ימיליקו, גוואטמלה סיטי, שייט על אגם אטיטלן, פנאחצ'ל, 
אנטיגואה, הונדורס, קופאן, פורטו באריוס, ריו דולסה, פלורס, 

טיקאל, בליז, פלאיה דל כרמן, נופש בקנקון ועוד.

קובה – רומנטיקה, מהפכה, 
סלסה ורום בלב הקריביים 

10 ימים | TURKISH AIRLINE | חצי פנסיון | מלונות 4 כוכבים
יציאות: ינואר – 1,895 $ | פברואר - מרץ – 2,095 $

כולל: הוואנה, עמק וינאלס, חבל פינאר דל ריו, טרינידד, 
סנטה קלרה והריביירה של וראדרו ועוד.

הונג קונג ודרום סין כולל גווילין

9 ימים |  | מלונות 3 ו- 4 כוכבים
כולל רכבת הבולט לגווילין

יציאות: ינואר - מרץ – 1,445 $

כולל: הונג קונג, פארק חדק הפיל, שייט על נהר לי, עלייה ברכבל 
להר יהאו, שייט במפרץ ראפלס, תצפית מפסגת ויקטוריה ועוד.

טאיוואן, הונג קונג ומקאו - הנמרים האסייאתים

9 ימים |  | חצי פנסיון | מלונות 4 כוכבים
יציאות: ינואר - מרץ – 1,895 $

כולל: טאיפיי, פארק ייליו, הכפר שיופן, פארק יאנגמינשאן, מפרץ 
שני הצבעים, תצפית מפסגת ויקטוריה, מקאו ועוד. 

ברזיל ארגנטינה – מסלול מיוחד לקרנבל – כולל מצעד המנצחותברזיל ארגנטינה – בירות הסמבה והטנגו

10 ימים | TURKISH AIRLINE | מלונות 4 כוכבים | כולל מפלי האיגוואסו10 ימים | TURKISH AIRLINE | מלונות 4 כוכבים | כולל מפלי האיגוואסו

 תנאי תשלום: עד שלושה תשלומים ללא ריבית | המחירים כוללים א.בוקר - אלא אם צויין אחרת בפרסום.
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יש להזדהות כעובד בנק הפועלים לצורך מתן ההטבה | אין כפל מבצעים | עבור הזמנות חדשות בלבד

טיולים מאורגנים במחירים מיוחדים לעובדי וגימלאי בנק הפועלים

כרמל תיירות
יעדים שמשתלם לחלום עליהם

מקבוצת סיגנל טורס
כרמל תיירות

CARMEL

תכניות מלאות | קבוצות קטנות | מדריכים מומחים

זנזיבר – אי התבלינים

8 ימים | ISRAAIR | מלון 5 * | בסיס הכל כלול 
יציאות: נובמבר – 1,345 $ | דצמבר - מרץ – 1,645 $

כולל: אי הצבים, שייט עם דולפינים, שמורת הטבע ג'וזאני, 
סטון טאון, חוות התבלינים ועוד.

דרום אפריקה - ממפרצי כף התקווה הטובה 
ועד הסאוונות של קרוגר

דרום אפריקה ואיי סיישל - מסע אל דרום היבשת 
ואל גן העדן האבוד של סיישל

דרום אפריקה ומפלי ויקטוריה שבזימבבואה - 
פסיפס מרתק של נופים ותרבויות

טיול מאורגן למרוקו – 
ממלכת המגרב הקסומה 

10 ימים |  | 2 טיסות פנים | מלונות 4 כוכבים
ארוחת בוקר ו-4 ארוחות נוספות

יציאות: ינואר - מרץ – 1,895 $

 AIR 13 ימים | טיסת  לד. אפריקה, טיסת
SEYCHELLES מסיישל | 2 טיסות פנים | ארוחת בוקר ו-4 ארוחות 

נוספות | מלון 4 כוכבים בד. אפריקה ומלון 5 כוכבים בסיישל
יציאות: דצמבר - מרץ – 2,895 $

כולל: ספארי בשמורת קרוגר, קייפטאון, כף התקווה הטובה, 
מערת נטיפים קנגו, שייט בלגונת נייזנה, יוהנסבורג, 

יער הצסיסיקמה, חלון האלוהים, ביקור במושבת פינגוונים ועוד.

כולל: ספארי בשמורת קרוגר, קייפטאון, נתיב הגנים, כף התקווה 
הטובה, מערת נטיפים קנגו, שייט בלגונת נייזנה, יוהנסבורג, 

יער הצסיסיקמה, ביקור בבירה ויקטוריה בסיישל, סיור בדרום 
הפראי של האי מאהה, נופש בסיישל ועוד.

12 ימים |  | 4 טיסות נוספות | מלונות 4 כוכבים
ארוחת בוקר ו-4 ארוחות נוספות

יציאות: ינואר, מרץ – 2,895 $ | פברואר – 3,095 $

12 ימים | AIR MALTA | חצי פנסיון | מלונות 4 כוכבים
יציאות: דצמבר ומרץ – 1,595 $

כולל: ספארי בשמורת קרוגר, קייפטאון, הרובע המלאי, כף התקווה 
הטובה, מערת נטיפים קנגו, שייט בלגונת נייזנה, יוהנסבורג, 
יער הצסיסיקמה, חלון האלוהים, מפלי ויקטוריה, שייט בנהר 

הזמבזי ועוד.

כולל: קזבלנקה, רבאט, מקנס, פס, איפראן, ארשידיה, ארפיד, 
ג'יפים במדבר סהרה, דרך אלף הקסבות, וורזאזאת, אגדיר, 

ערב פולקלור אותנטי ועוד.

 תנאי תשלום: עד שלושה תשלומים ללא ריבית | המחירים כוללים א.בוקר - אלא אם צויין אחרת בפרסום.



סנטה קרוז, פוארטו דה לה קרוז, סן קריסטובל דה לה לגונה, 
גווימאר, אל סאוזל, שמורת הפארק הלאומי אל טיידה, איקוד 

דה לוס וינוס, גראצ’יקו, לוס גיגנטס, האי לה גומרה, פארק 
לורו, לה אורטובה .

כולל את 4 חגיגות הקרנבל - ה”קוזו”, טקס “קבורת הסרדין”, 
“מרתון גברים על עקבים” ו”גראן קוזו” 

 טיסות אייר אירופה/סוויס איירליינס / איבריה  • רמת בתי מלון *4
חצי פנסיון + ארוחה נוספת )סה”כ 8 ארוחות(

$1,910 - 25.2 | $1,890 - 24.2 | $1,950 - 23.2

8 ימים / 7 לילות RC1 טנריף בתקופת הקרנבל 

סירמיונה, מנטובה, ורונה, ונציה, מורנו, ויארג’יו, פארמה, 
איבראה, צ’רטוזה די פאביה, מילאנו .

או מילאנו, ויצ’נזה, ורונה, ונציה, ויארג’יו, פיזה, פירנצה, סאן 
ג’מיניאנו, סיינה, רומא .

טיסות אל על • רמת בתי מלון *4
 19.2 - 3 קרנבלים - 7 ימים, 6 לילות - $1,110

20.2 - 3 קרנבלים - 7 ימים, 6 לילות - $1,185
20.2 - 4 קרנבלים - 7 ימים, 6 לילות - $1,145
21.2 - 4 קרנבלים - 6 ימים, 5 לילות - $1,055

VCM/VCR קרנבלים ורנסנס באיטליה

 rimon-tours.co.il | 03-5260000 :להרשמה ב״רימון טיולים״ בלבד
יש להזדהות כעמית בנק הפועלים | המחיר לאדם בחדר זוגי | מיסים ודלק נכון ל-1.1.19 - 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 | במקרה של שינוי באחד המרכיבים, "רימון" תעדכן את המחיר בהתאם | 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 | באתר "רימון טיולים" תמצאו את פירוט המסלולים, ומבחר גדול של טיולים ליעדים אטרקטיביים ברחבי העולם.

לקראת חג המולד מתקשטות הערים בעצי חג המולד 
ובאלפי נורות מנצנצות. הכיכרות המרכזיות הופכות לשווקים 
ססגוניים והומות במבקרים, הפוקדים את הדוכנים הססגוניים.
CMB בודפשט - 19.12 - $930                                        • רמת בתי מלון *4

CMV וינה - 16.12 - $895
CMZ היער השחור וחבל אלזס - 19.12 - $970

CMG פרנקפורט, דיסלדורף, קלן, רורמונד,מאסטריכט - 19.12 - $935

אירופה

טיולים קלאסיים וגיאוגרפיים
 4% הנחה במעמד הקניה לעובדי בנק הפועלים

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

קובה, קוסטה ריקה ופנמה - הוואנה, פינאר דל ריו, ויניאלס, 
סיינפואגוס, טרינידד, סנטה קלרה, וראדרו, סאן חוזה, 

טורטוגרו, ארנל, מונטה ורדה, מנואל אנטוניו, פנמה סיטי . 
טיסות איבריה/אייר אירופה • רמת בתי מלון *4-3

 פנסיון מלא
 $4,890 - 14.3 ,16.2 ,7.1 ,10.12

17 יום / 15 לילות HP פניני הקריביים 

אמריקה

ארגנטינה, צ'ילה, ברזיל, בואנוס איירס, קלפטה, שמורת 
טורס דל פאיינה, מפלי האיגואסו, ריו דה ז’נירו, פטרופוליס .

טיסות איבריה • רמת בתי מלון *4 
 חצי פנסיון

$5,290 - 5.2 ,12.12

13-14 יום / 12 לילות BRA פניני דרום אמריקה 

קובה - הוואנה, סנטיאגו דה קובה, באיימו, קמאגוויי, 
סאנקטי ספיריטוס, עמק לוס אינחיוס, טרינידד, סנטה קלרה, 

סיינפואגוס, וראדרו, מטאנזאס, קוחימר, מערב האי- פינאר 
דל ריו, ויניאלס . 

טיסות אליטליה • רמת בתי מלון *4-3
פנסיון מלא

 $3,170 - 8.2 ,18.1

12 יום / 10 לילות CU קובה סלסה ורום קובני 

14 שנה ברציפות • פנסיון מלא.
טיסות ישירות - סנדור / אל על • רמת בתי מלון *4

הכל כלול
€2,190 - 9.4 ,7.4 ,3.4 ,1.4 ,26.3 ,20.3 ,14.3 ,8.3 ,5.3 ,2.3 ,25.2 ,19.2 ,13.2 ,7.2 ,1.2

7 ימים / 6 לילות LAP ספארי חורף בלפלנד 



טיולים קלאסיים וגיאוגרפיים

יש להזדהות כעמית בנק הפועלים | המחיר לאדם בחדר זוגי | מיסים ודלק נכון ל-1.1.19 - 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 | במקרה של שינוי באחד המרכיבים, "רימון" תעדכן את המחיר בהתאם | 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 | באתר "רימון טיולים" תמצאו את פירוט המסלולים, ומבחר גדול של טיולים ליעדים אטרקטיביים ברחבי העולם.

דרום אפריקה - קייפטאון, כף התקווה, “דרך היין”,
“נתיב הגנים”, “מפרץ הצדפות”,  אודסהורן, נייזנה,

הפארק הלאומי ציציקאמה, פורט אליזבט, דרבן, שאקהלנד,  
סוואזילנד, חבל מפומאלנגה, שמורת פארק קרוגר,

“דרך הפנורמה”, קניון נהר הבלייד, שמורת חי פרטית, 
יוהנסבורג, מפלי ויקטוריה, בוצוואנה - שמורת צ’ובה . 

טיסות טורקיש איירליינס • רמת בתי מלון *4
חצי פנסיון

$5,260 - 18.3 | $5,190 - 13.2 ,9.1 | $5,270 - 5.12

17 יום / 14 לילות SAV נופים וערים באפריקה 

אפריקה

 rimon-tours.co.il | 03-5260000 :להרשמה ב״רימון טיולים״ בלבד
באתר "רימון טיולים" תמצאו את פירוט המסלולים, ומבחר גדול של טיולים ליעדים אטרקטיביים ברחבי העולם.

כולל אמפאוואה, שמורת מפלי אראוואן, פאטייה, פאי, 
פוקט - בנגקוק, השוק הצף, אמפאוואה, קנצ’נאבורי, 
שמורת מפלי אראוואן, פאטייה, צ’יאנג ראי, דוי טונג, 

צ’יאנג מאי, פאי, פוקט, פאנג נה  ו”ג’יימס בונד איילנד”. 
טיסות אל על  • רמת בתי מלון *4

9 יציאות בערבים, כולל בילוי במועדון "קליפסו"
חצי פנסיון + 3 ארוחות עיקריות

$3,090 - 29.1 |  $2,990 - 10.2 ,6.1 ,24.11

16 יום / 14 לילות BKM תאילנד פלטינום 

תאילנד - בנגקוק, פארק סיאם סיטי, השוק הצף, 
קאנצ’נבורי, פארק “עולם הספארי”, צ’יאנג ראי, 

משולש הזהב, צ’יאנג מאי, פארק שמורת הפילים, 
פארק החבלים, פוקט, פאנג נה ו”ג’יימס בונד איילנד” .

7 יציאות בערבים, כולל 2 סיורי ערב בבנגקוק. כולל 10 ארוחות
 17.12 - $2,890 | 18.12 - $2,850 • רמת בתי מלון *4

14 יום / 12 לילות PKR תאילנד למשפחות בחנוכה 

וייטנאם וקמבודיה - האנוי, נין בין, מפרץ האלונג, סאפה, 
דא נאנג, הוי אן, הואה, הו צ’י מין סיטי )סייגון(, דלתת המקונג, 

פנום פן, סיאם ריפ, מקדשי אנגקור . 
טיסות אל על  • רמת בתי מלון *4

חצי פנסיון + 3 ארוחות נוספות
 $3,630 - 28.1 | $3,590 - 10.3 ,10.2 ,9.12

17-18 יום / 15 לילות BKC שבטים ומקדשים 

יפן בתקופת פריחת הדובדבן
טוקיו, ניקו, קאמאקורה, הקונה, פוג’י, מאצומוטו, האלפים 

היפניים, טקאיימה, קאנאזאווה, קיוטו, נארה, הירושימה, 
קוראשיקי, אוסקה . 

טיסות אליטליה  • רמת בתי מלון *4
חצי פנסיון

$5,590 - 25.3 ,$5,370 - 17.3

13 יום / 11 לילות JR ארץ הסושי והסאקה 

הודו - אודייפור, רנקפור, ג’ודפור, פושקר, ג’ייפור, 
צ’אנד באורי, ספארי בשמורת רהנטהמבור, אגרה, 

ורנאסי, דלהי .
טיסות אייר אינדיה • רמת בתי מלון *4-5

חצי פנסיון + 2 ארוחות נוספות
$2,980 - 8.3 ,23.2 ,26.1

ניתן להמשיך לנפאל )3 לילות, 4 ימים נוספים( בתוספת $510

15-16 יום / 14 לילות DKC הודו מארץ המהרג’ות אל ההימלאיה 

כולל פאטייה ופוקט - בנגקוק, קנצ'נאבורי, פאטייה 
והריביירה התאילנדית, צ'יאנג ראי, משולש הזהב, 

שבטי הילידים כולל שבט ארוכות הצוואר, צ'יאנג מאי, 
פוקט, פאנג נה ו"ג'יימס בונד איילנד".

טיסות סדירות • רמת בתי מלון *4
7 יציאות בערבים, כולל בילוי במועדון "קליפסו" + 10 ארוחות

 $2,690 - 18.12 |  $2,590 - 11.2 ,29.1 ,15.1 ,7.1 ,3.12 ,13.11

14 יום / 12 לילות BHP תאילנד המלכותית 

אסיה

 4% הנחה במעמד הקניה לעובדי בנק הפועלים



המחירים הינם לאדם בחדר זוגי למעט אם צוין אחרת. שעות הטיסות וחברת התעופה נתונים להשתנות. מבצע 10 תשלומים תקף 
למוצרי שייט ולפלנד בלבד. אין כפל הנחות ומבצעים. יש להזדהות כעובד בנק פועלים בעת ביצוע ההזמנה. להזמנות חדשות בלבד 

שיתבצעו בקשרי תעופה. עד גמר המלאי. טל"ח. 

www.kishrey-teufa.co.il • *2434 • 03-5205020

הקרנבל במדירה
17.2.20 | 9 ימים | חצי פנסיון | דרגת המלונות 4*

מדירה המזרחית / המערבית | עמק הנזירות | שייט דולפינים 
ולווייתנים | המערות הוולקניות

SWISS :חברת תעופה
$ 1655

דרום אמריקה כולל מצעד המנצחות
18.2.20 | 12 ימים | א. בוקר | דרגת המלונות 4*

בואנוס איירס | ברילוצ'ה | שבעת האגמים | איגואסו | ריו דה 
ז'נרו | מצעד המנצחות 

Lufthansa :חברת תעופה
$ 3549

יפן: פריחת הדובדבן
30.3.20 | 13 ימים | חצי פנסיון | דרגת המלונות 4 *

אוסקה | קובה | פוקויאמה | הירושימה | קיוטו | קנאזאווה | 
טאקאיאמה | טוקיו | קיוטו

Austrian Airlines-ו Lufthansa :חברת תעופה
$ 4999

רומא
5 ימים | א. בוקר | מלון 4*

הקולוסיאום | פיאצה ונציה | אאוטלט קניות | העיר העתיקה 
והאיזור היהודי | קסטלי רומאני

1.3.20 ,9/20.2.20 ,12/23.1.20
 Vueling :חברת תעופה

€ 619

לפלנד 2020 - מסע של פעם בחיים
מגוון מסלולים ל- 6 לילות ו- 7 ימים על בסיס פנסיון מלא במלונות 3 ו- 4 כוכבים•  חברת תעופה: סאנדור

ספארי חורף המסלול הקלאסי
תאריכי יציאה:  12/2, 18/2, 24/2, 7/3, 13/3, 19/3, 25/3 | מלון פולר

€ 2099

ספארי חורף למשפחות
תאריכי יציאה: 18/2, 24/2, 7/3 | מלון סנטה ספורט

מחיר לאדם בהרכב של זוג + 2 ילדים )2-14(: 2145 €
מחיר לאדם בהרכב של זוג וילד )2-14(: 2185 €

ספארי חורף לשומרי מסורת
תאריכי יציאה: 18/2, 24/2 | מלון פולר

€ 2399

מסע אופנועי שלג ולינה באיגלו זכוכית
תאריך יציאה: 1/3

€ 2569

חבילות הנופש הכי שוות בחורף
תשלומיםב-10



טיולים מאורגנים במחירים משתלמים
במיוחד לעובדי בנק הפועלים

חורף 2019-2020

natour.co.il | 03-6274028 להזמנות

• ניתן לשלם ב- 3 תשלומים שווים • המחיר הינו סופי, אין כפל מבצעים והנחות 
• המחירים לאדם, מותנים ברכישה של זוג בחדר וכוללים מיסי נמל, דלק, תשר ודמי הרשמה • יש להזדהות כעובדי / גמלאי בנק הפועלים •

• בטיולים לסין – המחיר אינו כולל אשרת כניסה • בתי המלון הם מדרגת תיירות טובה / ראשונה • מספר המקומות מוגבל • ט.ל.ח

M
AD

4, טיסות ישראייר 5 ימים / 4 לילות, לינה במלון 
סיור עיר במדריד, ביקור בטולדו ובעיירה אלקלה דה אנארס

קפיצה קטנה למדריד

$650 - 9.3 ,23.12 | $550 - 23.3 ,24.2 ,10.2 ,27.1 ,13.1 ,2.12

LA
P 

 

6 ימים / 5 לילות, טיסות ישירות ישראייר, פנסיון מלא, מלון סנטה קלאוס רובניימי 4 המעולה!
שיט בשוברת הקרח • ספארי רכיבה על אופנועי שלג • ביקור בארמון הקרח • נסיעת לילה לצפייה ב"זוהר הצפון"
 ביקור בחוות כלבי האסקי ורכיבה במזחלות • דיג באגם הקפוא • ביקור בחוות איילי צפון • טיול רגלי בסנדלי שלג

ביקור במוזיאון ארקטיקום • ביקור בכפר של "סנטה קלאוס" • ביקור במפלים הקפואים • פארק חיות הבר ברנואה

ספארי חורף בלפלנד ארץ זוהר הצפון

$1,990 - 5.4 ,31.3 ,16.3 ,6.3 | €1,865  - 26.3 ,21.3 ,1.3 ,20.2

 T
FE

  

4, חצי פנסיון, טיסות ישראייר* 8 ימים / 7 לילות, לינה במלון 
איקוד דה לוס וינוס  • עץ הדרקון • גרצ'יקו  לוס חיגנטס  • לה לגונה  • סן אנדרס באי • לה אורוטבה 

• אל טיידה  • פארק לורו • גווימאר - הפירמידות

לעוף על טנריף - האי בארכיפלג הקנרי 

$1,515 - 25.2 | $1,470 - 31.12 | $1,235 - 10.3 ,11.2 ,28.1 ,7.1 ,10.12

 O
R

שפשוואן, פס, ארפוד, ווארזאזאת, מרקש, קזבלנקה
4, חצי פנסיון, טיסות איבריה, אייר מלטה 9/ 11 לילות- 10/12 ימים, לינה במלון 

ממלכת מרוקו הטיול המקיף
מסע אל בירות מרוקו , בין הרי הטודרה ומדבר הסהרה

 $1,799 - 20.12 | $1,650 - 29.11

 Z
RG

 

בנגקוק, צ'יאנג ראי, צ'יאנג מאי, פוקט
 Animal Friendly 4, חצי פנסיון, טיסות אל על, הטיול הינו בסימון דגש על 14 יום-11 לילות, לינה במלון 

תאילנד אחרת הכוללת סיור "אוכל רחוב" תאילנדי אותנטי בהדרכת אושיית התיירות והקולינריה אלון מילר,
 סדנת בישול, שמורת קאו סוק

תאילנד הממלכה התאילנדית - מסלול ייחודי

 $2,485 - 12.2 ,8.1 ,11.12 | $2,295 - 4.3 ,13.11

CA
R 

 מילאנו, טוסקנה, ורונה
4 + ארוחת בוקר 6 לילות/ 7 ימים, טיסות ישראייר -  לינה במלון 

מסע אל ארבע הקרנבלים המובילים והמרתקים ביותר באיטליה • ונציה – קרנבל המסכות • ורונה – קרנבל "מלך הניוקי"
ויארג'ו – קרנבל "בובות הענק" • איבראה – קרנבל "התפוזים" בורגטו סולמינצ'ו • מילאנו

פסטיבלים באיטליה

$999 - 19.2

BJ
S

4 + ארוחת בוקר 9 ימים / 7 לילות, טיסות אל על - לינה במלון 
החומה הגדולה • העיר האסורה • מקדש השמיים • המוזאון החדש • המוזאון הלאומי, מקדש הלאמה 

• ארמון הקיץ • טקס תה • סיור ערב

בייג'ינג - נפלאות העיר המסקרנת 

$925 - 8.2 ,8.1, 11.12 ,20.11 | $1,075 - 7.3
 

 B
UM

 ינגון, אגם אינלה, באגאן, מנדלי
4, חצי פנסיון, 10 ימים / 8 לילות, טיסות אל על למזרח ומשם טיסות המשך, לינה במלון 

ינגון – פגודת סולה, שוודגון, שוק סקוט • באגאן – פגודת שווזיגון • פגודת אננדה • ביקור במרכז למלאכת יד, • שיט על נהר 
האיראווידי, ביקור בשוק ניאאונג או, הר פופה כולל ביקור במקדש ובמנזר שבפסגתו. מדנלי – אמראפורה, מנזר מהגנדיון,

 גשר העץ, ביקור בשוק המקומי, מקדש מאהאמוני, קוטודאו

מיאנמר ארץ הזהב

 $2,470 - 13.1 , 10.2 , 2.3 | $2,280 - 18.11

*עם עצירת תדלוק בברצלונה



*5758 טיול מאורגן

• המחירים לאדם בחדר זוגי, לתאריכים ספצפיים וכוללים מיסים   
• אין כפל מבצעים והנחות • בתי מלון בדרגת תיירות טובה

• ארקיע רשאית להפסיק / לשנות את המבצעים בכל עת • ט.ל.ח

יום 1: ת”א - אתונה - דלפי - לאמיה - וולוס
נצא בבוקר מנתב”ג בטיסה לאתונה. לאחר הנחיתה וההתארגנות 
לאתר  מערבה  צפון  מאתונה  נפנה   . לטיולנו  נצא  התעופה  בשדה 
ובמוזיאון.  המרשים  באתר  נבקר  בדלפי.  המפורסם  האוראקל 
נמשיך צפונה דרך מעבר תרמופיליי בו עצר ליאונידס מלך ספרטה, 
את תסרקס מלך פרס בקרב הגבורה של מעטים מול רבים. נמשיך 
לעירו של אל הרפואה אסקלפיוס, לאמיה. נסייר במרכזה ואם נצליח 
ונספר על יהדות העיר. מכאן נמשיך  נבקר בבית הכנסת המחודש 
צפונה לעיר הנמל וולוס, אשר ממנה, ע"פ המיתולוגיה יצא מיאסון 

בראש הארגנאוטים כדי להשיב את גיזת הזהב ליוון. הלינה בוולוס.

יום 2: וולוס - קלמבאקה/מטאורה - לאריסה - וולוס
לפנינו יום טיול מרתק. נצא מערבה אל צוקי מטאורה הנראים כנוף 
לאחד  וניכנס  באזור,  נבקר  המפורסמים.  המנזרים  ובראשם  ירחי, 
קלמבקה,  במרכז  קלה  ואתנחתא  הביקור  לאחר  הללו.  מהמנזרים 
לאריסה  המחוז  בעיר  נעצור  בדרך  כאשר  וולוס,  לכוון  בחזרה  נצא 
לינה  השואה.  בימי  המקומית  היהודית  הקהילה  סיפור  את  ונספר 

בוולוס.

יום 3:  וולוס - מקריניצה - חוף מרתון - אתונה
נפתח את יומנו בטיול רגלי לאורך הטיילת היפה של וולוס ולאחר מכן 
נטפס אל הכפר המרהיב מקריניצה הצופה על העיר ממעל. נסייר 
בכפר היפהפה הנחשב ליפה בכפרי מחוז פליון. לאחר הביקור נצא 

בדרכנו דרומה. נעבור ליד האי אוויה המקושר ליבשה
החייל  וריצת  בו,  היווני  שהניצחון  מרתון  חוף  לכוון  ונמשיך  בגשר, 
הידוע.  המרתון  מרוץ  ליצירת  הביאו  באתונה,  הניצחון  על  להודיע 
לינה  ק”מ…(.   42 מעל  )קצת  לאתונה  הדרך  ארוכה  לא  מכאן 

באתונה.

יום 4: אתונה כולל ארוחת ערב בטברנה
יוון: נסייר בעיר החדשה בין ככרות אומוניה  יום שיוקדש לבירתה של 
ובחילופי  האבזוני,  המשמר  ובחיילי  בפרלמנט  נצפה  וסינטגמה, 
העילית  העיר  פסגת  אל  ונטפס  פלאקה  ברובע  נטייל  המשמרות. 
העיר  בשווקי  נבקר  האגורה.  אל  נרד  האקרופוליס.  הי  העתיקה 
ובמוזיאון . בערב נצא לארוחת ערב וביקור בטברנה מקומית אופיינית.

לינה באתונה.

יום 5: אתונה - תצפיות נוף על מפרץ קורינתוס - נאפפליון - 
אתונה

ניסע  לאתונה.  מחוץ  נוסף  סיור  ליום  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
המפורסמת.  בתעלה  ונצפה  קורינתוס,  מפרץ  על  יפהפיות  לתצפיות 
המתחדשת,  יוון  של  הראשונה  בירתה  אל  הפלופונס,  לצפון  נמשיך 
לאחר  העותומני.  עברה  את  גם  המשמרת  האלגנטית  בעיר  ונבקר 
הפסקת הצהריים נצא בדרכנו חזרה למלוננו באתונה. לינה באתונה.

יום 6: אתונה – כף סוניון – ת”א
בבוקר חופשיים להשלמת ביקורים וקניות אחרונות באתונה. לקראת 
צהריים נארוז את ציודנו וניסע לאורך חוף אטיקה אל המקדש המרהיב 
לשעת  בהתאם  סוניון.   בכף  והממוקם  היטב  המשומר  פוסידון,  של 

הטיסה נצא אל שדה התעופה של אתונה לטיסה הביתה.

המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או   *
סדר הימים. יתכנו שינויים בסדר הביקורים והלינות.

הוצאתה.  בזמן  המתוכנן  הטיסות  לוח  על  מתבססת  הטיול  תכנית   
תכנית הטיול תשתנה בכפוף ללוח הטיסות

טיול מאורגן לאתונה – יוון 
18.11 | 16.12 | 13.1 | 17.2 | 16.3  שני-שבת

המחיר כולל: 
• טיסות•הלוך•ושוב•לאתונה	
• מיסי•נמל•ובטחון	
• 5•לילות•בבתי•מלון•בדרגת•תיירות•טובה•על•בסיס•לינה•וא.בוקר•	
• ארוחת•ערב•בטברנה	
• אוטובוס•תיירים•ממוזג•ונוח•בהתאם•לתוכנית•הטיול•ובכפוף•להיתר•	

שעות•הנהיגה•עפ"י•החוק•האירופאי
• סיורים•וכניסות•לאתרים•כמפורט•בתכנית•הטיול	
• מלווה•ישראלי•מקצועי•ומנוסה	
• טיפים•לנותני•שירותים•בחו"ל•–•נהג,•מלצרים••	

המחיר אינו כולל: 
• טיפ•לסבלים•ולמלווה•הקבוצה•)נהוג•לתת•למלווה•3•יורו•לנוסע•ליום(•	
• ביטוח•רפואי•ומטען•	
• מס•עירוני•לתייר•המוטל•בחלק•מערי•אירופה•בסך•2 - 4•יורו•לנוסע•	

ללילה•המשולם•ישירות•לבית•המלון•)במידה•ומס•זה•יידרש•ביעד•זה(
• תשר•למלווה•הקבוצה•	

5 לילות / 6 ימים 
 2 לילות בוולוס, 
3 לילות אתונה $829

פרטי טיסות: 
טיסת•הלוך•יום•שני•••••תל•אביב••08:00•••••אתונה••••••10:00
טיסת•חזור•יום•שבת•••אתונה•••••••20:00•••••תל•אביב••21:55

מלון 
4*



לעובדי בנק הפועלים
"מגה פמילי" – מבית "מגה תיירות"

שווקי חג המולד  2020

 3% הנחה* 
במעמד הקניה למשלמים 

בכרטיס אשראי המשויך
 למועדון עובדי בנק הפועלים

GPOL | ורשה וקרקוב ישן וחדש | 5 ימים 
סיור פנורמי בעיר ורשה • העיר העתיקה בוורשה • סיור בוורשה היהודית • 
בית הקברות היהודי • מרכזי הקניות של העיר וורשה • ביקור בלודג' • הרובע 
היהודי של קראקוב • העיר העתיקה של קראקוב • ביקור במצודת וואבל • 

מוזיאון לתולדות יהדות פולין
טיסות אל על | מלונות 4*

כולל ארוחת בוקר + שתי ארוחות חמות נוספות
25/12-29/12                            אדם בחדר זוגי:  $970 |  יחיד: $1125

GWSW | ורשה - הבירה הפולנית | 5 ימים
• סיור בוורשה היהודית  סיור פנורמי בעיר ורשה • העיר העתיקה בוורשה 

• מרכזי הקניות של העיר וורשה • ביקור בלודג' • המוזיאון היהודי בוורשה
טיסות לוט | מלונות 4*

כולל ארחת בוקר + שתי ארוחות חמות נוספות
25/12-29/12 , 29/12/20-2/1/20  אדם בחדר זוגי: $915  |  יחיד: $1070

GLON  | לונדון והסביבה – טיול גרפיטי בשורדיץ, 
אוקספורד וסטרטפורד | 5 ימים 

סיור פנורמי בלונדון • ביקור בגריניץ' • ביקור בבורו מארקט • סיור גרפיטי 
• ביקור בקמדן  • ביקור בקובנט גארדן  • ביקור במוזיאון הבריטי  בשורדיץ 
מארקט • רחוב אוקספורד ומרכזי הקניות • ביקור בעיירה סטרטפורד • ביקור 
בעיירה אוקספורד • ביקור בעולם החורף – שוק חג המולד המפורסם בעולם

טיסות אל על | מלונות 4*
כולל ארוחת בוקר + ארוחה חמה אחת

29/12-2/1   26/12-30/12         
אדם בחדר זוגי     $1255             $1285
יחיד      $1490             $1520

GBUD | בודפשט – פפריקה חריפה | 5 ימים
גבעת גלרט • שער וינה • ביקור בבניין הפרלמנט • אנדרטת הנעליים • ביקור 
באי מרגיט • כיכר הגיבורים • מרכזי הקניות של בודפשט • בית הכנסת הגדול 
• אנדרטת הערבה הבוכייה • ביקור במצודת וישיגראד • ביקור בסנט אנדרה

טיסות אל על | מלונות 4*
כולל ארוחת בוקר + ארוחת גולש חגיגית

29/12-2/1                          אדם בחדר זוגי: $1010  |  יחיד: $1190

GROM | רומא – מזרקות ועתיקות, ביקור בוילה בורגטה 
5 ימים

כנסיית סנט פטרוס • פסל משה • כיכר ונציה • סיור בעיר רומא • מוזיאון וילה 
בורגזה • פניקולר באורבייטו • ביקור באורבייטו • קסטלו רומאני • מדרגות 

ספרדיות • הרובע היהודי ברומא • מקדש הווסטות • מרכז קניות עצום
טיסות אל על | מלונות 4*

כולל ארוחת בוקר + שתי ארוחות חמות נוספות
29/12-2/1     26/12-30/12 
                                      אדם בחדר זוגי     $1040               $1070
             יחיד      $1175               $1205

GPAR | פריז - ארמונות וגשרים – יום טיול בעמק הלואר 
|  5 ימים

סיור בעיר פריז • מרכז פומפידו • כיכר ווז' • הרובע היהודי • יום טיול בעמק 
הלואר • ביקור טירת שנונסו • עלייה למגדל המונטפרנס • הרובע הלטיני • 

שוק חג המולד של פריז • ביקור בגבעת המונמרט • רובע לה דה פאנס
טיסות אל על | מלונות 4*

כולל ארוחת בוקר + ארוחה אחת חמה
29/12-2/1                                      אדם בחדר זוגי: $1150  |  יחיד: $1345

GSTR | היער השחור – יערות וכרמים – כולל חבל אלזס 
| 5 ימים

ביקור בעיר היידלברג • ביקור בעיר שפייר • ביקור בטירת היידלברג • יום טיול 
• ביקור  בחבל אלזאס • סיור בעיר קולמאר • שוק חג המולד של קולמאר 
ביקור   • באדן  בבאדן  ביקור   • בטיטיזי  ביקור   • בפיירבורג  ביקור   • ברקוויר 
בספא קראקלה • סיור בשטרסבורג • שוק חג המולד של שטרסבורג • סיור 

בעיר פרנקפורט
טיסות אל על | מלונות 4*

26/12-30-12                                  אדם בחדר זוגי: $1090  |  יחיד: $1260

המחירים בכל החבילות כוללים: טיסות סדירות מיסי נמל, היטל ביטחון ודלק. לינה בבית מלון 
המצוין בכל טיול. ארוחת בוקר בסגנון "מזנון חופשי" מדי יום. אוטובוס תיירים ממוזג ע"פ תוכנית 

הטיול. מלווה קבוצה ישראלי. טיפים לנותני השירותים השונים )למעט סבלות(. ט.ל.ח
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 תנאים והגבלת אחריות כולל תנאי תשלום  כמופיע באתר מגה פמילי 
ובחוברת הטיולים לשנת 2019 אותה ניתן להשיג במשרדי מגה תיירות



 חבילות הנופש
הכי שוות בחורף

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי. שעות הטיסות וחברת התעופה נתונים להשתנות. מבצע 10 תשלומים תקף למוצרי שייט ולפלנד 
בלבד. אין כפל הנחות ומבצעים. יש להזדהות כעובד בנק פועלים בעת ביצוע ההזמנה. להזמנות חדשות בלבד שיתבצעו בקשרי 

תעופה. עד גמר המלאי. טל"ח. 

www.kishrey-teufa.co.il • *2434 • 03-5205020

פראג
17.11.19 | 4 לילות | א. בוקר + העברות

חברת תעופה ארקיע
Clarion City 4*

$ 559

רומא
12.12.19 | 3 לילות | א. בוקר

חברת תעופה וויאלינג
Angelo Americano 4*

€ 399

ברלין
13.2.20 | 3 לילות | א. בוקר + העברות

חברת תעופה סאנדור
Abba Berlin 4*

$ 599

ברצלונה
30.1, 6.2, 7.2, 13.2 | 3 לילות | א. בוקר + העברות

חברת תעופה ארקיע 
*Abba Garden 4

$ 675



Carmel-tourism.co.il  03-5498144 :למידע נוסף והזמנות

 תנאי תשלום: עד שלושה תשלומים ללא ריבית | בכל הטיולים המאורגנים: בתי מלון מדרגה ראשונה/תיירות טובה |
טיסות סדירות או טיסות שכר ישראלי | המחירים כוללים א.בוקר - אלא אם צויין אחרת בפרסום.

יש להזדהות כעובד בנק הפועלים לצורך מתן ההטבה | אין כפל מבצעים | עבור הזמנות חדשות בלבד

חבילות נופש ליעדים אקזוטיים
במחירים מיוחדים לעובדי וגימלאי בנק הפועלים

כרמל תיירות
יעדים שמשתלם לחלום עליהם

מקבוצת סיגנל טורס
כרמל תיירות

CARMEL

   

   

זנזיבר –אי התבלינים 

מאוריציוס – האי הקסום
חדש בכרמל תיירות!

8 ימים | ISRAAIR | כולל העברות
מלון KARAFUU 5 כוכבים - בסיס הכל כלול

יציאות נוב'-דצמ' – 1,295 $ | 1.1 – 1,895 $
8.1 – 1,595 $ | ינואר - מרץ – 1,495 $

מלון PEARL BEACH RESORT & SPA 5 כוכבים - 
בסיס חצי פנסיון

יציאות 4.12 , ינואר – מרץ – 1,395 $ | 11.12 – 1,295 $  

 AIR SEYCHELLES | 7 ימים
מלון INTERCONTINENTAL 5 כוכבים – 

בסיס חצי פנסיון
יציאות דצמבר – מרץ – 1,995 $

   
איי סיישל – 

גן עדן בלב האוקיינוס ההודי

8 ימים | AIR SEYCHELLES | כולל העברות 
מלון SAVOY 5 כוכבים - בסיס ארוחת בוקר

יציאות 11.12 – 1,895 $ | 18.12 – 2,045 $
8.1 – 2,295 $ | ינואר - 2,195 $

פברואר – 1,945 $ | מרץ – 1,895 $
מלון KEMPINSKI 5 כוכבים - בסיס ארוחת בוקר

יציאות 11.12, 18.12 – 2,095 $ | ינואר - 1,995 $
8.1, פברואר - מרץ - 2,145 $



*5758 חבילות נופש

 • המחיר לאדם בחדר בחדר זוגי ע”ב לינה וארוחת בוקר בטיסות ובתאריכים נבחרים • אין כפל מבצעים והנחות, לא כולל מזוודה 
• ארקיע רשאית להפסיק/לשנות את המבצע בכל עת • ט.ל.ח

בלגרד                                          
נובמבר-דצמבר

4 לילות, כולל טיסות
מלון 4*

בוקרשט                                          
נובמבר, ינואר, פברואר, מרץ

4 לילות, כולל טיסות
מלון 4*

פראג                                          
נובמבר-דצמבר

4 לילות, כולל טיסות
מלון 4*

אתונה
נובמבר-פברואר, כולל טיסות

3 לילות 
מלון 4*

2 לילות
מלון 4*

$399

$329

$399

$444$299



 תנאים והגבלת אחריות כולל תנאי תשלום  כמופיע באתר מגה פמילי 
ובחוברת הטיולים לשנת 2019 אותה ניתן להשיג במשרדי מגה תיירות

לעובדי בנק הפועלים
"מגה פמילי" – מבית "מגה תיירות"

יום האישה 2020
 3% הנחה* 

במעמד הקניה למשלמים 
בכרטיס אשראי המשויך

 למועדון עובדי בנק הפועלים

www.megafamily.co.il | טלפון להזמנות 03-7684800 שלוחה 1

יום. אוטובוס תיירים ממוזג ע"פ תוכנית  "מזנון חופשי" מדי  המחיר כולל: ארוחת בוקר בסגנון 
הטיול. מלווה קבוצה ישראלי. טיפים לנותני השירותים השונים )למעט סבלות(. ט.ל.ח

אמסטרדם
3 לילות / 4 ימים מלאים | 20/2

מחיר לאדם בחדר זוגי: 2500 ₪
תוספת לחדר יחיד:    470 ₪

2 לילות / 3 ימים מלאים  | 23/2,  28/2,  9/3
מחיר לאדם בחדר זוגי:  1990 ₪
תוספת לחדר יחיד:     390 ₪

nh zud 4* לינה בבית מלון

טיסות בריסל איירליינס
החבילה כוללת: • יום סיור  בכפרי הדייגים בהגעה 
• חצי יום סיור באמסטרדם כולל זמן קניות  • שייט 
בתעלות אמסטרדם • חצי יום סיור באזור הפולדרים 
כולל זמן קניות באאוטלט הענק בבטאבייה* • יום 

סיור בדלפט ובמרכז בריסל*
*בחבילות 3 לילות בלבד

לונדון
2 לילות / 3 ימים מלאים | 20/2  

מחיר לאדם בחדר זוגי:  2990 ₪
תוספת לחדר יחיד:     560 ₪

bush dorsett sheperd 4* מלון

3 לילות /  4 ימים מלאים |  1/3  
מחיר לאדם בחדר זוגי:  3500 ₪
תוספת לחדר יחיד:    600 ₪

 holiday inn west 4* מלון

טיסות אל על
• סיור בעיר עם ההגעה • חצי  החבילה כוללת: 
קניות  יום   • מרקט*  ובקמדן  בשורדיץ  סיור  יום 
 • הטבע  מוזיאון  כולל  אוקספורד  רחוב  באזור 
לשדה  והעברה  ווספילד  קניון  בגריניץ   ביקור 

התעופה יום סיור
*בחבילה 3 לילות בלבד

פריז
2 לילות / 3 ימים מלאים | 2/3

החבילה כוללת: • יום סיור בהגעה בפריז • חצי 
יום  חצי   • קניות  וזמן  היהודי  ברובע  סיור  יום 
סיור בגבעת המונמרטר והעברה לשדה התעופה 

טיסות אל על
מחיר לאדם בחדר זוגי:  2550 ₪
תוספת לחדר יחיד:     480 ₪

mercure pqris la defense 4* מלון

רומא
3 ימים / 2 לילות  | 21/2, 9/3    

החבילה כוללת: • עם ההגעה סיור ברומא בערב • יום 
קניות כולל טיול עם המדריך באתרי העיר סן פייטרו 
ואזור רומא הרומאית • יום טיול באזור קסטלו רומני 
ערב  סיור   • לשד"ת  והעברה  באווטלט  ביקור  כולל 

ברומא ואתריה המוארים 
טיסות אל על

מחיר לאדם בחדר זוגי:  2350 ₪
תוספת ליחיד בחדר:     370 ₪

cardinal st peter 4* מלון

וינה
2 לילות /  3 ימים מלאים | 21/2 ,  5/3    

החבילה כוללת: • עם ההגעה סיור בעיר • חצי יום 
יום   • קניות  זמן  כולל  העתיקה  העיר  באתרי  סיור 
והעברה  סיור ליערות באדן כולל ביקור באאוטלט 

לשד"ת
טיסות אל על

מחיר לאדם בחדר זוגי:  2100 ₪
תוספת לחדר יחיד:     360 ₪

azimuth  4* מלון





שייט בדרום אמריקה, צ'ילה, ארגנטיה 
ואורוגואי כולל האי פוקלנד

Coral Princess באנייה
לילה בבואנוס איירס, 2 לילות 

 בקלפטה, לילה בברילוצ'ה,
 2 לילות בפוקון , לילה בסנטיאגו 

דה צ'ילה

כולל 6 סיורי חוף: פורטו מונט, פונטה ארנס, 
אושואיה, איי פוקלנד, מונטוידאו, פוארו מדרין, 

באונוס איירס
  

24 יום, 21 לילות
חצי פנסיון,פנסיון מלא במהלך השייט

   29/1/10 
פרטים ומחירים במשרדי מילניום

✈ טיסות לופטהנזה / אליטליה / אייר פרנס

שייט חלומי באירופה
 MSC SEAVIEW  באוניית

לילה ברומא
מתאים גם למשפחות

כולל ביקורים: 
איטליה:  רומא , גנואה, לה ספציה

צרפת: קאן, אז'קסיו )קורסיקה(
ספרד: פלמה דה מיורקה,  ברצלונה 

3 מדינות בשייט בלתי נשכח

9 ימים , 8 לילות
 26/05/20

תא פנימי                                           2,040 $ 
תא חיצוני                                          2,340 $ 
מרפסת                                              2,510 $ 

  מלונות בדרגת 4 כוכבים  
✈ טיסות אליטליה 

שייט לארה"ב ולאיים הקריביים 
MSC ARMONIA באנייה המפוארת

3 לילות במיאמי, סיור מקיף במיאמי 
 ביץ' ושמורת האברגליידס 

מתאים גם למשפחות 
כולל 4 סיורי חוף: האי אושן 

בהמאס, בג'מייקה, קיימן איילנד 
וקיי ווסט

11 ימים, 10 לילות 
פנסיון מלא במהלך השייט 

03/04/20                  תא פנימי  2,950 $ 

  מלונות בדרגת 4 כוכבים 
✈ טיסות  אליטליה , אייר פרנס,  קלמ

על המים  מילניום 

www.mtours.co.il | 03-6226650 לפרטים והזמנות: טל’ 03-6226666 | פקס
עשו לנו לייק

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי וכוללים מס נמל, היטל בטחון ומחיר דלק נכון ליום 01.01.19. בתי מלון בדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה. המחירים 
אינם כוללים ביטוח בריאות ומטען וכל תוספת במיסי נמל ושינויים במחירי דלק אשר ייגבו מהנוסעים כמקובל. מומלץ לבדוק את התנאים הכלליים של 
טיולי מילניום כפי שמפורטים באתר החברה www.mtours.co.il. יש להתעדכן בעת ביצוע ההזמנה על המחיר הסופי בהתאם לתאריך היציאה. ט.ל.ח.

A TOUR OF A LIFE TIMEטיולי מילניום

טיולי מילניום

*היציאה לשייט מותנת במינימום 20 משתתפים

חורף 2020

בלעדי 
במילניום:

6 סיורי חוף 
כלולים 

בלעדי 
במילניום:

6 סיורי חוף 
כלולים 

בלעדי 
במילניום:

4 סיורי חוף 
כלולים 

החיוב  במעמד  הפועלים  בנק  וגמלאי  לעובדי 
למשלמים בכרטיס אשראי המשוייך למועדון עובדי בנק הפועלים
חברה ה תר  בא נוספים  מסלולים  על  חלה  *ההנחה 

 5%
הנחה



המחירים הינם לאדם בחדר זוגי. שעות הטיסות וחברת התעופה נתונים להשתנות. מבצע 10 תשלומים תקף למוצרי שייט 
ולפלנד בלבד. אין כפל הנחות ומבצעים. יש להזדהות כעובד בנק פועלים בעת ביצוע ההזמנה. להזמנות חדשות בלבד שיתבצעו 

בקשרי תעופה. עד גמר המלאי. טל”ח.

חייגו למומחי השייט שלנו: 03-5209020

ע”ב פנסיון מלא באנייה, סיורי חוף בעברית עם מדריך ישראלי מנוסה 
קרוזים מאורגנים

מובטח קרוז לקריביים בפסח 
מיאמי | לבדיי-הייטי | פלמות-ג’מייקה | קוזומל-מקסיקו

חדרים עם מרפסות לים! 3.4.20 | 10 ימים  
Oasis of the Seas

Alitalia :חברת תעופה
 $ 3199

מובטח שייט לים הבלטי  
 שטוקהולם | סנט פטרסבורג – רוסיה | הלסינקי – פינלנד

טאלין – אסטוניה | ויסבי – שוודיה 
26.6.20 | 10 ימים 

Lufthansa, Swiss :חברת תעופה
 $ 2499

תשלומיםב-10



eshet.com ˇ 03-7771030 :טל‘ להזמנות

חבילת סקי 

בנסקו בולגריה 
3 תשלומים שווים ללא ריבית +

3% הנחה נוספים במעמד ההזמנה!!

החבילה הכוללת:

טיסות אל על לסופיה | העברות של "אשת סקי" | 

 Perun&Platinum Casino 4 כוכבים  בית מלון 

ע"ב חצי פנסיון (אפשרות לאוכל כשר) כולל שימוש 

חופשי במתקני הספא Platinum | סקי פס + ציוד 

הדרכה   | ומקלות)  מגלשיים  (מגפיים,  מלא  סקי 

ומעלה   7 (מגיל  ביום  לסקי 4 שעות  בי"ס  כלולה! 

בלבד) | נציג מקצועי מטעם "אשת סקי" באתר

7 לילות /
6 ימי סקי
שני - שני

4 לילות /
3 ימי סקי

ראשון - חמישי

4 לילות /
3 ימי סקי 

חמישי - שני
סופ“ש

4 לילות /
3 ימי סקי

ראשון - חמישי
כשר

 לאדם עד 3 
$849$649$749$709מבוגרים בחדר

$799$599$699$659ילד בחדר הורים 

$949$729$829$789לאדם יחיד בחדר

תוספות:
ציוד והדרכת סנובורד – $40 (3 ימים, שעתיים ביום) מגיל 12 ומעלה בלבד!

שבועי כשר! בתוספת $140 סה"כ. 4  לילות סופ"ש כשר - $80  (חצי פנסיון כשר במלון) 

בנסקו – בולגריה! האתר המתקדם ביותר במרכז ומזרח אירופה! כבר מזמן הפך לאתר הסקי 
האהוב ביותר על הקהל הישראלי ולמה לא בעצם? רק 160 ק"מ מסופיה.

לכל  מסלולים  של  ק"מ   75 ושוויצרים,  אוסטרים  מקצוענים  ע"י  ב-2002  נבנה  מודרני  אתר 
השלג  איכות  את  המבטיח  מלאכותי  שלג  בתותחי  מגובים  מהם   95% מ  יותר  כאשר  הרמות 
הגבוהה לאורך כל העונה. בכל פינה בהר תוכלו לעשות הפסקה של בירה ופיצה, עוף בגריל 
או להתחמם עם יין חם לנוף הרי פירין העצמתים שהוכרזו ע"י אונסק"ו כאתר מורשת עולמי. 
פארק סנובורד וסקי הכולל מקפצות ומיני מתקנים נוספים.העיירה עצמה מציעה אפשרויות 
לינה ובילוי רבות, פאבים מועדונים, מסעדות וטברנות מקומיות עם אוכל מצוין. תרבות עשירה 

בעיירה עתיקה המציעה מחייה זולה מאוד.

 מסלול גלישה לכל רמה!
 חופשת הסקי המשתלמת ביותר שתמצאו.

 זוכה כל שנה בתואר האתר סקי הטוב ביותר בבולגריה!

 סופר מודרני! וכל שנה משהו חדש!
 תותחי שלג מלאכותי מכסים מעל 95% מהמסלולים!

 מושלם למתחילים ומשפחות!

יציאות: 
ינואר 

פברואר 
מרץ



*5758 חבילות סקי

 • המחיר לאדם בחדר בחדר זוגי ע”ב חצי פנסיון בטיסות ובתאריכים נבחרים • אין כפל מבצעים והנחות, כולל מזוודה עד 23 ק”ג
• ארקיע רשאית להפסיק/לשנות את המבצע בכל עת. • ט.ל.ח

בנסקו 
5 לילות, כולל טיסות 

 העברות ציוד וסקי פס
+ מזוודה עד 23 קילו

מלון 4* חצי פנסיון

 €629
לאדם 
בחדר זוגי

 €649
לאדם 
בחדר זוגי

פמפורובו
5 לילות, כולל טיסות, 

העברות, ציוד וסקי פס 
+ מזוודה עד 23 קילו

מלון 5* חצי פנסיון

ינואר, מרץ

ינואר, מרץ

SKI


