
השתלמות חווייתית 
קיץ תשע"ט

 למשפחת אוניברסיטת
אריאל בשומרון

האגף למנהל ולמשאבי אנוש
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השתלמות חוויתית קיץ תשע"ט
למשפחת אוניברסיטת אריאל בשומרון

כמידי קיץ נמשיך במסורת השתלמות עובדים לבילוי הנאה 
ושינוי אווירה לכל משפחת אוניברסיטת אריאל בשומרון.

השנה הנופש יתחלק לשלושה מוקדים: 

1.   השתלמות זוגות 
19.6.19-26.6.19 -       אזרבייג'ן   

30.7.19-6.8.19 -       אירלנד        
- 9.19 - פרטים מלאים בהמשך       מרוקו        

2.   השתלמות משפחות חו"ל 
18.7.19-24.7.19 -       צפון איטליה  

      
3.   השתלמות משפחות בארץ - יפורסם בנפרד 

        

                    

הרשמה 
עד יום ב' 6.5.19, או עד סגירת הקבוצה

כידוע לכם, 
ולתנאי  מינימלי  משתתפים  למספר  כפופות  ההשתלמויות  כל 

זכאות. 
כמו כן, ייתכנו שינויים בתכניות הסיורים ובשעות הטיסה.

תשע"ט,  חורף  בהשתלמות  שהשתתפו  עובדים  לבכם,  תשומת 
אינם זכאים למחיר מסובסד בהשתלמות הקיץ!!!

***הזכאים להשתתפות בהשתלמות הקיץ הינם הסגל הבכיר, עובדי 
מנהלה שהיקף משרתם 50% ומעלה המועסקים באוניברסיטה לפחות 
חצי שנה וכן מורים מן החוץ שהיקף משרתם מעל 30% ובעלי ותק של 

מעל שנתיים באוניברסיטה.

בגין סכום הסבסוד יזקף לעובד שווי מס כחוק.
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אחרת שונה מהמוכר והידוע.   

פרטי הטיסות: 
טיסה הלוך: 

יציאה מתל אביב יום ד' 19/6/19 ב 12:00, נחיתה  ב 16:00 

טיסה חזור:
26.6.19 יום ד' ב 17:05, נחיתה בת"א  ב 19:30 

רשימת מלונות: 
יעודכן בהמשך

HB :בסיס האירוח

8 ימים, 7 לילות
תאריכים: יום ד', 19.6.19 עד יום ד', 26.6.19

רוחות של שינוי בארץ האש
באקו, אזור גאבלה, גאנג'ה ובאקו

עשירה,  נפט  בנסיכות  לבקר  מאיתנו  אחד  כל  של  הקטן  החלום  את 
נגשים באזרבייג'ן.  היא מרתקת ויש בה הכל. באקו המכונה "דובאי של 
הקווקז" היא עיר מודרנית, תוססת ועשירה כקורח.  בנוסף,  ארץ של 
תרבות  ציוריים,  כפרים  הגבוה,  בקווקז  מושלגות  פסגות  יפים,  נופים 
עתיקה  והיסטוריה מרשימה . כל אלה יהפכו את הביקור שלנו לחוויה 

השתלמות זוגות אזרבייג'ן



4

יום 1. תל אביב, באקו
נערוך סיור פנורמי להיכרות ראשונית  נטוס לבאקו בירת אזרבייג'ן. 

עם העיר. 
נראה את גורדי השחקים המעוצבים, המציירים את קו הרקיע הייחודי 
של העיר, העיר העתיקה המוקפת חומה, אשר הוכרזה כאתר מורשת 

עולמי והחותם שהשאיר בה השלטון הסובייטי, ממנו השתחררה 
המדינה הצעירה ב-1991.  

לאחר קבלת החדרים והתרעננות קלה נצא לסיור רגלי בעיר המוארת 
ולמפגש ראשוני עם המטבח המקומי.  

יום 2. באקו - חצי האי אבשרון - הר האש, מקדש האש
ברחובות  נלך  הפנימית".  "העיר  המכונה  העתיקה  בעיר  נבקר  היום 
המרוצפים שבצידם רוכלים המציעים את מרכולתם, נראה את מגדל 
שירוואנשה.  שושלת  ארמון  ואת  והמסגד  החאן  את  העגול,  הבתולה 
ילוו  להבות,  כשלוש  הנראים  החדשה,  העיר  סמל   - הלהבה  מגדלי 
אותנו במהלך היום ובלילה ירצדו בשלל צבעים וצורות כשלוש להבות 

ענקיות החותכות את קו הרקיע של העיר.  
הכספי   הים  ועל  העיר  על  תצפית  ונערוך  הנופלים  באנדרטת  נבקר 

למרגלות הגן היפה. 
נבקר במוזיאון השטיחים ונראה את "ונציה הקטנה".  נהנה מזמן חופשי  
באחד ממרכזי הקניות בעיר. נבקר במרכז לתרבות  ע"ש הנשיא היידר 
אלייב שתכננה האדריכלית הגאונה זאהה חדיד והוא נושא בגאון את 
האש  במקדש  לביקור  ניסע  בעולם".  ביותר  המעוות  "הבניין  התואר 

אשר לו חשיבות רבה בדת הפרסית העתיקה זרטוסטרא. 

נמשיך לינאר-דג להר האש. 
מן  הפורץ  מגז  באבנים  הפתחים  מתוך  הבוערות  הלהבות  את  נראה 
האדמה. בדרך נראה את ה"חרגולים" השואבים נפט מהאדמה – מקור 

עושרה של המדינה. 
בילוי ערב שיט קצר בים הכספי )אם יתאפשר(.

יום 3. מאראזה, שאמאחי, להיג', גאבלה
עם  ראשונית  היכרות  ונערוך  גאבלה  והנופש  הסקי  לעיירת  נצא 
מאראזה,  בכפר  נעצור  הגבוה.  הקווקז  וחבל  האותנטית  אזרביג'אן 
במסגד  ונבקר  לשאמאחי  ניסע  באבה.  דירי  מאוזולאום  את  נראה 
פירות,  המציעים  הדרך,  לאורך  הפזורים  הדוכנים  ליד  נעצור  ג'ומה. 
ריבות ומטעמים מקומיים. נמשיך בדרכנו לכפר בעלי המלאכה להיג'. 
וחרשי  שטיחים  אריגת  נחושת  ריקועי   - האמנים  סדנאות  בין  נסייר 
הברזל. לקראת ערב  נגיע לגאבלה,  מרכז נופש לבעלי ממון, הכולל 

וילות מפוארות, בתי מלון, מרכזי בידור ונופש ואתר סקי.
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יום 4. גאבלה, אוגוז, שאקי, קיש, גאנג'ה
נעפיל ברכבל  את הבוקר נתחיל בתצפית מרהיבה על האזור, אליה 
יהודים  ונפגוש  הכנסת  בבית  נבקר  לאוגוז.  נמשיך  מ'.   1600 לגובה 
נמשיך  לעיר  היהודית הקיימת בעיר כ-350 שנה.  הרריים מקהילה 
שאקי מהמאה השמינית לפנה"ס. נבקר בארמון החאנים המעוצב ובו 
ציורי פרסקו וחלונות יחודיים העשויים מעץ וזכוכית בעבודת שבאקה.  
אריגת  הכוללת  המקומית  מהאמנות  ונתרשם  האמנות  במרכז  נבקר 

שטיחים, ריקמה, יצור כלי נגינה ועוד.  
נמשיך לכפר קיש ונבקר בכנסיה האלבנית  העתיקה.  

בשעות הערב נגיע לגאנג'ה, העיר השניה בגודלה במדינה.  

יום 5. גאנג'ה, האגם הכחול  
היום נסייר במדרחוב המרשים שלאורכו פסלים ומיצגים השובים את 
העין. נראה את פונדק הדרכים מימי הביניים, את מסגד שייח עבאס, 

את כיכר היידר אלייב, בית העיריה ובית הבקבוק המיוחד. 
נבקר במאוזוליאום המשורר הלאומי ניזאמי ולצידו פסל חמסה ענק. 
נמשיך בדרך הנופית היפה לאגם הכחול גוי גול השוכן בלב שמורת 
טבע בגובה 2200 מ' מעל פני הים. נבקר במושבה הגרמנית ילנדורף 

ונשוב לבית המלון בגאנג'ה.

יום 6. שמורת גובוסטן, באקו
לאחר ארוחת הבוקר נצא אל האזור הגעשי המקיף את באקו.  

נבקר בשמורה הלאומית גובוסטן שהוכרה כאתר מורשת עולמית. 

נבקר במוזיאון הפתוח ונחזור בזמן 10.000 שנה אחורה. 
נתרשם מהפטרוגליפים ציורי הקיר העתיקים בינות לסלעים הענקיים  
המתארים סצנות של קרב, ציד וריקוד. רכובים על  רכבי  4*4  נעלה 

לצפות  בתופעת  טבע ייחודית-הרי הגעש הבוציים. 
ה"הרים" הקטנים מבעבעים ופולטים בוץ וגז ויוצרים נוף ירחי. 

בשמורה כ-300 הרי געש קטנים מתוך 700 הקיימים בעולם. נעמיק 
היכרותנו עם העיר באקו,  ניסע לאורכם של השדרות הראשיות בעיר 
החדשה ונתרשם מבניינים שעוצבו על ידי גדולי הארכיטקטים בעולם 

ובינהם האצטדיון ואולמות הספורט והקונצרטים שנבנו לכבוד 
האירוויזיון והאולימפידה האירופית. 

 ארוחת ערב ופולקלור במסעדה אותנטית תהווה סיום ליום היפה.
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יום 7. קובה – עיר היהודים ההרריים ומרכז אריגת שטיחים, חינליק
שטיחים  לאריגת  מרכז  קובה,  לעבר  החוף  לאורך  צפונה  נצא  היום 
וכפר יהודי קדום. במרכזה זורם נהר, בצדו האחד בקרסניה סלובודה 
השני  ובצדו  הרריים",  "יהודים  המכונים  היהודים  קהילת   מתגוררת 
מוסלמים. נבקר בבית הכנסת )אם יתאפשר(, נראה את בית העלמין 
בצדו  והמקווה.  הישיבה   את  ונראה  היהודית  על  השכונה  המשקיף 
השני של הנהר נראה את המסגדים העתיקים. נבקר באנדרטת השואה 
יפים מלווים בפסגות ההרים לכפר הציורי  נופים  בין  ניסע  האזרית.  
חינליק המבודד ביותר באזרבייג'ן )גובה 2.200 מ'(. נתרשם מהבתים 
נשוב  בערב  התושבים.  חיי  ומאורחות  בצפיפות  המדרון  על  הבנויים 

לבאקו.

יום 8. באקו, תל אביב
נבקר בשוק המקומי יאשיל באזר ונצא עם החוויות, הרשמים והמתנות  

לנמל התעופה "היידר אלייב" ממנו נטוס חזרה לתל אביב. 

המחיר כולל:
טיסות ישראייר כולל מיסים והיטלים, בתי מלון מדרגה ראשונה,  חצי 
פנסיון, אוטובוס צמוד על פי הרמה הנהוגה באזרבייג'ן, תשר )טיפים( 

לנותני השירותים בחו"ל, למעט דמי סבלות, מלווה קבוצה ישראלי
ומטען,  רפואי  ביטוח  הישראלי,  למדריך  טיפ  כולל  אינו  המחיר   ***

הוצאות אישיות

מחירים:
מחיר מסובסד פירוט  

 ₪ 8000 זוג - ללא ילדים 
 ₪ 5100 יחיד בחדר 

הרשמה:
יש  6.5.19, במקביל  "אריאל בסלולר" הרשמה עד  דרך אפליקציית 

enosh@ariel.ac.il :לשלוח צילום דרכונים במייל ל

תשלום:
התשלום יבוצע ע"י מערכת השכר וינוכה עד 10 תשלומים שוטפים.

המחירים הינם לאחר סבסוד ומיועדים לעובדים בהתאם לכללי 
הזכאות.  

בגין סכום הסבסוד יזקף לעובד שווי מס כחוק.

מספר החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה!!
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8 ימים, 7 לילות
תאריכים: יום ג', 30.7.19 עד יום ג', 6.8.19

האי ירוק ונראה ככר דשא גדול שמיליוני כבשים צובעות אותו בלבן, 
אך יש בה ערים יפהפיות בעלות סגנון אדריכלי אנגלי ותופעות טבע 

ייחודיות כמו צוקי מוהר וטבעת קרי. 
גינס  בבירה  הטבול  האירים  של  והלבביות  השמחה  פרץ  עם  זה  כל 

וווסקי מהווים טיול נהדר ועליז.

פרטי הטיסות: 
טיסה הלוך:

תל אביב - דבלין,  המראה - יום ג' 30.7.19 ב 17:30, נחיתה ב 21:10

טיסה חזור:
דבלין - תל אביב,  המראה - יום ג' 6.8.19 ב 22:40, נחיתה ביום ד' 

7.8.19 ב - 06:00

רשימת מלונות: 
יעודכן בהמשך

BB :בסיס האירוח

השתלמות זוגות אירלנד
האי הירוק
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יום 1: תל אביב – דבלין  
נמריא מתל אביב לדבלין,  בירת אירלנד. 

לאחר הנחיתה העברה למלון.

יום 2: דבלין: טריניטי קולג' - )מבשלת גינס(
ובכיכרות של העיר היפה  נצא לטיול ברחובות  לאחר ארוחת בוקר, 

והתוססת, דבלין, נעבור באתרים דבלינאים מיוחדים ומעניינים. 
הפרלמנט,   בית  את  נראה   ,1591  – ב  שהוקם  קולג'  בטריניטי  נבקר 
במבשלת  לביקור  לקפוץ  )בתשלום(  נוכל  המכס.  ובית  הקתדרלה 

הבירה "גינס" ולטעום קצת ממשקה השמחה האירי המסורתי.

יום 3:  דבלין  - גלנדלוך -  קילקני
לאחר ארוחת הבוקר נצא מדבלין דרך הרי וויקלו לביקור בגלנדלוך 
– התיישבות נזירית קדומה, שבה דוגמאות יפות לאדריכלות נוצרית. 

נמשיך לקילקני - עיר יפהפיה עם מבצר מרשים מימי הביניים.
המשך נסיעה למלון באיזור.

יום 4: קילקני – קאשל – קורק - בלארני
 )Rock of Cashel( "סלע קאשל"   לעבר  בתצפית  יומנו  את  נתחיל 
המפורסם. הצוק העצום המזדקר מתוך העמק שעל היווצרותו סופרו 

אין ספור אגדות אורבאניות. 
וברבות הימים הפך להיות מרכז  זה ישבו המלכים הקלטים,  במקום 

דתי חשוב. 
בגודלה  השנייה  העיר   ,)Cork( קורק  העיר  לכיוון  בנסיעה  נמשיך 

באירלנד, שהרבה טרגדיות נקשרו בשמה.

אניית   לזכר  האנדרטה  את  נראה  קוב,   ושמה  בעיר  משם  רחוק  לא 
הטיטאניק  שהפליגה מנמל העיר בטרם התנגשה בקרחון וטבעה בלב 
גנים  המוקפת  והמרשימה  הגדולה  בלארני  בטירת  ונבקר  נמשיך  ים. 

גדולים ומטופחים. 

יום 5: טבעת קרי 
על  נחלוף  דרומה.  בנסיעתנו  היום  דרכנו  את  ילוו  ירוק  גווני  אינסוף 
פני כפרים חקלאיים ושטחי מרעה, ודרך איזור הבארן שופע הצמחייה 
יוצאת הדופן והייחודית לאזור זה נגיע לטבעת קרי המפורסמת, האזור 
ההררי היחיד באירלנד. ניסע בכבישים פתלתלים ונהנה מתצפיות נוף 
שונות, נסייר בנופים, במפרצים החבויים, ובשדות הירוקים של האזור 
ונבקר בין היתר בווטרוויל, עיירה שהתחבבה במיוחד על צ'רלי צ'פלין, 
טיול  יום  נסיים  מחייו.  והפכה לחלק  חופשותיו  בה את  לבלות  שנהג 

מלא וגדוש זה במלון באזור קילארני.
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יום 6:   צוקי מוהר
לאחר ארוחת בוקר נצא בנסיעה אל אחד מאתרי הטבע המפורסמים 
של אירלנד – צוקי מוהר. נצפה אל המצוקים האדירים המתרוממים 
איי  אל  ארוכים,  קילומטרים  לאורך  ונמתחים  האטלנטי  מהאוקינוס 
מעל  שחגות  האדירות  הים  ציפורי  להקות  על  ונביט  שבאופק  אראן 
הגלים. נבקר במרכז המבקרים שם נלמד על תופעות הטבע באזור. 

נמשיך אל לינה באיזור גאלווי.

יום 7: קונמרה
אי  חצי   ,)Connemara( קונמרה  של  המרשים  לטבע  שיוקדש  יום 
קסום ובו פניני טבע יפהפיים, עשרות אגמים, עיירות ציוריות וטירות 
)Kylemore( מרשימות. ניסע לאורך הנופים ונבקר באחוזת קיילמור

שנבנתה במאה ה-19, ונראית כאילו היא יצאה מן האגדות. 
נסייר במתחם ולאחר מכן נמשיך את סיורנו באזור, נעצור להתרשם 
משדה קבול – חומר אורגני המשמש להסקה ונפוץ מאוד ברחבי האי. 
נסיים את סיורינו בקונמרה בנסיעה בכבישים יפים התלויים בין שמים 

למים... בתום הביקור נחזור למלוננו.

יום 8: גאלווי – דבלין – ת"א
דייגים  עיירת   )Galway( גאלווי  בעיירה  נסייר  הבוקר  לאחר ארוחת 
משגשג  תיירותי  אתר  היא  וכיום  מופלא  באופן  שנשתמרה  עתיקה 

המושך אליו המוני תיירים.  
נבחין בשילוב המעניין של ישן וחדש. במהלך הסיור נראה את מצודת 
ידי  על  נבנתה  הכנסייה  ה-14.  מהמאה  ניקולאס  סט.  וכנסיית  לינץ` 
משפחת לינץ` והמסורת המקומית טוענת שכריסטופר קולמבוס ביקר 

בה ונשא את תפילתו טרם מסעו לגילוי אמריקה.
לאחר הסיור נצא לשדה התעופה של דבלין לטיסת חזור ארצה.
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המחיר כולל:
טיסות שכר ת"א דבלין ת"א,  בתי מלון מדרגת תיירות טובה ע"ב לינה 
וארוחת בוקר, אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע תוכנית הטיול,  כניסות 

לאתרים כמפורט במסלול, מלווה ישראלי צמוד,  
טיפים לנותני השרותים בחו"ל

*** המחיר אינו כולל ביטוח רפואי ומטען, טיפ למדריך הישראלי

מחירים:
מחיר מסובסד פירוט  

 ₪ 9000 זוג - ללא ילדים 
 ₪ 6000 יחיד בחדר 

הרשמה:
יש  6.5.19, במקביל  "אריאל בסלולר" הרשמה עד  דרך אפליקציית 

enosh@ariel.ac.il :לשלוח צילום דרכונים במייל ל

תשלום:
התשלום יבוצע ע"י מערכת השכר וינוכה עד 10 תשלומים שוטפים.

המחירים הינם לאחר סבסוד ומיועדים לעובדים בהתאם לכללי 
הזכאות.  

בגין סכום הסבסוד יזקף לעובד שווי מס כחוק.

מספר החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה!!

חות 
רומניה
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12 ימים, 10 לילות
תאריכים: יום ב' 16.9.19 עד יום ו', 27.9.19

 – חאדו  בן  איית   - אוריקה  עמק   – מרקש   – קזבלנקה   – רבאט 
איפראן   – ג'יפים  טיול   - - ארפוד  קניון הטודרה    - ווארזאזאת 

– פס – מקנס – אסואירה

פרטי הטיסות:

הלוך:

תל אביב - מדריד - מרוקו

TLV-MAD UX1304 0800-1220  :16/09/2019
 MAD-RAK UX1423 2330-0030  :16/09/2019

חזור:

מרוקו - מדריד - תל אביב

 RAK-MAD UX1424 0150-0445  :27/09/2019

MAD-TLV UX1301 0845-1420  :27/09/2019

השתלמות זוגות מרוקו
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רשימת מלונות: 
יעודכן בהמשך

***או דומים ברמתם

HB :בסיס האירוח

יום 1:  תל אביב –מרקש – דרך מדריד  
ברכבת תחתית  במדריד  לסיור  נצא   למדריד  ונטוס  בנתב"ג   ניפגש 
בעיר – סיור מדליק ומרתק. חזרה לשדה במדריד וטיסה למרקש עם 

הנחיתה העברה למלון.

יום  2 : יום ג' מרקש - העיר האדומה 
על  דקלים  המוקפת  עיר  הגבוה,  האטלס  בהרי  אשר  הפנינה  מרקש, 
רקע חומותיה האדומים. יום שנקדיש לאתריה ההיסטורים: נצפה על  
מסגד הכותובייה ובגני מנרה המוקפת עצי זית ועוד. נשוטט בסמטאות 
המלאח שם חיים עדיין יהודים ונבקר בבית הקברות העתיק וכן בבית 

הכנסת.

יום 3 : יום ד' מרקש - איית בן חאדו - ווארזאזאת
נסיעה לכוון הרי האטלס  נטפס אל מרומי הרי האטלאס  בדרך נוף 
טישקה)"מעבר  טיזי  ההרים  מעבר  אל  המובילה  ומיוחדת  מרהיבה 
הרועים"( בהמשך נגיע לסיור רגלי באחת הקסבות היפות והשמורות 

במרוקו - קסבת איית בן חאדו. בהמשך היום נגיע לווארזאזאת 

יום 4 : יום ה' קניון הטודרה  - ארפוד
תפי עמק  באזור  הקסבות"  "אלף  דרך  ניסע  הבוקר  ארוחת   ־לאחר 

ללאת - עמק בו שולט הצבע הירוק על אלפי דקליו, אל אזור קניוני 
בקניון הטודרה.  רגלי קצר  לסיור  נצא  והדאדאס. בצהריים  הטודרה 

ומשם נמשיך לעיירת  המחוז ארפוד שם נלון. 
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יום 5 : יום ו' ארפוד - טיול ג'יפים – קניון הטודרה  -פס
בשעות הבוקר המוקדמת נגיע אל פתחו של מדבר הסהרה ואל דיונות 
הזהב של מרזוגה על גבי ג'יפים . עם ההגעה  נטפס על אחת הדיונות 
ומפסגתה נראה את הזריחה.  לאחר ארוחת בוקר בדרך  הארזים אשר 
באטלס התיכון, לאיפראן, עיר הנופש והקיט של מלך מרוקו המזכירה 
את אזור האלפים בשוויץ ונגיע  אל האגם שבלב העיר. המשך היום 
יביא אותנו  לטיול בין כפרי ברברים ורועים נוואדים . נמשיך  בנסיעה  

אל פס למלוננו.

יום 6 : יום שבת  - פס
־סיור רגלי בעיר, יום  אותו נקדיש לפס ,העיר הייחודית והמעניינת המ

שמרת חדש וישן ונחשבת סמל לבירה  הדתית והתרבותית של מרוקו. 
־נבקר במדינה שהוכרזה ע"י  אונסק"ו כאתר שימור עולמי בשל רחו

ובעלי המלאכה בשוק הצבעים, הנפחים, הבורסקאים  בותיה הצרים 
וכו'. נסייר בסמטאות הצרות, נצפה על המסגדים ובית הרמב"ם. נבקר 
ברחבת ארמון המלך הנמצא  בשכנות לרובע היהודי, ונמשיך לסייר 

ברחוב הראשי במלאח.  בתום היום נשוב למלוננו.  

יום 7: יום א' מקנס – ראבט -  קזבלנקה 
אחרי ארוחת בוקר נסיעה למקנס ונבקר באורוות המלך, נלך לכיכר 

אל הדים, שבו שער באב אל מנצור,  ברובע היהודי ובשוק. 
לאחר הביקור ניסע לרבאט ,עיר הבירה של מרוקו ומקום מושבם של 

משרדי הממשלה, בית  הפרלמנט וארמון המלך. 
נבקר ברחבת ארמון המלך ובמוזוליאום שבנה חסן השני לזכר אביו 
מוחמד החמישי וברחבת המסגד הגדול, טור חסן ובקסבת אל אודיה, 
משם נצפה לעבר העיר סאלה הנמצאת בצידו השני מעבר לנהר בו - 

גרג. בתום הסיור  נסיעה לקזבלנקה,  למלון.

יום 8 : יום ב' קזבלנקה
לאחר ארוחת בוקר נצא לקזבלנקה ונמשיך לסיור בקזבלנקה, בירתה 

המסחרית והכלכלית של מרוקו. 
נטייל בין אתריה החשובים: בית המשפט המהודר, שווקיה הציוריים 

ונכיר את המרכז המודרני . 

יום  9 : יום ג' מרקש - העיר האדומה 
לאחר ארוחת בוקר נסיעה למרקש, נתחיל בסמטאות המדינה ביקור 
בבית מרקחת של חסן פללי ונפלאות תרופותיו האקזוטיים. בהמשך 

נגיע אל כיכר ג'מע אל פנה הססגונית  והמרתקת, 
בשעה שבה מתעוררת הכיכר לחיים. דוכני האוכל המעשנים,מרקידי 
וקוסמים  מרפאים  סיפורים,   מספרי  החליל,  צלילי  לקול  הנחשים 
המהלכים בקסם וחן המאפיינים את שווקיה של העיר הקסומה. בתום 

היום העברה  למלוננו
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יום 10  : יום ד'   אסאווירה
שלאורך  היפות  החוף  מערי  אחת  לא'סווירה,  בוקר  ארוחת  לאחר 
עיר  היא  מוגדור  העתיק  ששמה  א'סאווירה,  האטלנטי.  האוקיאנוס 
נמל עתיקה שבתיה מסוידים לבן וכחול וידועה בתעשיית עץ הטוייה 
)ערער(. נבקר במדינה, בסמטאות העיר, בשווקיה, נראה את חומותיה 
,והמלאח העתיק )עירו של הצדיק פינטו( . נגיע לנמל הדייגים הציורי 
ודגים  יוכלו לאכול סרדינים  יספיק  המעוניינים  ואם הזמן  של העיר 

טעמים . בתום נשוב למלוננו.

יום  11 : יום ה' עמק האוריקה – מרקש – תל אביב
הרי  נשקפים  ממנו  והירוק,  היפה  האוריקה  עמק  אל  נצא  זה  ביום 

־האטלס הגבוהים וביניהם הפסגה הגבוה ביותר במרוקו, הר הטובא
קל. הסיור מתחיל במישורים ופונה ומטפס אל  האטלס, דרך כפרים 
ברבריים, אל שוליו הצפוניים של רכס הטובאקל. האיזור רווי נחלים 
קטנים וגדולים המעבירים כמויות מים רבות מהאטלס הגבוה למישור. 
בחלק מכפרי עמק האוריקה, איזור ירוק, השונה בתכלית מהאזורים 
שהכרנו עד כה . לאחר הסיור חזרה למרקש לקניות אחרונות ארוחות 

ערב משותפת והעברה לשדה התעופה 
של מרקש לטיסתנו ארצה )טיסה דרך יעד ביניים(.

יום 12: מדריד ת"א
נחיתה בארץ

המחיר כולל:
טיסה בקו ת"א  - מרקש - ת"א כולל מיסים והיטלים. הטיסה היא דרך 
יעד בייניים. בתי מלון מדרגת תיירות טובה וראשונה, על בסיס לינה 
וחצי פנסיון. כניסות לאתרים כמפורט במסלול. אוטובוס תיירים ממוזג 
למרוקו  כניסה  אשרת  צמוד.   ישראלי  מלווה  הטיול.  תכנית  לביצוע 
לבעלי דרכון ישראלי בלבד. מדריכים מקומיים במרוקו. טיפים לנותני 

השירותים בחו"ל.
 

ומטען,  רפואי  ביטוח  הישראלי,  למדריך  טיפ  כולל  לא  המחיר   ***
הוצאות אישיות
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מחירים:
מחיר מסובסד פירוט  

 ₪ 10750 זוג - ללא ילדים 
 ₪ 7000 יחיד בחדר 

הרשמה:
יש  6.5.19, במקביל  "אריאל בסלולר" הרשמה עד  דרך אפליקציית 

enosh@ariel.ac.il :לשלוח צילום דרכונים במייל ל

תשלום:
התשלום יבוצע ע"י מערכת השכר וינוכה עד 10 תשלומים שוטפים.

המחירים הינם לאחר סבסוד ומיועדים לעובדים בהתאם לכללי 
הזכאות.  

בגין סכום הסבסוד יזקף לעובד שווי מס כחוק.

מספר החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה!!
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7 ימים, 6 לילות
תאריכים: יום ה', 18.7.19 עד יום ד', 24.7.19

טיול לצפון איטליה מוביל אותנו לארץ האגמים, למרגלות האלפים, 
במדינה הים-תיכונית האהובה כל כך. במהלך הטיול אנחנו מבקרים 
באגמים הרבים והיפים למרגלות האלפים: אגם קארצה, אגם טנו וגולת 
הכותרת– אגם גארדה היפה בו אנחנו מבקרים פעמיים. אנחנו חולפים 

־דרך עיירות ציוריות מימי הביניים, נהנים מנופי האלפים והרי הדולו
מיטים המרשימים, מתענגים על קולינריה איטלקית משובחת וכמובן 
מבקרים בערים מהיפות בעולם, ששמן יצא למרחוק, כמו ונציה וורונה.

פרטי הטיסות: 
טיסה הלוך: אל על

תל אביב - איטליה, המראה - יום ה' 18.7.19 ב 07:45, נחיתה - 10:55

טיסה חזור: אל על
איטליה - תל אביב, המראה - יום ד' 24/7/19 ב 22:55, נחיתה - יום 

ה', 25.7.19 ב 03:40

המלון:  
יעודכן בהמשך

BB :בסיס האירוח

השתלמות משפחות צפון איטליה והאגמים
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יום 1: תל אביב – מילאנו; דרום אגם גארדה: סירמיונה - בורגטו
מרתק  לטיול  איטליה  לצפון  ישירה  לטיסה  התעופה  בשדה  ניפגש 

"בארץ האגמים" של צפון איטליה.  
את טיולנו נתחיל בסיור באגם הגדול ביותר באיטליה – אגם גארדה 
)Lago di Garda(. סביב דרום האגם פזורות עיירות רבות שכל אחת 
ביותר:  הייחודית  בעיירה  נעצור לביקור  בפני עצמה,  חוויה  היא  מהן 
סירמיונה )Sirmione( הציורית הבנויה על לשון יבשה לאורך האגם, 

ונראית כמו מבצר ימי של תקופת האבירים.
העיר ידועה בגלידה הטובה ביותר בצפון איטליה.

נטייל בין חומות העיר ונצפה במצודת רוקה סקאליג'רי המגנה עליה. 
המעוניינים יוכלו להצטרף )בתשלום נוסף( לשייט בסירת מרוץ סביב 

סירמיונה. 
נהר  גדת  על  השוכנת   ,)Borghetto( בורגטו  לעיירה  ניסע  משם 
נהדר,  המצטלמים  המים  אשדי   – דברים  בשני  ומתהדרת  המינצ'יו 
וקפה המושלם שמשתלב עימם. בתי הקפה ממוקמים ממש על הנהר 
לקול פכפוך פלגי המים. נטייל בעיירה ונצטלם על גשרי המנעולים. 

בתום הטיול נמשיך למלוננו בו נשהה בשבוע הקרוב.

קארצה  אגם   - החבלים  פארק  )האלפים(:  הדולומיטים  הרי   :2 יום 
ותצפית "מעבר ההרים" 

ביותר  ליפה  הנחשב  ההררי  באזור  מופלא  טבע  שכולו  יום  לפנינו 
טירול"האוסטרי(.  )לשעבר-"דרום  הדולומיטים  הרי  רכס  באיטליה– 
תיירים  מיליוני  ומושך  האלפים,  מהרי  ייחודי  חלק  מהווה  הרכס 
מהטובים  סקי  אתרי  ברכס  הסוגים.  מכל  אתגרי  ולספורט  לטיולים 

באירופה. 
אנו ניסע בין אגמים ועיירות ציוריות; נעבור בין אתרים שונים בטיול 
לתצפית  נרד  ובחלקם  רגלי  לסיור  נרד  ובחלקם  באוטובוס,  "רכוב" 

וצילומים שהילדים אוהבים.
נתחיל בביקור מלא אדרנלין בפארק החבלים, נלך בין צמרות העצים 
ונהנה משלל המתקנים שבפארק. לאחר מכן נמשיך בסיור רגלי באגם 
ומוקף  קסום  יער  בתוך  החבוי   ,)Carezza( קארצה  בענן-  הקשת 
ברכסי הדולומיטים הירוקים המשתקפים בו. נערוך סיור לאורך גדת 

האגם ונתפעל מצבעו הייחודי. 
נסיים  וצילומים.  להתפעלות  ונעצור  ההרים"  "מעבר  לתצפית  נעפיל 
באחת העיירות הציוריות בעלות הניחוח האוסטרי, לסיור בסימטאות 

והנהאה מהאווירה הפסטורלית. 
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יום 3: פארק השעשועים גארדלנד - עולם הים - לאציזה
גארדלנד  באיטליה–  הגדול  והנאה בפארק השעשועים  כייף  יום של 
)Gardaland(. הפארק הענק מדורג בין חמשת פארקי השעשועים 

הטובים בעולם. יש בו רכבות הרים מטורפות ומתקנים מגוונים. 
כל אחד ימצא מה לעשות בפארק בשלל אטרקציות מעולם הפנטזיה 
משחקי  הכולל  ההרפתקאות  מעולם  מופעים;  גם  הכולל  לקטנטנים 

אנימציה ולייזר, אבובים משפחתיים, וסרטוני תלת מימד; 
'בלו  ההרים  רכבת  את  הכולל  האדרנלין-  עולם  הוא  הכותרת  גולת 
ה'שמאן',  רכבת  גם  כמו  באירופה;  הטובות  לאחת  הנחשבת  טורנדו', 
הכוללת מסיכה של מציאות מדומה שבה רואים סרטון שיעיף אתכם 
גבוה אפילו יותר. נבקר גם ב"עולם הים", בו מצויים למעלה מ-5000 

יצורים תת-ימיים ייחודים ומרתקים. 
)Lazise(, עיירה  קסומה  בערב נערוך ביקור קצר בעיירה לאציזה 
על גדת אגם גארדה; משם, המעוניינים ימשיכו למופע אבירים משלהב 

)בתשלום נוסף( הכולל ארוחת ערב בסגנון ימי הביניים.

 

יום 4: מפלי וארונה, אגם טנו, צפון אגם גארדה 
זהו היום השני שמוקדש לאגם גארדה, מהיפים שבאגמי צפון איטליה. 

הפעם לחלקו הצפוני והייחודי. 
נתחיל במפלי וארונה )Varone(, הפורצים בלב ההר מגובה של 100 
 )Tenno( מטר, ונתפעם מיופיין דרך מערות. נמשיך בביקור באגם טנו
המשלב גוונים של טורקיז ותכלת ונבצע מסלול הליכה קצר ונשתכשך 
במי האגם. ניסע בדרך נופית של הרים עצומים והאגם הקסום ונבקר 
בריבה דל גארדה )Riva( העיירה הצפונית ביותר באגם, בה נמצאות 

מסעדות מצוינות ממש על קו המים. 
נטייל בלימונה שכולה על טהרת הלימונים, ידועה בקינוחיה הטובים 
באיטליה, ואהודה לרכישת תיקים ואלכוהול. ומלצ'זינה, שבה נטייל, 

ונצטלם לצד טירה המשקיפה על כל האגם.
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יום 5: עולם פארק המים קאנבה - פארק השעשועים הוליווד
יום מלא אטרקציות ופארקים לפנינו: 

נתחיל בפארק עולם המים קאנבה )Caneva(; בו נוכל להנות משלל 
אטרקציות רטובות ומגלשות מוגזמות. בינהם מגלשה המדמה נפילה 
חופשית; צינור ממנו עפים באוויר לתוך בריכה; גלישה במגלשה הישר 

מהר געש. 
בפארק שלל מגלשות נוספות, מסלול אבובים מבדר, בריכות שונות 

כולל בריכת גלים ומתחמים מוצלים או לשיזוף.
הסרטים  עולם  השעשועים  לפארק  ונמשיך  בכך  נסתפק  לא 
)MovieLand(, הנקרא גם "הוליווד", 4 מתקני שעשועים שמעמיסים 
את הגוף באדרנלין, כולל בית האימה, רכבות הרים מפחידות, סרטים 
והופעות  רגועות  פעילויות  או  מרוץ  סירות  אינטראקטיביים, מסלולי 

חיות בקנה מידה בינלאומי.

יום 6: איי ונציה כולל אי הזכוכית מוראנו 
כרומנטית  לפניה  הולך  ששמה  בעיר  לביקור  ומלא  שלם  יום  נקצה 

והיפה שבערי העולם, העיר על המים – ונציה; 
נלמד על קרנבל המסיכות של ונציה אך גם על הצד האפל של העיר 
בה הומצאה המילה "גטו" ליהודים והטלאי הצהוב. בעיר נתנייד בכלי 
שיט שונים וברגל. נראה את העולם החלופי שבו המשאיות הן סירות; 
אוטובוס  תחנות  עם  אוטובוס  וסירת  מונית  סירת  משטרה,  סירת  יש 
על המים. תחילה נשוט אל האי מוראנו, המפורסם בעולם לייצור כלי 

זכוכית – ונצפה במאסטר מנפח זכוכית. 
נמשיך בשיט בו נקיף את כל איי ונציה המרכזיים עד לאזור כיכר סן-

באירופה.  ביותר  היפה  האורחים  חדר   – כינה  נפוליאון  אותה  מרקו, 
מארמון  היוצא  האנחות  גשר   – העיר  בסמלי  ונצפה  בטיילת  נתהלך 

הדוכסים; שעון המורים האסטרונומי שפועל ברציפות מ1499. 
הכנסייה המפורסמות ביותר בעולם – בזיליקת מרקוס הקדוש. נחצה 
גשרים ונטייל בין סמטאות העיר והתעלות הרבות עמוסות הגונדולות. 
נלך עד לגשר הריאלטו המפורסם, נחצה אותו עד לכיכר סאן ג'יאקומו 
המרשימה במיוחד, ובה כנסייה העתיקה בעיר, בת כ1,600 שנה. נותיר 
זמן פנוי לטייל בין הסמטאות הימיות, לאכול ולרכוש קניות בשווקים 

המקומיים; מלאי חוויות נשוט חזרה לאי חניון האוטובוסים.
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יום 7: הערים הרומנטיות: ורונה - מוזיאון המכוניות -  מילאנו; צפון 
איטליה - ת"א

עירם  בורונה,  נפתח  הרומנטיות;  לערים  יוקדש  לטיול  האחרון  יומנו 
של רומיאו ויוליה, טרגדיה שיקספירית על אהבה העזה ממוות. נבקר 

בחצר ביתה של יוליה ונצפה במרפסת המפורסמת. 
רבים מאמינים כי פסלה של יוליה הוא סוג של "כותל" לבקשות זיווג, 
ילדים והצלחת הזוגיות. נבקר גם בכיכר שבה הארנה -האמפיתיאטרון 
העיר  כל  מעל  מתנשא  בו  התבלינים  ובכיכר  בעולם.  ביותר  העתיק 
מגדל למברטי. נותיר זמן לקניות במדרחוב הרומנטי, לצפות בבית של 
רומיאו, או בקברים התלויים של נסיכי הסקאלה. נצא מהעיר בדרך 
רומנטית לא פחות, גשר סקאליג'רו היוצא מ"הטירה העתיקה" בעלת 

צריחים ייחודיים. 
נמשיך לביקור מרתק במוזיאון המכוניות ניקוליס, שם נתרשם ממגוון 

המכוניות המיוחדות.
נכנס  מילאנו.  העולמית,  האופנה  בירת  שבקצפת,  הדובדבן  לבסוף, 
וגני ארמון ספורצ'סקו; נצפה בבית האופרה החשוב בעולם  לחצרות 
נטייל  ובדואומו, אחת מהקתדרלות המרשימות בעולם;  "לה סקלה"; 
בגלריית מנואל ויטוריו השני, הקניון הראשון בעולם שסביבה מרוכזים 
אאוטלטים, חנויות מותגים ומעצבי העל. מוזיאון דה וינצ'י וחנות של 

פרארי. 
מלאי זיכרונות בלתי נשכחים נחזור לתל אביב בטיסה ישירה.

המחיר כולל:
נוח  תיירים  אוטובוס  מילאנו,   – אביב  תל  ושוב  הלוך  שכר  טיסות 
וממוזג,   לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה,  מדריך טיולים ישראלי 
לאתרים  כניסות  בוקר,  וארוחת  לינה  כלכלה:   , טורס"  "אשת  מצוות 

כפי שמצוין במסלול, טיפ לנהג

*** המחיר אינו כולל ביטוח רפואי ומטען, מס לינה )תשלום ישירות 
בבית המלון(, כסף להוצאות, טיפ למלווה הקבוצה הישראלי.

מחירים:
מחיר מסובסד חדר  פירוט  

7000  ש"ח    1 זוג  
10000  ש"ח      1 זוג + 1  

13000  ש"ח   בשני חדרים   1 זוג + 2 )עד גיל 16( 
14800  ש"ח   בשני חדרים  2 זוג + 2   
18000  ש"ח   בשני חדרים   2 זוג + 3  

22000  ש"ח  שלושה חדרים    2 זוג + 4   
720  ש"ח  תינוק )עד גיל שנתיים(  

עבור מיטת תינוק קיים תשלום נוסף של 2-10 יורו ללילה. התשלום ישירות למלון

תשומת לבכם עבור משפחה בהרכב: זוג+,2 כשאחד הילדים מעל גיל 
16, ישובצו בחדר נפרד!! )זוג+2 בשני חדרים( 
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הרשמה:
יש  6.5.19, במקביל  "אריאל בסלולר" הרשמה עד  דרך אפליקציית 

enosh@ariel.ac.il :לשלוח צילום דרכונים במייל ל

תשלום:
התשלום יבוצע ע"י מערכת השכר וינוכה עד 10 תשלומים שוטפים.

המחירים הינם לאחר סבסוד ומיועדים לעובדים בהתאם לכללי 
הזכאות.  

בגין סכום הסבסוד יזקף לעובד שווי מס כחוק.

מספר החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה!!


