יום חמישי  28יוני 2018

מיוחד לחברי ש .ארנה
יוון -נופים וטעמים בממלכת האלים
תאריכים18-25/10/18 :
טיול שמח ביוון ההררית ,המציגה בפנינו יופי שונה ומיוחד במינו .צוקים גבוהים,
יערות ,קניונים ומנזרים שנבנו בראש ההר .כל זאת לצד הסופלקי ,האוזו ,המוסיקה,
השירה והריקודים הסוערים.

חצי האי פיליון הכפרים מקריניצה ופורטריה.
מנזרי מטאורה התלויים.
חבל איפירוס יואנינה ושיט לאגם ניסי.
קורפו נמל קורפו ,מפרץ פלאו קסטריצה.
מפלי אדסה ,חבל זגוריה.
קסטוריה מוזיאון הפולקלור.
חצי האי חלקידיקי ופוליגיריס.
סלוניקי  -המגדל הלבן ,שער גלריוס והרוטנדה.

יום - 1
תל אביב ,סלוניקי ,הר פיליון ,מקריניצה ,פורטריה
מנמל התעופה בן גוריון נטוס לסלוניקי ,בירת חבל מקדוניה ,לאחר הנחיתה ניסע לביקור
בעיר הנמל וולוס ,אשר על פי המיתולוגיה היוונית חיו בה הקנטאורים – יצורים שחציים סוס
וחציים אדם .נטייל בעיר ונבקר בשוק המקומי ,מכאן ניסע לביקור בחצי האי פיליון ובשני
הכפרים האותנט יים והמפורסמים ביותר בחצי האי שבמרומי הר פיליון ,מקריניצה ופורטריה,
שהדרך המובילה אליהם בין שיפולי היערות והכבישים המפותלים מגלה חופי טורקיז שהנוף
הנשקף מהם מרהיב ביופיו ,כפרים אלו תוססים ובהם מגוון גדול של חנויות המוכרות את
התוצרת המשובחת של תושבי האזור .לאחר הביקור העברה למלון באזור פורטריה.
ארוחת ערב במלון.

יום – 2
קלמבקה ,המנזרים התלויים במטאורה ,מצובו ,יואנינה
ניסע לקלמבקה ,עיירה השוכנת למרגלות מצוקי מטאורה  ,נבקר באחד מפלאי הטבע
ומהאתרים הנודעים בעולם  -מטאורה ,נבקר באחד מ"המנזרים התלויים" הבנויים על פסגות
צוקים תלולים ונראים כאילו היו תלויים בין שמיים וארץ ,אותם נהגו לבנות הנזירים
האורתודוכסים בתקופת ימי הביניים .בתום הסיורים נמשיך למצובו ,אחד הכפרים הציוריים
והיפים ביותר בצפון יוון ,המשמש מרכז למלאכת עץ .בערב ניסע למלוננו ביואנינה.
ארוחת ערב במלון.

יום – 3
מונודנדרי ,ויקוס ,יואנינה
ניסע לביקור בכפר היפה מונודנדרי הידוע בסגנון הבנייה המיוחד מאבן הצפחה .נטייל בכפר
ומעל קניון ויקוס העמוק במיוחד ניסע בלב נופים הרריים עוצרי נשימה .נשוב ליואנינה,
השוכנת לחופו של אגם פאמבוטיס ,נסייר ברובע הביזנטי המבוצר ובטיילת עצי הדולב היפה.
נשוט לאי ניסי ונבקר במוזיאון ובבית הכלא על שם עלי פאשה בתום הביקור נשוב למלוננו.
ארוחת ערב במלון ולאחריה יציאה לבילוי בטברנה יוונית (כולל משקה).

יום – 4
קורפו
נאכל ארוחת בוקר בבית המלון ולאחריה ניסע לעיר הנמל איגומניטסה ממנה נשוט לאי
קורפו ,מהאיים היפים ביוון ,הטובל בירוק וקיימת בו הרמוניה מושלמת בין ים טורקיז ליבשה
טובלת בירוק ,בהג ענו נצא לטיול רגלי בנמל קורפו ממנו נמשיך למרכז העיר נבקר
בקתדראלה ובבית הכנסת העתיק ,כן נהלך בין הסמטאות הצרות ונחוש את ריחות המאפים
והתבשילים העולים מהטברנות ובתי הקפה במקום .מכאן ניסע לפלאו קסטריצה ,מפרץ ולו
מי טורקיז צלולים שצוקי גיר מזדקרים ממנו .בדרכנו נחלוף על פני נופים פראיים ומפרצים
קסומים ,לגונות יפהפיות מטעי עצי זית ורימונים ,את טיולינו נסיים בלה ויסטה ,התצפית על
הים היוני היפה באי כולו השוכנת  300מ' מעל פני הים ואליה נגיע בדרך מפותלת בינות
לצמחייה ירוקה .בתום הביקור נשוב לנמל קורפו ממנו נשוב בשיט ליואנינה.
ארוחת ערב במלון.

יום – 5
קסטוריה ,ורג'ינה ,וריה ,אדסה ,סלוניקי
ניסע לסלוניקי  ,בירת מחוז מקדוניה ,השוכנת בין הים להרים והיא אחת הערים הגדולות
ובעלות העבר המפואר ביוון .בדרך נבקר בקסטוריה  -עיר יפהפייה השוכנת על חצי אי קטן,
נבקר במוזיאון הפולקלור ונמשיך לביקור בורג'ינה ובקברים של מלכי מקדוניה הקדומים כולל
קבר אביו של אלכסנדר הגדול ,מכאן לביקור בוריה ,עיירה בעלת סגנון בניה עות'מני.
ממנה ניסע לעיירה אדסה ונצפה במפל המים המפורסם .בתום הביקורים נמשיך בנסיעה
ללינה בסלוניקי.
ארוחת ערב במלון.

יום – 6
סלוניקי ,חצי האי חלקידיקי ,פוליגיריס ,סרטי ,נאוס מרמאראס
הבוקר נצא לביקור מרתק בחצי האי חלקידיקי המורכב משלש אצבעות יבשה הנשלחות אל
תוך הים האגאי ולו מפרצים וחופים נפלאים ,יערות אורנים ומנזרים .בדרכנו נבקר בפוליגיריס,
נערוך סיור רגלי בעיירה וניסע מזרחה לעבר סיטוניאה "-האצבע" המרכזית הנחשבת ליפה
ביותר ולה הרים מי וערים מפרצים סלעיים ומי טורקיז .בדרכנו נחלוף על פני חופים פראיים
וכפרי דייגים קטנים ,המוקפים בהרים ירוקים וחופים לבנים ויפים ,טברנות וחנויות למזכרות
מיוחדות .לאחר שנרחץ בים הקסום נמשיך לעיירה הקוסמופוליטית נאוס מרמאראס ,הידועה
בשילוב בין ים  ,הרי פרא ,רחוב ות רומנטיים ושקיעה צבעונית ונדירה ,הנוצרת מהשתקפות קרני
שמש עם מי הים והחול .בערב נשוב למלון בסלוניקי.
ארוחת ערב במלון.

יום – 7
סלוניקי
הבוקר נצא לסיור פנורמי בעיר :המגדל הלבן – סמלה המסחרי של סלוניקי ,שער גלריוס
והרוטנדה הביזנטית  .נעלה לתצפית על העיר החדשה ונמשיך בסיור רגלי למרכז העיר
ונבקר בשוק מודיאנו העצום והמפורסם במרכולתו המגוונת ,נשוטט להנאתנו בין דוכני השוק
הססגוניים .אחה"צ זמן פנוי לקניות.
בערב נצא לארוחת ערב ובילוי בטברנה יוונית .

יום – 8
סלוניקי ,תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר עמוסי חוויות ורשמים ניסע לנמל התעופה של סלוניקי ונמריא חזרה
הביתה.

מחיר הטיול (לאדם בחדר זוגי) :
מחיר למינ'  35נוסעים –  1380$לאדם.
מחיר מעל  40נוסעים –  1395$לאדם.
לקבוצה מעל  40נוסעים משלמים ומעלה – יינתנו  2חופשיים נוספים ללא עלות בחדר זוגי.

תוספת מחיר ליחיד הינה .440$

המחיר כולל:
טיסות בינלאומיות לפי המסלול המצוין מעלה .
מיסי נמל ודלק.
ביקורים וכניסות לאתרים על פי התוכנית המפורטת מעלה.
בתי מלון מדרגה ראשונה או דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים (מלונות ברמת  4כוכבים +
לפחות ).
כלכלה :ארוחות בוקר בסגנון מזנון חופשי (בופה)  +ארוחות ערב כולל פעמיים טברנה יוונית .
סיורים מודרכים כמפורט בתוכנית (מדריך ישראלי מומחה ליוון).
אוטובוס נוח לתיירים ,כולל העברות מ/אל שדה התעופה ביוון.
תשר (טיפים) לנותני השירותים בחו"ל ,למעט דמי סבלות.
מלווה מצוות "כאן תיירות".

המחיר אינו כולל:
תשר למלווה/מדריך הקבוצה.
ביטוח נסיעות בריאות ומטען.
הוצאות אישיות.
דמי כניסה לאתרים או עלויות שלא מוזכרות בתכנית.
כל מה שאינו מופיע במחיר כולל.
דמי כניסה לאתרים או עלויות שלא מוזכרות בתוכנית.
עדכוני דלק ומיסי

נמל.

הצעתנו מבוססת על בתי המלון הבאים או דומים להם ברמתם ובדרגתם:
HOTEL LIST:
PORTARIA
)HOTEL XENIA PALACE 4*+ (H/B BASIS
IOANNINA
)HOTEL EPIRUS PALACE 5* (H/B BASIS
THESSALONIKI
)HOTEL CAPSIS 4*+ (H/B BASIS





הערות:

בתקופת ירידים ,כנסים ותערוכות תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיות
הצעתנו מבוססת על קבוצה של מינימום  30נוסעים
על הדרכון להיות בתוקף לפחות חצי שנה מיום יציאת הטיול.
המחיר נכון למועד המצוין.

ייתכנו שינויים בסדר התוכנית על פי לוח ימי וזמני הטיסות וכן ימי ושעות הפתיחה של האתרים
לאורך מסלול הטיול ,לעיתים ייתכנו ויתורים על חלק ממקומות הביקור תוך מתן תחליף ראוי
במקום וזאת אף לאחר היציאה מהארץ.
חשוב להבהיר ולציין חד משמעית כי כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה אינו מהווה
עילה לתביעה כנגד חברת כאן תיירות והאחריות כולה היא על חברות התעופה במקרה זה וכי
כאן תיירות תהיה פטורה מכל פיצוי בגין ו/או מחדל שכזה .

הסדר תשלומים לטיול (יבוצע לפי שער ההעברות וההמחאות הגבוה-מכירה ביום
התשלום):
תשלום של  350$לאדם בעת ההרשמה יבטיח את המקום בטיול .עפ"י המפורט בטופס
ההרשמה המצורף  ,תשלום היתרה כולה בתשלום אחד ,ללא אשראי  /או מספר תשלומים
שווים ,צמודים לדול ר ,מיום ההרשמה עצמו בכרטיסי האשראי כשהתקבול לכאן תיירות הוא
ליום ההרשמה .ניתן לשלם במעמד הרישום בתשלומים (עד  3ללא ריבית) עם דמי סליקה
של  .2%התשלומים יהיו שווים ,צמודים לדולר ,מיום ההרשמה עצמו בכרטיסי האשראי,
התשלום האחרון יתקבל לא יאוחר מתאריך היציאה מהארץ.
תשלום בהעברה בנקאית ו/או בצקים שמועד האחרון לפירעון יהיה שבוע לפני יציאה
ללא עלות נוספת !
מסלול התשלומים באמצעות כרטיסי אשראי על פי מדיניות ההצמדה למט"ח של חברת
האשראי ולא של כאן תיירות כלומר כל תשלום יחויב לפי שער הדולר האמריקאי ביום החיוב
של חברת האשראי והוא היום הקובע .יום ההרשמה לטיול אינו היום של קביעת שער הדולר
האמריקאי לתשלום.

תנאי ביטול:

ביטול ההזמנה עד  60ימים מלאים לפני הטיסה ,תגרור חיוב דמי ביטול בסך של  $ 350לאדם
(מקדמה) .ביטול ההזמנה במסגרת עד  30ימים מלאים לפני מועד הטיסה יחויב דמי ביטול
בסך  650$לאדם .ביטול ההזמנה במסגרת עד  15ימים מלאים לפני מועד הטיסה יחויב בדמי
ביטול בסך  950$לאדם .במסגרת עד  8ימים מלאים לפני מועד הטיסה יחויב בדמי ביטול בסך
 1250$לאדם .ביטול הטיול מתחת ל  7ימים וכולל יחויב בדמי ביטול מלאים.
דמי הביטול יקוזזו מהתשלום בפועל והיתרה תושב ללקוח.
דמי הביטול יגבו מאמצעי התשלום שמסר הנוסע בעת ההרשמה וזאת בהתאם לחתימה על
טופס רישום נלווה.
עלויות הביטול מכילות התחייבויות לספקים שונים המרכיבים את הטיול בהתאם לתוכנית הנ"ל
ועל כן קשיחים ביותר.
יש לזכור ! באחריות הנוסע לרכוש פוליסת ביטוח המכסה דמי ביטול לכל מקרה
שעתיד לבוא.
מומלץ לרכוש ביטוח כבר בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות עפ"י כללי
הפליסה.
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף בכתב בלבד ,בפקס למספר  04-6252252או למייל
 Office4@cantours.co.ilהמאשר את ביטול הטיול ואישורו חזרה ע"י נציג מטעם כאן תיירות.

נשמח לראותכם בין מטיילינו

החלומות שלכם ההצלחה שלנו !!!
אלון אייזנר
מנכ"ל כאן תיירות

