אלרום טיולי טבע ושורשים מציעים
חבילות נופש וטיול כוכב חוויתיים לקפריסין קיץ 2018
חברת אלרום טיולי טבע ושורשים פועלת בשוק טיולי המסורת לחו"ל
משנת  2003וידועה בשילוב המיוחד של לוגיסטיקה מדוקדקת,מדריכים
אקדמאיים בכירים ומנוסים בעלי ידע נרחב בתחומים רבים השמים דגש
רב להדרכה מקיפה ,יחד עם דגש לנושא היהודי תוך שילוב של מסלולי
הליכה מיוחדים בטבע במקומות מיוחדים וסיורים עירוניים מרתקים,עם
שילוב של פולקלור ומוסיקה מקומית.
אנו בונים את הטיולים הרגליים שלנו באופן מתחשב ושאינו דורש מאמץ
רב ,ומתאים לכל אדם ולכל גיל,שילוב מיוחד זה מעניק חווית טיול
עשירה מאד הכוללת בתוכה את כל המרכיבים החיוניים להצלחת
הטיול.
אנו בטוחים שלאחר שתתנסו באחד מטיולינו תחזרו ממנו עם תחושה
שבאמת קיבלתם משהו מיוחד ותצטרפו למאות הלקוחות שלנו,
הממליצים עלינו
אנו שמחים לעניין אתכם בחבילת נופש וטיול לקפריסין בפנסיון מלא
בכשרות מהדרין במלון הסוויטות היוקרתי
CAPRICE SPA RESORT: www.Caprice-Resort.com
קפריסין קרובה כל כך ובה בעת מיוחדת כל כך .היא מציעה למטייל
בה מגוון נופים ,היסטוריה עשירה ,אתרים ארכיאולוגיים מרתקים
ותרבות המושפעת עמוקות מן העולם היווני ,אך מצטיינת בקווים
ייחודיים לה .פחות משעת טיסה מביאה אותנו למקום שטוף שמש עם
תושבים נעימים ומסבירי פנים,לנופים הרריים ולכפרים ציוריים ולנחלים
ומפלים בהרי הטרודוס )הר האולימפוס  1952מ'( לצד חופים ומפרצים
מרהיבים,לאתרי עתיקות ולמצודות צלבניות,לצד רצפות פסיפס

מדהימות.את כל אלו תפגשו בטיול המושקע שלנו .שרידי ערים עם

בברכת טיול מוצלח לכולנו.

מלון קאפריס ספא ריסורט
מלון ספא איכותי ואינטימי בקפריסין,אתר הנופש הכשר למהדרין ממוקם
בלאטצ'י באיזור פאפוס ,המותאם במיוחד לציבור הדתי,באתר בית כנסת,
חדר אוכל מפואר,בריכה פנימית סגורה ומחוממת,בריכה פתוחה,בריכת
ים המלח ,ג'קוזי וסאונה ,ואינטרנט אלחוטי בכל המתחם והכול כלול
במחיר,בחלק מהסוויטות בריכה פרטית או ג'אקוזי)בתוספת תשלום(
זוהי החופשה המשלבת מנוחה ופינוק עם טיולים ,אטרקציות ,שופינג
ועוד.
בריכה פרטית

הבריכה הציבורית

הסוויטות

latchi()לאצ'י

תכנית הטיול

:

יום שני לאיה נאפה ולחוף המזרחי
לאחר טיסת בוקר קצרה של  45דקות ננחת בשדה התעופה של
פאפוס ,נאסוף את חפצינו ,נעלה לאוטובוס ונסע מזרחה,נחלוף על
פני לימסול ולרנקה ,נבקר במחנה המעצר ב"קסילוטימבו" באנדרטה
לזכר מחנות העקורים בקפריסין אליה הובלו המעפילים שנעצרו ע"י
הבריטים בתקופת המנדט ונשמע את סיפורם ,משם נחלוף על פני

הכפר פילה בו חיים עד היום יוונים וטורקים בדו קיום ,נראה לצד הכביש
מחנה משם נסע לאיה נאפה ונבקר באתרי נוף וטבע מרהיבים בקיפ
גרקו ,ב"מערה הכחולה" נמשיך למרינה ולטיילת של איה נאפה,משם
נסע למלון לקבלת הסוויטות ולארוחת הערב.

יום שלישי חצי האי אקמס המדהים
לאחר ארוחת הבוקר נצא לטייל בחצי האי אקמס,שמורת טבע ייחודית
ומרהיבה,נבקר במעיין אפרודיטה ונצא לטיול קצר בטבע המשכר
ברכס היפה המשקיף למפרצים ולחופים המדהימים ,שבאחד מהם
נתרחץ ,נמשיך את הטיול בביקור בעיירה לאצ'י המיוחדת,נסייר בטיילת
ולסיום נצא להפלגה של כשעתיים ללגונה הכחולה ולחופי האי אקמס,
במהלך ההפלגה יתאפשר לנו לרחוץ בים.

פעילות ערב:בילוי שמח בטברנה
ערב מענג מלא שמחה בטברנה אוטנטית עם מוסיקה יוונית עממית
במהלך הערב נחגוג נשיר נרקוד ונשמח בליווי תזמורת חיה בליווי נגני

בוזוקי וזמרים ,כולל כיבוד של פירות ,שתייה קלה ואוזו כשר) .בתשלום
של  20אירו(.

יום רביעי :להרי הטרודוס הגבוהים .
היום נטייל בקפריסין ההררית ובכפריה המסורתיים  ,נעפיל למרומי הרי
הטרודוס אל הר האולימפוס בגובה  1952מ' מעל פני הים ,הגבוה
בהרי האי ונערוך תצפית על הסביבה,נגיע לכפר היפה פנו פלטרס
ומשם נצא לטיול רגלי קצר לנחל ולמפלי קילדוניה נסיים בביקור בכפר
אומודוס המיוחד בו מדרחוב יפה,יקבים עתיקים וסמטאות ציוריות
וחנויות המוכרות חפצי אומנות מיוחדים.

יום חמישי:
היום נטייל בחלקו הדרום המערבי של האי נצא מלאצי לכיוון פאפוס,
העיר שהוכרזה כאתר מורשת עולמית ע"י אונס"קו  ,נעצור לתצפית
יפה על סלע אפרודיטה מאתריה הבולטים של קפריסין,נגיע לפאפוס
ונבקר בפסיפסי ובשרידי העיר הרומית שהשתמרו להפליא ונסיים בסיור
בטיילת של פאפוס,בסיום נסע למרכז קניות ומשם למלון.

:יום שישי
הבוקר נקום מוקדם נאכל ארוחת בוקר נפרד מצוות המלון המסור
ונסע לשדה
.התעופה

טיולי קפריסין קיץ 2018

טיסות עם ארקיע מטרמינל 1
יציאות :ימי שני07:50:
חזרות :ימי שישי 09:50
)איחור או הקדמת הטיסה באחריות חב' התעופה בלבד!(
החבילה כוללת:
טיסות ישירות הלוך ושוב לפאפוס ,מסי נמל והיטל בטחון,
העברות
 4לילות במלון הסוויטות SPA RESORT" "CAPRICE
פנסיון מלא)כריכים לארוחת צהרים(
אוטובוס הדרכה כניסות לאתרים וטיולים כפי שמופיעים
בתכנית.

מחיר החבילה הבסיסית
אדם בחדר סטודיו :
שלישי ורביעי בסוויטת  2חדרים:

 850יורו
 800יורו

שלישי עד שישי בסוויטת  3חדרים800 :יורו
יחיד בחדר זוגי:

 950יורו

תחול תוספת לבריכה/ג'קוזי פרטי בסוויטה
המחיר אינו כולל:
ביטוחים ,הוצאות אישיות ותשר לנותני השירותים  25יורו לאדם,
ערב פולקלור )טברנה(  20יורו לאדם.
באחריות הנוסע לדאוג לדרכון בתוקף לפחות לחצי שנה.

טופס הרשמה לחבילת נופש וטיולים לקפריסין
נא לכתוב את שמותיכם באנגלית בבירור באותיות דפוס,כפי
שמופיעים בדרכון
שם הנוסע__________________:מס' דרכון _______ :שנת
לידה_______:
שם הנוסע__________________:מס' דרכון________ :שנת
לידה_______:
כתובת _______________________:עיר________:מיקוד________:

מס' טלפון/פקס בבית____________ _____-נייד-______________ :
____
מייל _____________________________________________:
סוג החדר המבוקש:חדר סטודיו לזוג.
סוויטה לשלישי ו/או רביעי )חדר וסלון(
סוויטה לארבעה-חמישה אנשים )שני חדרי שינה וסלון(
תנאי תשלום:תשלום ראשון :עם ההרשמה:מקדמה ע"ס 200יורו
היתרה תשולם עד שלושה שבועות לפני הנסיעה.
באמצעות העברה בנקאית או מזומן למיכאל קארו
במידה ולא תהיה הרשמה מספקת יוחזר ללקוח כל כספו.
דמי ביטול 50 :יורו עד  14יום מיום ההזמנה ,לאחר מכן דמי ביטול
מלאים.
אנו ממליצים לדאוג לביטוח שיכסה אתכם גם במקרה של ביטול
מצידכם.
במקרה של הפסקת הטיול במהלכו מצד המטייל לא יוחזרו כספים
כלשהם על הלקוח ובאחריותו לוודא כי דרכונו בתוקף לפחות 6
חודשים טרם הטיסה.
אני מאשר/ת בזאת כי קראתי את כל התנאים בדף זה ,ואני
ומקבל/ת אותם.
בחתימתי על דף זה הנני מאשר/ת את הרשמתי לטיול לפי התנאים
המופיעים בתכנית זו.
שם הלקוח המזמין______________ :
חתימה________________:
מקומות יובטחו רק לאחר שליחת טופס ההרשמה ,ותשלום.
לפקסס את טופס הרשמה זה ביחד עם צילומי הדרכונים למשרד:

פקס072-2387000 :
מיכאל קארו050-3730025 :

