סיור לימודי למגדלים ויצרני שמן זית באנדלוסיה
18-22.10.15
בהדרכת אהוד סורייאנו
תכנית הטיול –
 – 18.10.15טיסה מנתב"ג למלגה דרך יעד באירופה.
הגעה למלגה בשעות אחר הצהריים .לאחר ביקורת דרכונים ואיסוף הכבודה ,נפגש עם נהג האוטובוס
וניסע לעיר ( Jaenכשעתיים נסיעה) שם נתארגן במלון בו נלון כל הטיול.
 – 19.10.15ניסע מזרחה מ  Jaenלסיור בבתי הבד של סיירה דה סגורה ( ,)Sierra De Seguraכל
אחד מהם ידגים לנו גישה שונה לשמן זית :בית בד בוטיק ( ,)Sierra De Genaveמרכז לבקבוק והפצה
של שמן זית ( )Olivar De Seguraובית בד לכמות בהיקפים של עשרות אלפי טונות
( .(Nuestra Señora Del Pilarלאחר מכן נגיע אל בית הבד של  Castillo De Canenaהממוקם ליד
העיר  , Ubedaהמייצר הן שמן באיכות פרימיום והן שמן באיכות נמוכה .נסיים את היום בסיור חופשי
בעיר העתיקה של  Ubedaשהיא אתר שימור מורשת עולמית של אונסק"ו.
 – 20.10.15ניסע מזרחה לכיוון קורדובה ונבקר בחווה  – El Cortijo De Suerte Altaחווה לגידול
אורגני .משם נמשיך ל  – El Tejarמרכז לטיפול בתוצרי בית בד ולאחר מכן נבקר בDOP Priego De -
 ,Cordobaהמפורסם בשמנים האיכותיים שלו ,מהטובים בעולם .סוף היום השלישי יהיה במפעל לזיכוך
שמן .Arcolea
 – 21.10.15נתחיל את היום במרכז  Citolivaהסמוך לעיר  - Jaenמעבדה לשמן זית הכוללת פאנל
טועמים ומרכז לגסטרונומיה של שמן זית .לאחר מכן נבקר במרכז לתרבות שמן בעיר  ,Ubedaנסייר
במוזיאון להיסטוריה של שמן הזית ונקיים טעימת שמן מודרכת במקום.
את היום האחרון נסיים מעט מוקדם לקניות ובילוי בעיר .Jaen
 – 22.10לאחר ארוחת בוקר ניסע לשדה התעופה במלאגה .הטיסה חזרה לנתב"ג הינה בשעות
הצהריים דרך יעד באירופה .נחיתה בנתב"ג ב  , 23.10.15יום שישי ,לפנות בוקר.

המדריך ,אהוד סורייאנו ,יעשה במהלך הטיול את מיטב יכולתי על מנת לבצע את תכנית הטיול כפי שהיא
כתובה במסמך זה .יחד עם זאת ,כיוון שמדובר בתחילת עונת המסיק בספרד ,ייתכן ויהיו שינויים או ביטולים
של הרגע האחרון שלא בשליטתנו .במקרה של שינויים בתכנית או ביטול ביקורים נעשה כמיטב יכולתנו
לספק חלופה ראויה

עלויות (מבוסס על קבוצה של מינימום  15משתתפים בתשלום) –
-

 649יורו למשתתף בחדר זוגי

-

תוספת ליחיד בחדר – כ  180יורו

המחיר כולל –
-

תחבורה מלאה ברכב ממוזג בהתאם לתכנית הטיול

-

כל הוצאות הרכב והנהג

-

 4לילות במלון בדרגת תיירות במיקום מרכזי ב  Jaenעל בסיס לינה וארוחת בוקר

-

הדרכה

המחיר אינו כולל –
-

טיסות בינלאומיות – ראה הערה למטה

-

השלמות כלכלה – ארוחות צהריים וערב

-

הוצאות בעלות אופי אישי – כביסה ,טלפון ,קניות וכד'

-

ביטוח נסיעות – חובה על כל משתתף שיימצא ברשותו ,ניתן להסדיר באמצעות משרדנו

-

כל נושא שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"

טיסות –
-

רכישה עצמאית של כל מטייל – כל מטייל יסדיר באופן עצמאי את הטיסות הבינלאומיות ת"א –
מלגה – ת"א .חשוב לשים לב כי הטיסה אותה אתם רוכשים נוחתת במלגה ב  18.10לא יאוחר
מהשעה  16:00וכי ההמראה בתאריך  22.10הינה לאחר השעה .13:00
חשוב מאוד – לפני כירטוס טיסות באופן עצמאי – נא לשלוח אלינו את הטיסות לקבלת אישור
סופי בנוגע להתאמת הטיסות לתכנית הקבוצה.

הרשמה ותנאי תשלום –
-

לצורך הרשמה נא להעביר למשרדנו צילום דרכון במייל או בפקס ולוודא שהדרכון בתוקף לפחות
עד פברואר  .2016פקס –  , 03-5223120מייל info@kfirtravel.co.il

-

להרשמה יש להעביר מקדמה בסך  ₪ 1000למשתתף ,מתוכם  ₪ 200דמי הרשמה שלא יוחזרו
במקרה של ביטול ע"י המטייל.

-

גמר תשלום – עד ה 18.09.15

-

ניתן לשלם באמצעות צ'ק  ₪או העברה בנקאית  ₪או יורו לחשבוננו (פרטי הבנק יועברו
לנרשמים בפועל לאחר העברת צילומי דרכון).

-

ערך התשלום ייקבע על פי שער העברות והמחאות גבוה בנק הפועלים ביום קבלת התשלום

דמי ביטול למשתתף – שירותי קרקע -
במידה ולא יהיו מספיק משתתפים לביצוע הטיול עד  60יום ממועד היציאה יבוטל הטיול ותוחזר
המקדמה במלואה.
בכל מקרה אחר של ביטול -
-

על ביטול של עד  45יום ממועד היציאה לטיול יוחזר כל הסכום ששולם עבור שירותי הקרקע
פרט לסכום של  ₪ 200המהווים דמי הרשמה

-

על ביטול של  44-30יום ממועד היציאה לטיול ייגבו  25%מסך שירותי הקרקע.

-

על ביטול של  29-15יום ממועד היציאה לטיול ייגבו  40%מסך שירותי הקרקע.

-

על ביטול של  10 -14ימים ממועד היציאה לטיול ייגבו  75%מסך שירותי הקרקע.

-

על ביטול של  3 -9ימים ממועד היציאה לטיול ייגבו  90%מסך שירותי הקרקע.

-

על ביטול החל מ  2ימים ממועד היציאה לטיול ובמהלכו ייגבה הסכום במלואו.

-

ההחזר יבוצע עד  30יום מרגע קבלת ההודעה

-

הודעה על ביטול תימסר למשרדנו אך ורק בכתב (במייל או בפקס) בימים א-ה בין השעות
 .17:00 -09:00הודעות המועברות בסוף שבוע או במהלך החגים ייחשבו כהודעות שנמסרו

-

בבוקר יום העבודה הראשון לאחר ימי החג/שבת.

בשאלות בנוגע לנושאי מקצועיים בתחום שמן הזית והביקורים בבתי הבד –
נא לפנות לאהוד סורייאנו – 052-3965348
בשאלות בנוגע להרשמה ,טיסות ונושאים מנהלתיים –
נא לפנות למשרד נתיבי כפיר – 03-5273630 , 03-5222211

בברכה,
אהוד סורייאנו וצוות נתיבי כפיר

