
 

 
–מאיר שוורץ איחוד האמרויות בהדרכת 

ימים 5 -טיול כשר-איתן עומר   
24.12-20.12  
21.1-17.1  
28.1-24.1  

 
 
 

ישבנו  .החלום הופך למציאות ,היום  .טיול באיחוד האמירויות עד לא מזמן נשמע לנו כמו חלום

מלונות  ,תרבות ,היסטוריה  ?מה הכי חשוב להראות לכם בשבע הנסיכויות של המפרץ הפרסי ,וחשבנו

נעבור בין  .ה'שארג,אל עין  ,אבו דאבי ,בטיול נבקר בדובאי  !לוהכ-התשובה הייתה לנו פשוטה  ?פאר

העיר ,דובאי .בטיול שמשלב את המזרח והמערב באופן מושלם ,לדמיוןבין אמת  ,עתיק למודרני

 ,מזרחי של המפרץ הפרסי-םהמאוכלסת ביותר באיחוד האמירויות הערביות השוכנת על חופו הדרו
ומציע אין סוף  ,ללא ספק מדובר על האזור הנחשק ביותר היום .היא מרכז כלכלי ותחבורתי בינלאומי

אבו  .ושמש ללא הפסקה,קניות פעילויות אקסטרים  ,אטרקציות נוף ארכיטקטוני , :חוויות תרבותיות

 ועוד.. מלונות פאר ,מוזאונים ,פוליטיקה ,עיר התרבות החדשנית ,העיר העשירה ביותר בעולם ,דאבי

 
 מסלול הטיול:

 
 דובאי – אביב-תל :'א ,1 יום

 ,דובאי . האמירויות איחוד את שמרכיבות האמירויות שבע מבין אחת ,לדובאי ונטוס ג"בנתב נפגש
 של העתיקה בעיר לביקור נצא ,הנחיתה לאחר .בינלאומיים תענוגות חיי לבין תיכונית מזרח אקזוטיות

 נעבור .הטקסטיל לשוק נכנס .העתיקים והבתים החנויות בין ,בסטקיה באזור רגלי סיור נערוך .דובאי
 .התבלינים ושוק הזהב לשוק פעמינו ,)מים מונית( "אברה"ב דובאי נחל ערוץ את

 לינה. –ארוחת ערב 
 

 ח'ליפה  'בורז מגדל ,דובאי קניון ,דובאי :'ב ,2 יום
 פני על שמשתרע בעולם הגדול הקניון ,דובאי לקניון נגיע .העיר במרכז נטייל ,הבוקר ארוחת לאחר

 מדומה מציאות ופארק עתידני פארק ,קארטינג מירוצי ,אקווריום גם בו יש !מרובע מטר 1,124,000
 הבניין ,ליפה'ח 'בורז למגדל לעלות הזמן עד בקניון נטייל .עליהם לחשוב רק שניתן החנויות כל וגם

 לצפות נרד .המדבר ועד הפרסי מהמפרץ האזור כל על נצפה ומשם 124 לקומה נעלה .בעולם הגבוה
 ארוחת ערב ולינה..דובאי קניון שבאגם המים מזרקות במופע

 
 דאבי אבו ,דובאי :'ג ,3 יום

 מבין והעשירה הגדולה האמירות ,דאבי לאבו דקות 90 -כ של בנסיעה בבוקר מוקדם נצא היום
 נחווה שם ,ביופיו המדהים דאבי אבו במסגד נבקר .המדונה של הבירה עיר וגם ,האמירויות

 התיירותי באי ממוקם ה דאבי אבו לובר במוזיאון בביקור נקנח .במיטבה איסלאמית ארכיטקטורה



 

 ך"תנ ספר מוצג ,במוזיאון .עניין בו יימצא שלא אחד שאין ,גלריות של ר"מ 8000 במוזיאון . סעדיאת
 ,"פרלה לה" :בעולם הטובים בין שנחשב למופע ונצא לדובאי נחזור 1498. בשנת תימן ב שנכתב

 ארוחת ערב ולינה..מים של במה על מתקיים אשר ולהטוטנים רקדנים מאות עם מופע
 

 במדבר יפים'ג ספארי ,ה'שארג ,דובאי :'ד ,4 יום
 והיחידה האמירויות באיחוד בגודלה השלישית האמירות ,ה'לשארג ניסע ,הבוקר ארוחת לאחר

 של התרבות לבירת נחשבת ה'שארג אמירות .יחד גם עומאן ומפרץ הפרסי המפרץ לחופי המשתרעת
 בעיר נבקר .האמירויות איחוד של לאור והמוציאים הסופרים איחוד מטה שוכן בעיר .המפרץ אמירויות
 את ונפגוש למדבר ניסע הצהריים אחרי .האיסלאם תרבות במוזיאון וכן העירוניים ובשווקים העתיקה

 ,גמלים על לרכב נוכל שם המדבר למחנה נגיע .הדיונות על שטח לנסיעת אותנו שייקחו יפים'הג
 )תשלום תוספת( 4X4 טרקטור על לעלות או ,היד על חינה ציורי לקבל ,)דיוניות סקי( החול על לגלוש
 ומופע פולקלור. כשרה מארוחה נהנה ערב לקראת .במדבר עצמאית לנסיעה ולצאת

 

 אביב תל - דובאי :'ה ,5 יום

 PALMנתחיל באזור החדש באיי התמרים  .לאחר ארוחת בוקר נצא לטייל בשני צדי העיר

JUMEIRAH -האיים נועדו  .בחופיה של העיר2001 שהוקמו החל משנת  ,שלושה איים מלכותיים

איים אלו הם  .מ ולשם כך מעוצבים בצורת עצי תמר"ק 520 כ-להגדיל את אורך החוף של העיר ב

עד שהגיעו לגובה  ,מטיפוס איי סוללה הנבנים באמצעות סוללות אבנים ופיזור חול על קרקעית הים

 .פני הים

ובהמשך נראה את   "אל ערב ' מלון בורג "ונראה את אחד המלונות המפוארים בעולם  םנטייל באיי

  .מדומה למסגרת תמונה150 בגובה   FRAME OF DUBAIה 

 חזרה לארץ.

 

 

 

 

 



 

 

 

 עלויות:

   איש 25- של מבוסס על קבוצה" 

 1490$המחיר לאדם בחדר זוגי 

 295$תוספת לחדר ליחיד 

 רויותיחיוב כרטיס האשראי יעשה רק לאחר קבלת אישור על הוצאת ויזות משלטונות איחוד האמ

 ישירות לדובאי  טיסות 

 מלונות 
  כוכבים כולל ארוחת בוקר 5ברמה 

  מלון HYATT PLACE JUMEIRAH  שרתון או 

  באבו דאבי מלוןRADISSON BLU YAS ISLAND או דומה 
 חצי פנסיון כשר– כלכלה 
 תחבורה 
  אוטובוס ממוזג 
 מאיר שוורץ או איתן עומר  :הדרכה 

  מקומי דובר אנגלית מדריך 

 לפי התוכנית. – כניסות לאתרים 
 

 :המחיר איננו כולל

 משרדנו ניתן לקנות דרך  )מומלץ מורחב ומותאם לתקופה זו (  ביטוח נסיעות 
 ויזה אם יתבקש.- טיפים – הוצאות אישיות 

 

 

 :תנאי תשלום וביטול

 תשלומים שווים 4 ועוד 200$ לאדם  דמי הרשמה –ניתן לשלם בתשלומים בכרטיס אשראי 

 בקרדיט. 12או עד 

 טופס הרשמה באתר מגלים עולם.

 

 :דמי ביטול

שעות לפני הטיול 48 במקרה של התפרצות קורונה לפני היציאה בידוד או הידבקות ניתן לבטל עד 

 .בתנאי שיש ביטוח נסיעות 

 



 

 ביטוח נסיעות

 

 !)רצ"ב התנאים המלאים בנושא הרחבה לכיסוי לביטול וקיצור נסיעה )גם עקב מגיפה 
 

 :להלן תעריפי הפוליסה בהתאם לבקשתך הכוללים 
 

לפוליסה עבור אנשים ללא טיפול תרופתי וללא בעיות רפואיות יום לתערפי ביטוח  .1
 קודמות:

 הפוליסה אינה מיועד ללקוח שעבר ניתוח/ אשפוז/ החמרה בחצי שנה האחרונה:

 
 

 
 

 הפוליסה אינה מיועד ללקוח שעבר ניתוח/ אשפוז/ החמרה בחצי שנה האחרונה:

 

 
 

מצב רפואי קיים, וגם עבור אלו שלאינם  -תרופותלהלן הכיסויים הכלולים בהצעה )גם עבור נוטל 

 נוטלי תרופות(:

 הוצאות רפואיות בחו"ל )גם במקרה של מגיפה( .1

a.  הטסה רפואית מחו"ל לישראל 

b. טיפול חירום בשיניים בחו"ל 
c. הארכת שהות בחו"ל עקב אירוע רפואי 
d. ,פינוי ממקום האירוע לבי"ח קרוב בחו"ל 
e. העברת גופה מחו"ל לישראל 
f. ימים ,  3וה במקרה של אירוע רפואי שקרה למבוטח בחו"ל )אשפזו מעל הוצאות מלו

 בהוראת רופא ובאישור חברת הביטוח(
 חבות כלפי צד ג .2
 איתור וחילוץ .3
 .250$כולל כיסוי לאובדן או גניבה של מכשיר סלולארי נייד עד  -מטען )כבודה( .4

a. עיכוב בהגעת כבודה לחו"ל 
 תאונות אישיות .5
 2,000$מתוכם  $ 6,000עד  -ביטול וקיצור נסיעה עקב סיבה רפואית שאינה מגיפה .6

 לכרטיס טיסה( 



 

a.  הכיסוי הינו רק  -ב"קורונה" הידבקותאו  בידודביטול נסיעה עקב מגיפה: במקרה של
 לכרטיס טיסה. 400$עבור 

b.  קיצור נסיעה עקב מגיפה: במקרה של הידבקות ב"קורונה" בחו"ל, או "סגר" בחו"ל
לכל  1,000$ליום ועד לסך  150$הכיסוי הינו עד  -שאינו מאפשר חזרה לישראל

 מעבר לתקופת הביטוח. -התקופה בא נדרש לשהות המבוטח 
 

 הרחבות שאינן כלולות בהצעת המחיר:

 20$ של  חד פעמיבתוספת תשלום  -)לכל תקופת הנסיעה!( הרחבה לספורט אתגרי .1
 לאדם.

 ליום לאדם. 3.45$ -וקיצור נסיעה עקב מגיפההגדלת תקרת הכיסוי לביטול  .2

 הכיסוי :

  מוגדלביטול וקיצור נסיעה עקב מגיפה : 
o לכרטיס טיסה 2,000$מתוכם  5,000$-ב"קורונה" : הידבקותבביטול נסיעה 

o מתוכם  5,0000$ -" בחו"לסגרב"קורונה" בחו"ל, או " הידבקות: בקיצור נסיעה
 לכרטיס טיסה 2,000$

o רה של ביטול נסיעה עקב בידוד לפני היציאה.ההרחבה לא חלה במק 
 

 : לפרטים והרשמה

   09-7742508-פקס      050-6919904ווטסאפ       09-7711711מגלים עולם 

 etzion68@gmail.com           olam.com-www.megalimמייל : 
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