
 

 

 

 

  
 

 החוג לניהול ארגוני שירות
  מסלול תיירות

 

 
 :קורס בחירה חדשאנו שמחים להציג בפניכם 

 
 בהדגמה על צפון יוון -ללימודי תיירות   סמינר רב תחומי

 
 .24.10.2015 - 18.10.2015 שייערך בתאריכים:

  
 שחר שילהמדריך ביוון:      עירית שמואלמרצת הקורס: 

 
 נ"ז לשנת הלימודים תשע"ו 3בחירה של מהווה קורס הסמינר 

 
 הקורס פתוח לכלל תלמידי המכללה!

  
הסמינר כולו יתנהל במתכונת דואלית בה נחווה את המרחב כתיירים מחד גיסא 
וכמתמחים בהפעלת וניהול תיירות מאידך גיסא. נסייר בערים עתיקות ומודרניות, 

באזור. במהלך הסיור  , אתרי עתיקות מרשימים ובשמורות הטבעעתיקיםכפרים 
ניפגש עם מנהלי ומפעילי אתרי התיירות במרחב ונלמד מהם אודות האתגרים 

  בפניהם הם ניצבים ועל האסטרטגיות ודרכי הניהול בהן הם עושים שימוש. 
  

הינה ערש המיתולוגיה והתרבות המערבית. יש בה נופים קסומים,  מדוע יוון? יוון
ונהרות שוצפים. ניתן למצוא בה שפע של מלאכות , הרים נישאים מענייניםכפרים 

קדומות ובנייה מסורתית לצד אתרים ארכיאולוגיים מרשימים. יוון קרובה אלינו 
מבחינה גיאוגרפית אך יש בה שוני מרתק ומסעיר. לצד הנאה רבה מהאתרים, 
המקומות, הנופים והאווירה הנעימה, נוכל גם להשכיל וללמוד רבות אודות דרכי 

  ל של ענף התיירות ביוון.הניהו
 

 ציון הקורס יקבע על פי מבחן.
 

 30.6.15 - להרשמה אחרון מועד
 

 נ"ז בשבוע! 3 בהיקף שלוללמוד קורס אקדמי סמסטריאלי  תליהנובואו לטייל, 
  

   

 
 
 

 
 



 

 

 

 

       
 
 
  במסגרת הקורס נבקר באתרים הבאים: 

 
  הכפר הציורי- ARACHOVA 
  משכן האורקל הקדום בדלפי- DELPHES 
  מנזרי מטאורה- METEORA 
  העיר קלבקה- KALABAKA 
 של אזור הזגורה עתיקיםהכפרים ה 
  חצי האי פיליון ואגם אאו- Aoou Lake 
  קניון נהר הויקוס- VICOS )העמוק באירופה( 
 העיר אתונה והפרתנון בראש האקרופוליס 

 

 
 מחיר: 
  

 יורו. 1120 מחיר לאדם בשלישיה או רביעייה בחדר:
  

  כולל: המחיר

  טיסות סדירות בחברת התעופה אל על מנתב"ג לאתונה ובחזרה 
 ) מסי נמל והיטלי דלק ) נכון ליום הפרסום 

 תיירות טובה ומלונות כפרייםמלונות בדרגת תיירות , 
 ארוחות בקר וערב בנקודות הלינה או מסעדות מקומיות 

 אוטובוס צמוד ממוזג 
 כניסות לאתרים הכלולים בתכנית 

  שחר שילה  -מקצועי מהארץ מדריך 

 מלווה יווני דובר אנגלית 
   מדריך מקומי באתרים 
 טיפים לנותני השירות המקומיים  
 

 : המחיר לא כולל

  ארוחות צהרים 

 ביטוח נסיעות 
  כניסות לאתרים שאינם מופיעים בתוכנית הטיול 



 

 

 

 

  והסברים מפורטים:מפגש  
 והבהרת פרטי הרישום והתשלום נקיים קורסלצורך העמקת ההסברים על ה

כולם  (.2500)אולם  30בכיתה  19:15בשעה  18.6.15ביום חמישי  מפגש
 מוזמנים לבוא, להתרשם ולשאול שאלות.
 iritshmuel1@gmail.comלשאלות ניתן לשלוח מייל או להתקשר: 

0523401240   
 
 

 הרשמה:  
לצורך הרשמה יש למלא את טופס ההרשמה ולהעביר במייל  לעירית שמואל 

iritshmuel1@gmail.com  
 

 30.6.15 -מועד אחרון להרשמה 
 

רק לאחר סגירת ההרשמה בכפוף למספר  החיוב הכספי יתבצע -שימו לב 
  .הנרשמים

 
  

 תשלום:
 תשלומים ללא ריבית )צמודים ליורו(. 3באמצעות כרטיס אשראי עד 

חברת הנסיעות  –הבהרה התשלום בשקלים על פי שער העברות גבוה ביום החיוב. 
 מטפלת בהרשמה, הטפסים יועברו אליה. ""איילה גיאוגרפית

 
 

 ביטוח נסיעות: 
 חובה לרכוש ביטוח נוסעים הכולל כיסוי ביטול מסיבה רפואית

 $60 ליום לאדם בריא עד גיל 2ניתן לרכוש דרך "איילה"  ביטוח  "הראל" ,  
 03-9418000 –/ פקס 03-9436030 –ראשון לציון  27לישנסקי  

www.ayalageo.co.il    @ayalagroup.co.ilinfo 
 
 
 

דמי ביטול:  )לא יגבו דמי ביטול מסטודנט במידה ויוחלף באחר במקומו טרם 
 מועד הכירטוס(:

 
 € 57ממועד היציאה יחויב ב יום  90-31המבטל השתתפותו ללא מחליף בתוך 
 € 380יום ממועד היציאה יחויב ב    30-15המבטל השתתפותו ללא מחליף בתוך 

 680€ימים ממועד היציאה יחויב ב  7 -14המבטל השתתפותו בתוך 
ממחיר  85%ימים ממועד היציאה יחויב ב  6המבטל השתתפותו בתוך פחות מ 

 .הטיול
 

 להתראות!
 עירית שמואל

 שילהשחר 
 

  http://www.ayalageo.co.il/www/terms.phpראה דף תנאים כלליים ב  

mailto:iritshmuel1@gmail.com
mailto:iritshmuel1@gmail.com
mailto:iritshmuel1@gmail.com
http://www.ayalageo.co.il/
mailto:yarona@ayalagroup.co.il
http://www.ayalageo.co.il/www/terms.php


 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 מנזרי מטאורה

 http://f788eb0e784983593c25-5776c539703396221530f06bb6180872.r30.cf1.rackcdn.com/11/2/large.jpgמתוך:  

 

 

 כפר בזגוריה

 http://www.pelionweb.gr/images/usrImage/0040671001369819801.jpgמתוך: 


