
החוג לניהול ארגוני שירות - מסלול תיירות
אנו שמחים להזמינכם להצטרף אלינו לחוויה חד פעמית במסגרת קורסי הבחירה:

קמפוס לומד - התיירות בצפון יוון | 15-19.10.17
הקורס מתקיים בשיתוף עם המחלקה לתיירות ומלונאות באוניברסיטת בן גוריון.

אחראית הקורס: עירית שמואל  |  מדריך ביוון: שחר שילה  |  היקף הקורס: 3 נ"ז לשנת הלימודים תשע"ז

הקורס פתוח לכלל תלמידי המכללה בחוגים:
 ניהול ארגוני שירות  |  עיצוב תעשייתי מכליל  |  מדעי בריאות הסביבה  |  מדעי המחשב  |  מדעי המעבדה הרפואית

<< תלמידי מסלול תיירות שימו לב! באפשרותכם להגיש טופס בקשה למלגה להלוואה או מימון חלק מהסכום >>

iritsh@hadassah.ac.il 0523401240 :לשאלות ניתן לשלוח מייל או להתקשר

הקורס כולו יתנהל במתכונת דואלית בה נחווה את המרחב כתיירים מחד גיסא וכמתמחים בהפעלת וניהול תיירות מאידך
גיסא. נסייר בערים עתיקות ומודרניות, כפרים עתיקים, אתרי עתיקות מרשימים ובשמורות הטבע באזור. במהלך הסיור

ניפגש עם מנהלי ומפעילי אתרי התיירות במרחב ונלמד מהם אודות האתגרים בפניהם הם ניצבים ועל האסטרטגיות ודרכי
הניהול בהן הם עושים שימוש. לצד אלה נערוך פגישות גם עם נציגי השלטון הארצי והמקומי ביוון.

מדוע יוון? ארץ זו מהווה את ערש המיתולוגיה והתרבות המערבית בת ימינו. יש בה נופים קסומים, כפרים ציוריים, הרים
נישאים ונהרות שוצפים. נופיה המגוונים מאכלסים שפע של מלאכות קדומות ובנייה מסורתית לצד אתרים קדומים

ומרשימים. יוון קרובה אלינו מבחינה גיאוגרפית אך יש בה שוני מרתק ומסעיר. לצד הנאה וחוויה של "טיול אחר" בחו"ל,
נכיר אתרים, מקומות, נופים ואווירה שיהוו רקע לתהליך של למידה והשכלה, תוך היכרות עם ענף התיירות ביוון ודרכי

ניהולו. ציון הקורס יקבע על פי מבחן ומטלה.

מבנה הקורס:

הקורס מורכב משלושה חלקים:

מחיר הקורס: 1035 יורו | המחיר לאדם בשלישיה או רביעייה בחדר.

המחיר כולל:

• כרטיסי טיסה ישראל יוון + טיסת פנים בתוך יוון מיואנינה לאתונה

• מסי נמל והיטלי דלק )נכון ליום הפרסום(

• מלונות ולינה כפרית בדרגת תיירות נוחה

• ארוחות בוקר וערב במהלך הסיורים

• אוטובוס צמוד ממוזג

• כניסות לכל האתרים הכלולים בתכנית

סיורים ביוון בהיקף של 22 שעות אקדמיות.
תכנית הסיורים*:

• משכן האורקל הקדום בדלפי
• קלמבקה ומנזרי מטאורה

• העיר יואנינה הנמצאת לחופו של אגם פאמבוטיס
• מערת הנטיפים ביואנינה

• אגם פלסטירס
• כפרים עתיקים באזור הזגורה

• קניון נהר הויקוס - VICOS )העמוק באירופה(
• העיר אתונה והפרתנון בראש האקרופוליס

הרצאות הרחבה והעשרה הקשורים לרקע של 
 צמיחת התיירות היוונית.

ההרצאות תינתנה בערב הסיורים בהיקף של 14 
שעות אקדמיות. 

1

2

3 שתי הרצאות מבוא במכללה טרם היציאה ליוון 
בהיקף של 4 שעות אקדמאיות כל אחת.

• מלווה יווני דובר אנגלית

• מורה דרך מקומי באתרים לאומיים

• טיפים לנותני השירות המקומיים

המחיר לא כולל:

• ארוחות צהרים

• ביטוח נסיעות



• מדריך מקצועי המתמחה בהיסטוריה וביוון בפרט - שחר שילה

פרטי הטיסות עם חברת אגיאן איר ליינס A3 )השעות מימין לשמאל(:

A3 929  |  07:30 - 05:30  |  יום ראשון  |  15.10  |  תל אביב-< אתונה 

A3 161  |  11:25 - 10:25  |  יום חמישי  |  19.10  |  יואנינה–< אתונה 

יום חמישי  |  19.10  |  אתונה-< תל אביב  |  A3 928  |  01:50 - 23:50 )נחיתה בנתב"ג ביום שישי - 20.10 לפנות בוקר(.

הרשמה: 

לצורך הרשמה יש לבקש במייל מעירית שמואל: iritsh@hadassah.ac.il את טפסי ההרשמה, למלא ולשלוח.

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

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. אפשרות עד 3 תשלומים ללא ריבית )צמודים ליורו(.

התשלום בשקלים על פי שער העברות גבוה ביום החיוב. הבהרה - חברת הנסיעות "איילה גיאוגרפית" מטפלת בהרשמה, 

הטפסים יועברו אליה.

ביטוח נסיעות:

חובה לרכוש ביטוח נוסעים הכולל כיסוי ביטול מסיבה רפואית. ניתן לרכוש דרך "איילה" ביטוח "הראל" , 2$ ליום לאדם 

info@ayalagroup.co.il :בריא עד גיל 60. לישנסקי 27 ראשון לציון. טלפון: 03-9436030 פקס: 03-9418000 מייל

www.ayalageo.co.il :אתר

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

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

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

המבטל השתתפותו בתוך 14 - 7 ימים ממועד היציאה יחויב ב 680 €

 המבטל השתתפותו בתוך פחות מ 6 ימים ממועד היציאה יחויב ב 85% ממחיר הטיול

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

להתראות!

עירית שמואל, שחר שילה

 סטודנטים מקורס

 "קמפוס לומד תיירות בצפון יוון"

תשע"ה-תשע"ו.


