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 החוג לניהול ארגוני שירות
 מסלול תיירות

 :קורסי הבחירה הכלל מכללתייםאנו שמחים להזמינכם להצטרף אלינו לחוויה חד פעמית במסגרת 

 קמפוס לומד תיירות ביוון
 (ראשון בבוקר עד חמישי בלילה) 26.9.19-22בין התאריכים   שייערך בתאריכים:

  
    ראש מסלול תיירות -  עירית שמואל ומרצת הקורס:אחראית 

 
 נ"ז לשנת הלימודים תשע"ט 3הקורס בהיקף של 

 
 2019בינואר,  6מועד אחרון להרשמה: 

 *הקורס יתקיים בכפוף למספר המשתתפים הנדרש.
 

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

במתכונת דואלית בה נחווה את המרחב כתיירים מחד גיסא וכמתמחים בהפעלת וניהול תיירות מאידך הקורס כולו יתנהל 

גיסא. נסייר בערים עתיקות ומודרניות, כפרים עתיקים, אתרי עתיקות מרשימים ובשמורות הטבע באזור. במהלך הסיור 

פניהם הם ניצבים ועל האסטרטגיות ודרכי ניפגש עם מנהלי ומפעילי אתרי התיירות במרחב ונלמד מהם אודות האתגרים ב

 הניהול בהן הם עושים שימוש. לצד אלה נערוך פגישות גם עם נציגי השלטון הארצי והמקומי ביוון.

  

המעוניינים להעשיר את עולמם והשכלתם בקורס מרוכז בן חמישה ימים. בקורס   Uמכל החוגיםUהקורס מתאים לסטודנטים 

ים ומגוונים כגון: תיירות, ניהול, עיצוב, תקשורת, פוליטיקה, משאבי אנוש, טבע, היסטוריה, נפגשים עולמות תוכן שונים רב

 מסורת לצד קדמה ועוד.

 

Uמבנה הקורס 

U:הקורס מורכב משני חלקים 

 שעות אקדמאיות כל אחת.  4טרם היציאה ליוון בהיקף של  UבמכללהUשתי הרצאות מבוא  .א
 

 :שעות אקדמיות 22ביוון בהיקף של  UסיוריםU .ב

ההיסטורית, צבעונית ושוקקת החיים. נבקר באקרופוליס ובפרתנון השייכים לחלק ההיסטורי  העיר אתונה .1

והמרשים של העיר. בנוסף, נחווה את שאר אתרי העיר הכוללים כיכרות מרשימים עמוסי חנויות ובתי קפה, 

 .שווקים ססגוניים רחובות הומים ועוד. נבצע ביקור לילי בטברנה יוונית אותנטית

המרשימה יואנינה, הכולל שיט לאי על האגם הצמוד לעיר וביקור במערת נטיפים  נסייר בעיר –צפון יוון  .2

נבקר ב"מנזרים התלויים" במטאורה, אגם אאוס ובכפרים הציוריים של חבל הזגורי. נבצע מסלול  בסביבה.

 בשמורת הרי פינדוס בקניון ויקוס העמוק ביותר באירופה. 
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חבל ארץ יפיפה הכולל עושר עצום של נופים מרשימים, כפרים מסורתיים הטובלים  -חצי האי פלפונז  -דרום יוון . 4

בשדות ירוקים, עיירות חוף ציוריות, מפרצים,  מערות נטיפים ועוד. נבקר באתר אפידאורוס המרשים ובתעלת 

 .קורינתוס

הסארונים שבים האיגאי. האי שכן על צוק נישא למרגלות השייך לקבוצת האיים  אי הידרהוביקור  בשייט . 5

התחבורה . מפרץ ונמל שוקק חיים. הבתים שמעליו הבנויים בסגנון יווני ים תיכוני קלאסי משרים אוירה מיוחדת

 פרדים וחמורים. היחידה באי השומר על צביונו היווני היא

 

 בסילבוס הקורס.מטלה. פרטים נוספים  30%מבחן ו 70%*ציון הקורס מורכב מ 

 
 

 
 מחיר משוער לאדם בחדר לשלושה משתתפים (המחיר המדויק יימסר בהמשך)               

 
 מינימום משתתפים  30 25

998  Euro 970 Euro  מחיר לאדם בחדר
 לשלושה

 המחיר כולל: 

 .ליואנינה ובחזרה יוון + טיסת פנים בתוך יוון-כרטיסי טיסה ישראל 

 דלק (נכון ליום הפרסום) מסי נמל והיטלי 

 מלונות ולינה כפרית בדרגת תיירות נוחה 

 ארוחות בוקר וערב במהלך הסיורים 

 אוטובוס צמוד ממוזג 

 כניסות לכל האתרים הכלולים בתכנית 

 מלווה יווני דובר אנגלית 

 מורה דרך מקומי באתרים לאומיים 

 טיפים לנותני השירות המקומיים 

 

 :המחיר לא כולל 

 ארוחות צהרים 

 ביטוח נסיעות 



 

3 
 

============================================================================ 

 

 טופס הרשמה

 תיירות בצפון יוון -קמפוס לומד 
 מסלול תיירות –שירות החוג לניהול ארגוני 

  

 
 

 
 הרשמה:

ההרשמה  0TUiritsh@hac.ac.ilU0Tהרשמה יש למלא את טפסי ההרשמה ולהעביר במייל  לעירית שמואל לצורך 
 תסתיים עם הגעה למספר משתתפים הרצוי. 

 
 

 .Uהנרשמיםרק לאחר סגירת ההרשמה בכפוף למספר U החיוב הכספי יתבצע -שימו לב 
 
 

 תשלום:
 תשלומים ללא ריבית (צמודים ליורו). 3התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. אפשרות  עד 
חברת הנסיעות "איילה גיאוגרפית" מטפלת בהרשמה,  -הבהרה התשלום בשקלים על פי שער העברות גבוה ביום החיוב. 

 הטפסים יועברו אליה.
 

 ביטוח נסיעות:
 נוסעים הכולל כיסוי ביטול מסיבה רפואיתחובה לרכוש ביטוח 

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

 

 € 57יום ממועד היציאה יחויב ב  30מיום ההרשמה ועד המבטל השתתפותו ללא מחליף 
 € 380ב    יום ממועד היציאה יחויב 30-15המבטל השתתפותו ללא מחליף בתוך 

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

 יחויבו דמי ביטול הטיסה ל פי מדיניות חברת התעופה. –*בנוסף 
. 

 
 להתראות!

 עירית שמואל
 
 

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

  

 

 
  

 

 

mailto:iritsh@hac.ac.il
http://www.ayalageo.co.il/www/terms.php
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      עירית שמואלהקורס: צת רומאחראית 
או לשים אתם בתא של עירית שמואל  Uiritsh@hac.ac.ilUיש לשלוח את הטופס למייל : 

 במזכירות החוג לניהול ארגוני שירות
 כל הטפסים יועברו לסוכנות הנסיעות באופן מרוכז

 

 תאריך הרשמה :_______________   

 26.9.19עד יום חמישי   22.9.19מיום ראשון  תאריכי הקורס:    € 998מחיר הקורס: 

 פרטי הנוסע על פי הדרכון:

תוקף 
הדרכון/תעודת 

 מעבר
 
 

 תאריך לידה
 

מס' הדרכון/תעודת 
 מעבר

 

 שם פרטי
באותיות לטיניות 

על פי 
הדרכון/תעודת 

 רמעב

 שם משפחה
באותיות לטיניות 

על פי 
תעודת /הדרכון

 מעבר
 
 
 
 

    

 

 כתובת:___________________________   .1

2. E- MAIL _______________________ _ 

 טלפונים:  .3

 נייד:______________ עבודה:________________ בית_________________

U .יש לצרף צילום של הדרכון* 

 אופן התשלום בכרטיס אשראי

 הכרטיס:_____________________________________שם בעל 

 מספר כרטיס האשראי:_____ ________________________________________

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס) CVV _________  )3תוקף הכרטיס:_____________________ 

 תעודת הזהות:_____________________

mailto:iritsh@hac.ac.il
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 4 -תשלומים ללא ריבית, צמודים לדולר ארה"ב. קרדיט מ  3מס תשלומים: ______ (ניתן לשלם עד 

 תשלומים ומעלה).

U :אופן התשלום 
בכסף מזומן או בהעברה בנקאית, שקלית או מטח"ת על פי שער העברות גבוה ביום התשלום או בהמחאות מעותדות ובלבד 

 או בכרטיס אשראי. קורסשמועד פרעון האחרונה לפני מועד היציאה ל
תשלומים, ובלבד שמקסימום  6את כרטיסי האשראי על פי מספר התשלומים החודשיים המבוקש (מקסימום הספק יחייב 

 ).קורסמהסכום למועד שאחרי סיום ה 25%תשלומים , עד  2
 
 בריבית בנקאית. -תשלומים בקרדיט 18, או עד תשלומים ללא ריבית 3* ניתן לשלם ב   
 הכרטיס יחויב רק לגביית דמי ביטול  לביטחון בלבד".פרטי הכרטיס וירשום ", ייתן מזומן או צ'קים*המעוניין לשלם    
 
 לאחר הרשמתו. קורסלמי שמבטל ה תנאי תשלום דמי הביטוליש לקרוא בעיון את  -לפני ההרשמה*   

    הכתובה באתר קורסהמופיעים בתכנית ה מצהיר בחתימתו כי הוא קרא ומודע לתנאי הביטולשולח טופס הרשמה זה     
 איילה גאוגרפית או בתכנית  מודפסת שנמסרה  לו     

 
. זאת כדי להיות מוגנים במקרה מומלץ לעשות זאת כמה שיותר מוקדם, רצוי עם ההרשמה. חובה לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל*   

הינה ימי השהיה בחו"ל, והוא  ביטול נסיעה עקב   בעיות בריאות (חברות הביטוח מחזירות בד"כ את עלות דמי הביטול).  עלות הביטוח
 ימים לפני יציאה.     100לא משתנה אם רכשתם אותו  מוקדם. ניתן לרכוש באיילה ביטוח "הראל" עד 

 
 .קורסהנ"ל בכרטיס אשראי זה עד מועד יציאת ה קורס* השולח מאשר בחתימתו לחברת איילה נסיעות לחייבו עבור ה   
 

הנ"ל בכרטיס אשראי זה , עד מועד יציאת  קורסלחייבני עבור ההריני מאשר לחברת "איילה נסיעות" 

 הקורס.

 שם:_______________ ת.ז._______________   חתימה: ___________________________

 הערות:_______________________________________________________________

 דמי ביטול:

 € 57יום ממועד היציאה יחויב ב  30מיום ההרשמה ועד המבטל השתתפותו ללא מחליף 
 € 380יום ממועד היציאה יחויב ב    30-15המבטל השתתפותו ללא מחליף בתוך 

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

 חויבו דמי ביטול הטיסה ל פי מדיניות חברת התעופה.י –*בנוסף 
. 

 **חובה לרכוש ביטוח נוסעים הכולל כיסוי ביטול מסיבות רפואיות

 "ניתן לרכוש דרך "איילה" ביטוח "הראל

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

 ים גיאוגרפיםקורסאיילה 
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 פרטים מורחבים: -הרשמה  

 

 שם משפחה בעברית ובלועזית________________________________________ .1

 שם פרטי בעברית ובלועזית__________________________________________ .2

 מספר דרכון/ תעודת מעבר (הקף את הנכון)_________________________________ .3

 ________מעבר______________________________________תוקף דרכון / תעודת  .4

 ___________כתובת מדויקת___________________________________________ .5

 _______________מספר טלפון נייד_______________________________________ .6

 __________________כתובת מייל_______________________________________ .7

 _______________________חוג_________________________________________ .8

 _____________________________מסלול__________________________________ .9

 _________________________________שנת לימוד____________________________ .10

 _________________________________תזונה מיוחדת (צמחוני/ טבעוני/ רגישות למזון)___ .11

 _______________________________________מחלות ותרופות __________________ .12

פרטים של איש קשר בארץ: שם, מספר טלפון  .13

וקרבה___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

הערות מיוחדות:  .14

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 תמונות מתוך קמפוסים קודמים ביוון:
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