
 

 

 

  מקורותגימלאי קבוצת  טופס רישום:
  לדובאי טיול מאורגן  

30.03.23-26 
 לקוח נכבד,        

 sivan@nirvanatours.co.ilלמייל: אנא קרא מסמך זה בעיון והחזירו חתום למשרדנו  
  

 ימים  חמישהלילות /  ארבעה: 30.03.23-26 –טיול מאורגן לאמירויות 
 

  שם:  ________________________     ת.ז :  _____________

  שם:  ________________________     ת.ז :  _____________

 ____________ ___________________________:נייד  /טלפון
 

 לטיולבתוקף של לפחות  חצי שנה קדימה מיום היציאה  *** יש לצרף צילומי דרכון
 

  שישולמו למשרד נירוונה תיירות )לאחר סבסוד( דולר  2220 :לזוג מחיר 

 יםליו"ר הוועד בעבור טיפ מזומן דולר 06בנוסף יש להעביר סך של 
 לפי שער נוסעים גבוה המוצג במערכת שלנו. ייקבע בהתאם ליום התשלום הדולרשער  ***

 

 

 

 צורת תשלום:  

 ירתך )חובה למלא את כל הפרטים(:את בח X -יש לסמן ב      

o  'התחייבות לתשלום בכרטיס אשראי מס_________________________ 

    תקף עד___________ כרטיס אשראי ע"ש______________________  

 : _____________)חובה!!!( ספרות בגב הכרטיס 3    ת"ז_________________ 

 :  ____________בקרדיט 12ועד    /  ללא ריבית םיליקשתשלומים  3עד  : ב 

 

o העברה בנקאית  /תשלום במזומן 
 
 

 בודדים:תנאי ביטול 
  ביטול  ללא חיוב  -  -יום לפני יציאה 61מיום החתימה ועד 

  דמי ביטול . 50%ביטול  יחוייב ב כל  -  -יום לפני יציאה 46יום לפני יציאה  ועד  60מ 

 דמי ביטול . 100%ביטול  יחוייב ב כל   -היום לפני ההמראה ועד יום ההמרא  45 -מ 

  בדמי ביטול מלאיםכל ביטול אחרי כרטוס הכרטיסים 

 בהתאם לחוקי חברת התעופה. -עלות שינוי שם לאחר כרטוס 

 
 

 ימי עבודה בלבד, למעט הימים הנספרים ע"פ חוק הגנת הצרכן. נספר עבורמניין הימים *** 
 

 

 _______________:שם וחתימת הלקוח           

 _______________תאריך:                                
 

 

 

mailto:sivan@nirvanatours.co.il


 

 

 

 

 תנאי רישום ותשלום:
  050-5562933 –הוועד מול מר יעקוב צור **** הרישום יתבצע במשרדי 

 יתבצע רק עם מילוי דף הרשמה  **** הרישום 
 לטיול. **** יש להגיע למשרד עם צילומי דרכון בתוקף עד חצי שנה מיום היציאה

 )כל הקודם זוכה(נרשמים  38בלבד ומוגבל עד  **** הרישום סגור לחברי גימלאי מקורות 
   -תשלומים 3תשלומים ללא ריבית או מעל  3**** התשלום יתבצע במשרדי נירוונה תיירות ויבוצע או באשראי עד 

 בקרדיט , או במזומן, או בהעברה בנקאית        
 דולר נוסעים גבוה ביום התשלום. **** החיוב יתבצע לפי שער
  22.01.23**** תאריך אחרון לרישום: 

 קורונה מיד עם הרישום!!! כיסוי**** אנו ממליצים לעשות ביטוח רפואי ומטען הכולל 
 יש להתעדכן מעת לעת בהנחיות של משרד הבריאות כלפי היוצאים / שבים מהאמירויות  .**** 

 

 המחיר כולל:
  20:00/ חזרה ב  13:00לוך וחזור לדובאי המראה הטיסות בינלאומיות 

 .מיסי נמל  ודלק 

    גרנד קוסמופוליטן  או דומה לו ברמתו  -* דוגמת5בית מלון 

  :חצי פנסיוןכלכלה 

   4ספארי מדברי ברכבx4    .כולל ארוחת ערב בדואית 

 .סיורים מודרכים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית 

  תכנית.לביצוע ה  אוטובוס 

 תשר )טיפים( לנותני השירותים בחו"ל, למעט דמי סבלות. 

  מדריך מקצועי 

  מזומן לזוג בדולר  60יעקוב צור סך של שולם ישירות ל –טיפים 

 כל יום חזרה מאוחרת למלון 

 

 המחיר אינו כולל:
  מקרה קורונה.הכולל ביטוח בפני ביטול גם ב מומלץ לרכוש ביטוח  עם ההרשמה, –ביטוח בריאות ומטען 

 .בדיקת קורונה ככל שתידרש 

  .כל מה שאינו מופיע במחיר כולל 

 מס עיר באם יידרש 
 
 
 

 

  ט.ל.ח 
 
 
 

 _______________:שם וחתימת הלקוח

 _______________תאריך:                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מסלול הטיול:

 מופע מזרקות  -סיור פנורמי   – דובאי –ת"א  :1יום 
סיור פנורמי ולהיכרות ראשונה עם דובאי. נצא ל. לאחר הנחיתה וסידורים פורמאליים בנמל התעופה לדובאיניפגש בשדה התעופה לטיסה ישירה 

ור גורדי השחקים המעטרים את קו הרקיע כבר עם תחילת הנסיעה לכיוון העיר ניחשף לראשונה לארכיטקטורה המרהיבה של העיר ולאין ספ
נסיים על רקע מופע  הסיוראת  ערב ועל קו הרקיע של העיר.-המפורסם של דובאי.  במידה והזמן יאפשר, נעצור גם לתצפית על בורג' אל

 .המזרקות המרהיב של דובאי, מחזה שצריך לראות בשביל להבין
 לאחר מכן ניסע למלון לקבלת חדרים .

 הכפר הגלובלי  -מסגרת דובאי   –איי התמרים  -ערב -בורג' אל –המודרנית  דובאי :2יום 

והסמלים הידועים שלה. נתחיל בתצפית על שלל גורדי השחקים המרהיבים בקו הרקיע המהמם  –לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום שכולו דובאי 
מסגד  ממוקםשם  .מכוניות פארומלאים בנמוכי קומה המוקפים חומות ובתים פרטיים , המורכבת מנסייר בשכונה היוקרתית ג'ומרייה של העיר.

את מלון נראה (. בדובאי של המשפחה השלטת מקום מגוריה לשעברסעד )’ שייחהבית כמו גם  ,דובאייותר בומיירה המפורסם ומהיפים ב’ג
 מטר מעל פני הים. 321 ערב המפורסם, מלון פאר בדירוג שבעה כוכבים אשר מעוצב כמפרש ומתנשא לגובה-אל’ בורג

. מטר 150מעלות מגובה  360בצורת מסגרת תמונה מוגדלת המציע תצפית של המבנה האייקוני  -נמשיך לביקור ותצפית במסגרת דובאי 
ן עשרת פאר היצירה של דובאי, ומביאייי התמרים. נעלה על המונרייל לנסיעה חוויתית ב -בחלקו השני של היום נבקר באייקון נוסף של דובאי 

 במידה והזמן יאפשר זאת נעצור אף לביקור במרינה של דובאי.האיים המלאכותיים הגדולים בעולם.
מדינות שונות. בכל דוכן  70-דוכנים שמייצגים למעלה מ 30-בו תמצאו יותר מ ענק תיירות מתחם הגלובלי, בכפר את היום נסיים בביקור

 ים ומזכרות מקומיות.תמצאו מגוון פעילויות והופעות, מאכלים מסורתי
 במתחם, הנחשב לגדול מסוגו בעולם, תמצאו גם מבחר אטרקציות לילדים, דוכני שעשועים ומתחמי קניות ואוכל. 

 בתום הסיור נחזור למלוננו.

 קאסר אל וואטן  -מסגד שייח' זאיד –אבו דאבי   : 3 יום
אחד מהמסגדים המפוארים ביותר , זאיד’ במסגד הגדול של שייח מביקורנתחיל  נקדיש את יומנו לסיור מקיף באבו דאבי.לאחר ארוחת הבוקר 

הייתה יוזמתו  ,2007, אשר נפתח לציבור בשנת מוסלמים כאחד. הקמת המסגד-מוקד עלייה לרגל למבקרים מוסלמים ולא מהווה גםש בעולם
היסטורית  נגיעה בשילוב עםהעולם המוסלמי, המגוון התרבותי של  שיסמל וידגיש אתאשר ביקש להקים מבנה  ,של נשיא המדינה הקודם

מעגן סירות  וכולל מלון שעלות בנייתו היא היקרה בעולםהאת מלון הפאר "ארמון האמירויות",  עוד נראה  .אדריכלותומיטב האומנות והומודרנית 
יסד ין הוקמה אנדרטה לכבודו של מבסמיכות למלומטרים.  60שכל אחת מהן בגובה  ,כיפות 114 משובצותומנחת מסוקים משלו. על המלון 

 . השלמתה לשםעבודה  שנות 6אשר נדרשו  האמירויות, חודיא
נמשיך לביקור בארמון המרהיב "קאסר אל וואטן" פלא אדריכלי עוצר נשימה ואחד מהארמונות המפוארים בעולם. נסייר בחלקיו הרבים /של 

 הארמון, המבנים והגנים ונחשף לפאר הרב בו בנוי הארמון.
אדריכלי עוצר  השוכן במבנה בעולם ,  המרהיביםמהמוזיאונים אחד  –הלובר  במהלך היום הגדוש בחוויות נעצור גם לביקור ברחבת מוזיאון

 , נתרשם מהבמבנה הייחודי ואף נותיר זמן לתמונות ולאחר מכן ניסע למלוננו נשימה

 י   ספארי ג'יפים בשקיעה ואירוח בדוא –דובאי הגן המופלא   :4 יום
 לאחר ארוחת הבוקר נבקר באחת  מהאטרקציות החשובות והמיוחדות ביותר בדובאי. נפתח את היום  בביקור 

מיליון  250-כפרחים וסוגי מיליון  50-כ בו נוכל למצוא ,דונם. זהו גן הפרחים הגדול בעולם 72על שטח של  2013ב"גן המופלא" שהוקם בשנת 
 מטוס, מבנים ודמויות שונות ומשונות. צבים בצורות שונות ומרהיבות, כוללבגן מעו. הפרחים שונים צמחיםסוגי 

 המקיפות את דובאי.  טיול ג'יפים בדיונות המפורסמות -מדהימה  מדבריתבחלקו השני של היום נצא לחוויה 
ית עוצרת הנשימה. את הסיור נחלוף בנסיעה על פני הדיונות המדבריות בשעות הערביים , נגלה את הקסם של המדבר ונצפה בשקיעה המדבר

 נסיים באירוח בדואי מסורתי הכולל ארוחת ערב ססגונית ועריבה לחיך, ונקנח במופע של ריקודים מסורתיים כמיטב המסורת הבדואית.

 תל אביב  –תצפית מבורג' חליפה  -שייט בסירת אברה   -דובאי הרובע ההיסטורי :5יום 
 , המקום ממנו דובאי צמחה וגם היוםפאחידי-של דובאי, המכונה גם הרובע ההיסטורי אל” העתיק“לק בחלאחר ארוחת הבוקר נתחיל את סיורנו 

מוזיאון דובאי  נראה אתמוזיאונים ואטרקציות תרבותיות, גלריות אומנות ומסגדים מרשימים.  משובץ האזור כולובה הפועם של העיר. ילכ משמש
שוק נבקר גם בשווקיה המפורסמים של דובאי: מוחמד. ’ יחישהכשווית ומרכז התרבות על שם בניין העירייה הראשון, הגלריה לאומנות עואת 

 בזארים אוריינטלייםכן בלתי נשכחים, ומשכרים וניחוחות  המפיץ תבליניםהבשווי מאות מיליוני דולרים, שוק  עדיי זהב בו תמצאו זהבה
בתעלה החוצה את העיר. בחלקו השני של היום מצפה לנו חוויה חד פעמית ואותנטיים במהלך הסיור נשלב שייט בסירת אברה מקומית השטה 

ליפה, המגדל הגבוה בעולם שנחשב גם לאחת מהאטרקציות המפורסמות בעולם כולו. המבנה מתנשא ’ח’ נעפיל לתצפית ממגדל בורג בה 
ה העצום נגלה שיאים נוספים אותם בורג' ח'ליפה על היישר לשמיים. בתוך המבנ-מטר, ובעל עיצוב מדרגות ייחודי המטפס אל 828לגובה של 

 שבר, ביניהם בריכת השחייה הגבוהה ביותר בעולם, המסגד הגבוה בעולם והמעליות המהירות ביותר על פני כדור הארץ. 
 בתום הסיור ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה לתל אביב

 
 

 

 **תוכנית הטיול מתארת את האתרים בהם נבקר, אך לא את סדר הביקורים או כיוון הנסיעה.**

 
 


