על הספינה M.S MOZART

הספינה הושקה ב 1987-ועברה שיפוץ וחידוש מלא ב ,2010-בספינה  4סיפונים
כשסיפוני המגורים נמצאים בסיפון המרכזי והאמצעי .בין הסיפונים גרמי מדרגות.
הספינה מציעה שירותי ספא ,חדר כושר ,בריכת שחיה )קטנה( ,בר ,כסאות שיזוף
על הסיפון ,טלוויזיה.
אורך הספינה  120.44מטר ,רוחבה  22.85מטר ,מהירות מרבית  20קמ"ש.
בספינה  203תאים ותפוסה מלאה של  206נוסעים.
תקשורת עם אנשי הצוות בשפות גרמנית ואנגלית ,מתח חשמל בספינה  220וולט,
סוג המטבע על הספינה – אירו.
http://www.kd-cy.com/en-us/ﬂeet/mozart.aspx

קטגוריות חדרים בספינה ועלויות:
 תא חיצוני עם חלון שאינו נפתח –  ₪ 4,580לאדם בחדר זוגי ) 50תאים זוגיים( תוספת לתא עם חלון צרפתי נפתח –  ₪ 960לאדם בחדר זוגי ) 46תאים זוגיים( תוספת לסוויטה –  ₪ 1,995לאדם בסוויטה ) 2תאי סוויטות(המחיר כולל:
 טיסות שכר הלוך ושוב כולל מסי נמל כתוקפם ביום  10.2.15לפראג  /לינץ. סיור בן  6ימים הכולל שייט בן  5לילות בספינת נהרות ע"ב פנסיון מלא.ביום ההגעה קבלת פנים וארוחת ערב .ביום האחרון ארוחת בוקר בלבד.
 ארוחות מותאמות לשומרי מסורת )דג בנייר כסף או כדומה( בהזמנה בעת ההרשמה. סיורי חוף מודרכים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית. צוות מדריכים מנוסה ומקצועי דוברי עברית לכל אורך הטיול – מדריך על כל אוטובוס.המחיר אינו כולל:
 תשר לכל נותני השירותים בסך  ₪ 27ליום לאדם – ייגבה בעת הרישום. ביטוח נסיעות לחו"ל – ניתן לתת הצעה אישית לכל אחד מהנרשמים. הוצאות אישיות – טלפונים ,שירותי כביסה וכיו"ב. כל מה שאינו נזכר בסעיף "המחיר כולל".* ניתן להזמין ארוחות כשרות בתוספת תשלום מספק מקומי בעת ההרשמה )תקף רק
למחזור הראשון(.
יש להקדים ולהירשם ,מס' חדרים מוגבל וכל הקודם זוכה ! ! !
***מצורף טופס הרשמה ***

פלאי הדנובה

שייט נהרות על ספינת ה"מוצרט"
נופש חו“ל משפחות 2015
טיול שייט יחיד מסוגו על נהר הדנובה ,באירוח ע"ב פנסיון מלא בספינת נהרות ברמה
גבוהה .המסלול יעבור בווינה ,בודפשט ,ברטיסלבה עמק הווכאו ופינות חמד שונות
על גדות הדנובה.
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שיט בספינת נהר זו דרך נפלאה ונוחה ליהנות מהנופים הפסטורליים ,הכפרים
והעיירות הציוריות שלאורך הנהר ,בשילוב של ביקור בערים הגדולות מהיפות
בעולם  -כל זאת ב"מלון צף" המאפשר לשלב טיול וחופשה נינוחה גם יחד.
זו חופשה מושלמת למטיילים אשר מעוניינים לטייל ולראות עולם מזווית אחרת
באווירה נינוחה ולבלות זמן איכות באחד מאזורי הנוף היפים באירופה.

יום מס'  | 3בודפשט
ארוחת בוקר ומנוחה על הספינה .עגינה בבודפשט בשעות הבוקר המאוחרות .יציאה
לסיור בעיר .בודפשט מורכבת משני חלקים בודה ופשט הבנויים משני צדי נהר הדנובה.
נסייר בפשט ונתרשם מאתריה המרשימים וביניהם הפרלמנט ,כיכר הגיבורים ,בית
הכנסת הגדול ,האופרה וקתדרלת סט סטפן .נמשיך לרובע בודה ובלבו הארמון
המלכותי ,מבצר הדייגים והגלריה הלאומית .בסיום נשוב לספינה לארוחת ערב ובילוי.
המשך ההפלגה.
יום מס'  | 4ברטיסלבה
ארוחת בוקר ומנוחה על הסיפון .בצהריים עגינה בברטיסלבה בירת סלובקיה .נצא
לסיור בעיר בה מבנים בסגנון הקומוניסטי ובצידם ,ארמונות מפוארים ומסוגננים בעיר
העתיקה .נבקר בכיכר המרכזית ובה מזרקת מקסימיליאן ,ארמון מועצת הממשל,
התיאטרון הלאומי הממוקם במבנה בסגנון הברוק אתר קבורתו של משה סופר,
"החת"ם סופר" השוכן לגדת הדנובה .אחה"צ ,המשך השייט .ארוחת ערב ובילוי על הספינה.
יום מס'  | 5קרמס – חבל הכרמים של ווכאו  -מלק
ארוחת בוקר בספינה ,עגינה בקרמס – עיר בת  1000שנה המכונה "עיר היין" ואשר
ממוקמת בלב טראסות של כרמים הנטועים על גבעות מקומרות .נבקר בעיר בה מרכז
היסטורי עתיק משומר היטב .נצא לטיול באזורים היפים של העמק עד למלק לביקור
במנזר הבנדיקטיני המרשים בן  900שנה שכולו מלאכת מחשבת אדריכלית מתקופת
הבארוק .בערב ,המשך השייט ממלק .ארוחת ערב .ובילוי בספינה ומתקניה.

החופשה מתחילה ...

יום מס'  | 1מפגש בנתב"ג
מפגש בנתב"ג ,טיסה ליעדנו ולאחר נחיתה נסיעה לפסאו שבגרמניה "עיר שלושת
הנהרות" .אחה"צ עלייה לספינה מוצרט שתשמש לנו כמלון צף .הפלגה בנתיבי הנוף
של נהר הדנובה .ארוחת ערב ולינה.
יום מס'  | 2וינה
ארוחת בוקר ומנוחה על הספינה .בצהרים ,עגינה בווינה ויציאה לסיור מודרך בבירת
הוואלס והשטרודל.
נסייר באתרי וינה המרכזיים  -קתדרל סן סטפן מהמרשימות באירופה ,הספרייה
המרכזית ,הגן הבוטני ,ארמון הופבורג ,התאטרון ,האוניברסיטה וארמון שנברון .בסיום
שיבה לספינה לארוחת ערב ,בילוי ולינה.

יום מס'  | 6חזרה לפסאו
עגינה בשעות הבוקר המוקדמות בפסאו .לאחר ארוחת הבוקר ירידה מהספינה והסעה
לנה"ת בהתאם ללוח הטיסות לנתב"ג .התייצבות בנה"ת וטיסה לישראל.
 -כלכלה מלאה ,ארוחות בוקר וערב בספינה .ארוחות צהריים – סלי מזון לעת סיורי החוף-

