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 2021סוכות  –הדנובה הקלאסית 
 וינה סיום הטיול:    פסאו תחילת הטיול: 

 גרמניה 

 לנוסע העצמאימסלול מתגלגל 

 ימי רכיבה 6  |לילות  7 | ימים  8

 [ .202109.27-20  ] 
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לצדו של נהר הדנובה האגדי שוכן אחד משבילי האופניים המפורסמים ביותר באירופה. לא בכדי הפך המסלול הזה 

והוא נחשב לאחד המסלולים הקלים, הנוחים והיפים שאפשר למצוא באירופה. ואם לא די בזה, הוא  –לכה מבוקש 

שמעוניינים לגמוא מרחקים בזמן קצר.   גם מתאים לרוכבים מכל הרמות: ממשפחות ורוכבים מתחילים עד רוכבים

בעודכם רוכבים על אופניים תתוודעו למקומות היפים ביותר שלאורך הנהר, מעיקול הדנובה המרשים, דרך עיירות  

יין, ערים עתיקות, מבצרים ועד כמובן אינספור כרמים ומטעים בעמק הווכאו הקסום. הטיול משלב טבע נפלא עם  

 . םפנקת, שאוסטריה כל כך ידועה בהערים ציוריות וקולינריה מ

 למי המסלול מתאים: 

המסלול מתאים לרוכבים מכל הרמות, נדרשות רמת כושר גופני ומיומנות רכיבה בסיסית בלבד. הרכיבה במסלול 

 מישורי, משולט היטב. רוב המסלול עובר בשבילי אופניים מסודרים וריקים או בכבישים קטנים ושקטים. 

  

 :  הטיולמסלול 

 )כלול(  לפסאו   נחיתת בוינה. נסיעה ברכת:   1יום 

 עיקול הדנובה   –ק"מ(  40-פסאו לשלוגן )כרכיבה:  :2יום 

 ק"מ(  60-לינץ )כל  רכיבה: שלוגן  :  3יום 

 ק"מ(   60-כ (לינץ לגרייןרכיבה:   :  4יום 

 ק"מ(   50-גריין למלק )כרכיבה:  :  5יום 

 עמק הווכאו  –ק"מ'(   35- )כ מלק לקרמס רכיבה:  –  6יום 

 ק"מ(    40-)כלווינה    : טולן קרמס ברכבת לטולן ורכיבה –  7יום 

   וינה – 8יום 

 

 עניין לאורך המסלול :   נקודות

  עיר שלושת הנהרות –פסאו  •

   עיקול הדנובה -שלוגן  •

 בירת בוואריה עילית –לינץ  •

שנתן השראה  יפהפה מנזר בנדיקטיני  -מלק  •

 לספרו של אומברטו אקו "שם הוורד" 

, אתר שימור מורשת עולמית –עמק וכאו  •

עשרות כפרי יין, מנזרים, טירות, כרמים  

 וטעימות 

אינספור ומשכנם של בירת אוסטריה   –וינה  •

 מוזיאונים, ארמונות ופארקים
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 המחיר כולל: 

 קילו לנוסע 20, כולל מזוודה עד וינהל ישירה טיסת שכר •

  וינה לפסאומשדה התעופה ברכבת  •

 ע"ב לינה וארוחת בוקר - )מלונות כפריים ואכסניות( Cמקטגוריה  במלונות לילות 7 •

 . ימי רכיבה 6טיול אופניים של  •

 .  )כולל תיק צד אחורי וספידומטר( ימי רכיבה  6 -ל הילוכים 21 -עם כיסא רחב ו ים מאובזריםאופני •

 ק"ג לאדם( 20עד  פריט אחד העברת מזוודות ממלון למלון ) •

 .  , כולל מפות והמלצותספר מסלול ,שוברים, מסמכי נסיעה •

 .(לחדר בקבוקעמק הווכאו )איכותי מבקבוק יין  •

 המקומית התוצרת של טעימה •

   בייק&  הייק איסתא מתנת,  לחדר אחד –  הכידון על המתלבש, קדמי תיק •

 אופניים  כולל, לטולן מקרמס רכבת •

 03-7777700 איסתא של תמיכה קו+   באנגלית המסלול אורך לכל טלפוניים  תמיכה שירותי •

 * 4מלונות  * 3מלונות  לינה כפרית : לאדם תוספות

 170 € 90 € - שדרוג רמת לינה:

 250 € 230 € 210 € חדר יחיד 

 105 € 105 € 105 € אופניים חשמליים 

 200 € 175 € 160 € חצי פנסיון )לא כולל וינה(

 

 נחיתה  המראה  יעד תאריך

 14:25 11:45 וינה  -ת"א  20.09.2021

 18:00 13:35 ת"א  - וינה 27.09.2021

 לאדם בחדר זוגי  €1,145 :החל מ
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 הערות : 

 כל הקודם זוכה!  – מספר המקומות מוגבל  •

 צורך במדריך או קבוצה. הטיול הוא טיול עצמאי. המסלול משולט לכל אורכו ולכן אין   •

 מלונות ספציפיים או חדרים במלון ניתן לבחור רמת לינה, לא  •

 באישור מיידי ותלויות באישור סופי של הספק  אינן החבילות   •

 חייבים בקסדה באוסטריה  12ילדים מתחת לגיל  •

  תנאי   בשל )העיירות בהן תלונו(  הטיול   ובמסלול  ז ”בלו  שינויים  ייתכנו •

 וזמינות המלונות  טכניות  תקלות , האוויר מזג

  הודעה ללא להשתנות   עשויים והמחירים   כתיבתה ליום נכונה ההצעה •

 מוקדמת, בהתאם לשינויים בשערי חליפין או תעריפי הספקים. 

 להשתנות   עשויים הטיסות  ושעות פרטי •

  עיכובים   לרבות, ובאחריותן התעופה  חברות י ”ע  מבוצעות  הטיסות  •

 דין   כל פ”ע  וביטולים

  בלבד  טספור  איסתא  ידי  על   יתקבלו טיסה ופרטי   החבילה על   אישור •

 וחתימה  תשלום  לאחר 

 ( ההזמנה במעמד הסוכן  י”ע   יועבר התשלום  אפשרויות  על פירוט ) לטיול   היציאה ולפני  ההזמנה במעמד   מלא תשלום •

 ח ”טל •

 דמי ביטול:  

במידה ואוסטריה תהפוך לאדומה ותיכנס לרשימת המדינות האסורות, ניתן יהיה לדחות את הטיול, ללא עלות או לקבל החזר   •

 יורו לנוסע.   50מלא פחות 

 מעלות הטיול   50%: לפני מועד היציאהיום   14עד יום   29 - מ •

 מעלות הטיול  100%עד מועד היציאה : ו יום  14 - פחות מ  •

 

 לא כלול בחבילה: 

 נוספות  ארוחות

 רכבת מהמלון בוינה לשדה, בסוף הטיול 

 לאתרים  כניסה

 אישי  ומטען  נסיעות  ביטוחי

 בהצעה   הוזכר שלא שירות  וכל   אישיות הוצאות 

 קסדה 

 תשלום במקום  – מס מקומי, אם נדרש 

 בדיקות קורונה אם נדרשות 
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 אופניים  לטיולהרשמה טופס 

 www.ganorbikes.co.il/booking ניתן להירשם אונליין 

 ____________  __  מדינה/יעד: __:____________________/ מסלול  שם הטיול 

 _________________________  מלון:  _____________ __תאריכי הטיול : __

 _____________________ ______המדריך _ /   קבוצה ראש השם בטיול מודרך: 

 _________ סה"כ מחיר סופי € _____________ €_______ תוספות/אופציות € מחיר הטיול 

 שם פרטי ומשפחה )עברית( ____________________________ 

 _______________________________   כתובת אימייל )ברורה(:

 טלפון נייד _______________ טלפון בית/עבודה  ________________ 

 שם פרטי ומשפחה לפי פספורט )אותיות דפוס( ___________________________________ 

 חודשים ממועד היציאה 6נא לצרף צילום פספורט קריא וברור בתוקף ל •

 ל _______  גובה ס"מ __________   תאריך לידה __________  גי

 מטיס אופניים אישיים?  כן / לא  *אם כן וודא לעדכן את הסוכן בהוספת תשלום עבור ההטסה 

 משכיר אופניים כן / לא  , אם כן איזה סוג _________________ מידת אופניים מבוקשת _____ 

 במידה וקיים(   3-טריפל )ל/  SINGLE/ יחיד    DOUBLE/ מיטה זוגית  TWINמיטות   2 חדר :

 : _____________  _______________    עם מי מתחלק בחדר ? 

 בקשות/אופציות מיוחדות )כשר / צמחוני / טבעוני / רגישויות/ מחלות( :

 ________________________________________________________________ 

 תאריך: ________________    שם _____________ חתימה: ________________       

   איסתא קשר טלפוני לסיום ההרשמה והתשלום.  ןבקרוב יצור עימך סוכ

 שלך! ביטוחה חברתאצל / קורונה  ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל ביטול טיול לעשות מומלץ 

 !!   מוצלחטיול מאחלים לך  –איתנו שבחרת לטייל תודה 

 9322930-03או בפקס  052- 2588142או בווטסאפ  ganorbikes@gmail.comנא להשיב במייל 
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 מדיניות ביטול טיול עקב מגיפת הקורונה 

 
 : שהוזמנו דרך איסתא טיסות  .1

הטיסה, משמע לא יתקבל  מטעם חברת התעופה, לא יהיה ניתן לבטל את  כל עוד הטיסה לא בוטלה )הטיסה יוצאת כסדרה( 
 החזר כספי בגין עלות הטיסה. 

  
 ניתן לדחות את הטיסה למועד אחר ללא עלות 

  
ת עלות דמי  הלקוח יקבל מנציג איסתא אמחיר הטיסה באותו רגע )שכן לעיתים המחיר משתנה( , ונקבע ההזמנה,  עם ביצוע

 ניות חב' התעופה(. )תלוי גם בסוג הכרטיס הנרכש ומדי הביטול של הטיסה במידת הצורך 

  הכרטיס שרכש.  על הלקוח לבדוק את תנאי הביטול מול חב' התעופה בהתאם לסוג   :( לא דרך איסתא)שהוזמנו עצמאית    טיסות 
 הרוב המקרים חב' התעופה הכסף יוחזר או ינתן ואוצ'ר למימוש עתידי. 

 
 אופניים ולבתי המלון טיול הל  ים שירותי הקרקע המתייחס .2

 
תוכרז כמדינה אדומה   ומדינת היעדלאדם במידה    €50או לקבל את מלוא הכסף בחזרה בניכוי  למועד אחר    לדחותניתן יהיה  

 . וישראליים ייאלצו להיכנס לבידוד )מעבר לבידוד עד קבלת תשובה שלילית לבדיקת הקורונה בשדה( 

  
או כל אילוץ רפואי הנובע מנגיף   בקורונה /  מחויב בידוד )הנוסע או בני משפחה הנוסעים עימו(  נדבק  הלקוח/ות   .3

 הקורונה
מיידית עם ביצוע ההזמנה לטיסות   לרכוש  הלקוחות  שעל  , חלק מביטוח הנסיעות לחו"לכ  -אין זיכוי  לשירותי קרקע/ אופניים  

יש לבדוק את תנאי   – ת כיסויים למקרים שונים המתייחסים לקורונהטרם יציאתם מהארץ, רוב חברות הביטוח נותנווהטיול 
 הפוליסה ולבחור את המתאימה לכם ביותר 

  
  

 10.8.21מעודכן 
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