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 טיול אופניים מדהים בחבל הטירול

 

 ימי רכיבה  5/6  |לילות  7 | ימים  8

 

 מודרך   יהאוסטר

 [  27.09.2021-20סוכות :  ]

 

 לאדם בחדר זוגי    €1,250 החל מ:
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הטירול והאלפיים האוסטרים תביא אתכם לאחד האזורים היפים והמרגשים באוסטריה. טיול בחבל 

בסיס הטיול הוא בעיירה צל אם זי עיירת נופש קטנה ותוססת, עם מסעדות, ברים, חנויות ובתי קפה.  
 מפלים שוצפים והכל מטובליערות,  בטיולנו תרכבו בין כפריים ציוריים, תעברו באגמי טורקיז נהדרים,

ופי פסגות משכרים וקרחונים מרשימים. באזור אינספור אטרקציות, ואם תוסיפו לכך את נב
 . , שלא יישכח במהרההקולינריה הנהדרת של אוסטריה והרי לפניכם טיול מקסים

 
 
 

 למי המסלול מתאים: 

המסלול מתאים לרוכבים בכושר סביר, המסלול ברובו מישורי עם כמה קטעים של טיפוסים.       

 דרגת מאמץ קל עד בינוני.  
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 :  מסלול הטיול

 זי  אם  לצל  ונסיעהטיסה לזלצבורג :    1יום 

 ק"מ(   60 -)כ  קרימל לאגם צל רכיבה: רכבת לקרימל ו:   2יום 

 ( חזרה  ורכבת ק"מ   45- )כקיצלוכקלאם  קניוןפונגאו ו אים יוהן  לסנט  רכיבה :   3יום 

 ( ושייט על האגם  ק"מ 45-כ (רכיבה לכנסיה הגבוהה ביותר באזור זלצבורג מריה אלם :  4יום 

 ק"מ(  30-)כ קרחון קיצנהורן רכיבה סביב אגם צל ועליה ל :   5יום 

  פרליטן -קילומטר וטיפוס לגן החיות האלפיני    7ניתן להוסיף  -  ק"מ(  30-)כ  רכיבה בעמק פושל:   6יום 

 ק"מ(    52-)כ  הינטרגלםרכיבה ל :   7יום 

   לשדה התעופה    נסיעה :    8יום 

 עניין לאורך המסלול :   נקודות

   אגם צל אם זי •

   נופי הרים אלפיניים  •

 קיצנהורן  לקרחון עליה •

 האוכל האוסטרי הנהדר  •

 תוססות לאורך האגםעיירות נופש  •

 המרשים קיצלוכקלאם קניון •

 אלם מריה  -הגבוהה באזור  הכנסייה •
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  המחיר כולל: 

 קילו*(  8, כולל תיק יד )עד טיסה ישירה לזלצבורג •

 ע"ב, לינה וארוחת בוקר. *3במלון ברמת  לילות 7 •

  רכיבה ימי 5/6 של אופניים טיול •

 ם איכותיי טורינגים אופני •

 הובלה של רן גנור  •

 העברות במסגרת המסלול: •

 לקרימל זי אם מצל שיניים גלגלי רכבת-

 זי אם לצל פונגאו  אים מיוהן רכבת-

 אטרקציות מקומיות   40- כרטיס המקנה הנחות בכ •

 (לחדר  אחד) המסלול לאורך והמלצות טיפים, מפות הכוללות טיול  חוברות, נסיעה מסמכי •

  :בלילה ובחגים איסתא של תמיכה קו+  באנגלית המסלול לאורך טלפוניים  תמיכה שירותי •

03-7777700 

 

 

 

 

 

 תוספות: 
קטגוריה  

B 
 Aקטגוריה 

 - 200 € * 4שדרוג למלון 

 70 € 70 € תוספת מזוודה בטיסה

 72 € 72 € אופניים חשמליים 

 150 € 120 € חצי פנסיון  

 לא כלול בחבילה: 

 העברות 

 מזוודה גדולה בטיסה

 שאינם מופיעים במחיר כולל  לאתרים  כניסה

 אישי  ומטען  נסיעות  ביטוחי

 הוצאות אישיות  

 קסדה 

 תשלום במקום  - אם קיים( מס מקומי )

 כל מה שאינו מופיע במחיר כולל 

 

 לאדם בחדר זוגי    €1,250 עכשיו במחיר:
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 טיסות: 

 

 

 

 

 

 :  הערות

 כל הקודם זוכה!  – מספר המקומות מוגבל  •

 נרשמים  10צריך מינימום מודרכת לקבוצה  •

  מזג תנאי בשל הטיול   ובמסלול  ז ”בלו  שינויים  ייתכנו •

   המלונות  וזמינות טכניות  תקלות , האוויר

באישור מיידי ותלויות באישור סופי של   אינן החבילות   •

 הספק 

  להשתנות   עשויים והמחירים   כתיבתה ליום נכונה ההצעה •

מוקדמת, בהתאם לשינויים בשערי חליפין או   הודעה ללא

 תעריפי הספקים. 

  לרבות, ובאחריותן התעופה  חברות י ”ע  מבוצעות  הטיסות  •

 דין  כל  פ ”ע  וביטולים  עיכובים

 וחתימה תשלום   לאחר בלבד  ספורט איסתא  ידי  על   יתקבלו טיסה ופרטי   החבילה על   אישור •

 ( ההזמנה במעמד הסוכן  י”ע   יועבר התשלום  אפשרויות ) ההזמנה במעמד   מלא תשלום •

  ח ”טל •

 דמי ביטול:  

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

 יורו לנוסע.   50או לקבל החזר מלא פחות 

 מעלות הטיול   50%יום לפני מועד היציאה   30עד  •

 מעלות הטיול  100%יום היציאה עד   29 - מ •

 

 

 נחית המראה  יעד תאריך

 15:05 12:00 זלצבורג -ת"א  20.09.2021

 20:40 16:05 ת"א  - זלצבורג 27.09.2021
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 אופניים  לטיולהרשמה טופס 

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

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

 _________________________  מלון:  _____________ __תאריכי הטיול : __

 _____________________ ______המדריך _ /   ראש הקבוצה שם 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 •

 תאריך לידה __________  גיל _______  גובה ס"מ __________   

 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( :

 ________________________________________________________________ 

 ה: ________________         תאריך: ________________ שם _____________ חתימ

   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 

mailto:ganorbikes@gmail.com
http://www.ganorbikes.co.il/booking
mailto:ganorbikes@gmail.com

