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ן  - ליסבו 20/10/22 יום חמישי / ת"א   :1 יום 
בירתה   , ן ליסבו אל  לטיסה  התעופה  בשדה  נפגש 
על  המשתרעת  ן  ליסבו העיר  פורטוגל.  של  וליבה 
האטלנטי  לאוקיאנוס  המגיע  ו  ' טז נהר  של  הגדה 
25 באפריל המזכיר את הגולדן גייט.  ו גשר ה-  ומעלי
או  ן  בליסבו  - ללינה  ן  למלו והעברה  מאוחרת  הגעה 
ן  באזור סינטרה או אשתוריל )הארוחה בערב הראשו

.) ן בשל הגעה מאוחרת תינתן בערב האחרו

21/10/22 יום שישי / ליסבון – קוימברה  :2 יום 
 . ן בליסבו סיורים  ליום  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
אוסף  בעל  ייחודי  ן  מוזאו הכרכרות,  ן  במוזאו נבקר 
בכנסייה  ונבקר  עתיקות  כרכרות  ן  ו מגו של  מרשים 
שנבנה  באבן  המגולף  נימוס   רו ׳ ז מנזר  של  במתחם 

ואנדרטת המגלים. ,1496 בשנת 
מבנה  לחם(  בית  היא  )הלא  בלם  במגדל  נצפה 
ובית  שמירה  כמגדל  בעבר  ששימש  נו  בסגנו מרשים 
 Monument of the לעבר  נלך  מכן  ולאחר  סוהר. 
ן  ו לצי  1960 בשנת  שנבנה  המרשים   Discoveries

. 500 שנים למותו של הנסיך הנרי הספן
המגלים  מסעות  עידן  את  מהלל  המרשים  המונומנט 
ככל  האנושות.  לתגליות  פורטוגל  תרומת  ואת 
הכיכרות  באזור  בעיר התחתית  נסייר  הזמן  שיספיק 
בשדרות   ,7 ה- אדוארד  בפארק   , ו ורוסי ו  קומרסי
העצמאות ובעיר העתיקה, בה היה גם רובע היהודים 
המאוחרות  הצהריים  אחר  לקראת  הגירוש.  לפני 
סביב  נגיע  ן  המלו אל  לקואימברה  פעמנו  נשים 

.  18:30
ולינה. ארוחת ערב 

 – בלמונטה   – קוימברה   / שבת  יום   22/10/22  :3 יום 
גווארדה 

נגיע  ור היכרות בעיר ו לאחר ארוחת הבוקר נערוך סי
לסיור מקצועי באוניברסיטה ובספרייה העתיקה 
כפר  לבלמונטה,  בנסיעה  נצא  ובהמשך  העיר  של 
קטן בו שוכנים צאצאי האנוסים ונבקר בבית הכנסת 
נבקר   – ולא  במידה   – ופתוח  )במידה  במקום 
אתרים  היהודים  בחגים  במקום.  קטן  יהודי  ן  במוזאו
בנסיעה  נמשיך   . בהם( לבקר  ניתן  ולא  סגורים  אלו 
לארוחת  בגווארדה  ן  למלו העברה  גווארדה.  לעבר 

ולינה. ערב 

אביירו   - גווארדה   / ן  ראשו יום   23/10/22  :4 יום 
- קוסטה נובה – פורטו

העיר  של  בקתדרלה  נבקר  הבוקר  ארוחת  לאחר 
״הונציה  ירו  אבי אל  בנסיעה  מכן  ולאחר  גווארדה 
יל. נמשיך דרך קוסטה נובה אל  של פורטוגל״ בה נטי
עיר  זוהי  פורטוגל.  של  ן  הצפו בירת   , פורטו נו  יעדי
נמתחים  ו  מעלי אשר   , דואורו נהר  חוצה  אותה  נמל 
מסחר,  כעיר  התפתחה  פורטו  העיר  גשרים.  שישה 
פורטוגל  ן  צפו של  המשובחים  ינות  לי מוצא  נמל 
ומוקד כלכלי וחברתי תוסס, שהפעיל קשרים ענפים 
היום  ולסיום  עם בריטניה בשיא עוצמתה הכלכלית. 
ן  למלו העברה  פורט.  ן  י י במרתף  בטעימות  נקנח 
בעיר  לילי  ור  לסי באוטובוס  ולאחריה  ערב  ארוחת 
על  ותצפית  דואורו  נהר  גדות  שתי  לאורך  העתיקה 

ן ללינה. הגשרים המוארים של העיר. נחזור למלו

ערב  בילוי   – פורטו   / שני  יום   24/10/22  :5 יום 
במועדון פאדו

במפעל  מקצועי  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
תאגידי  גוף   RAMIREZ - www.ramirez.pt
ור נצא  שהוא פרויקט יצור רב שנים. עם סיום הסי
בגודלה  השנייה  העיר  זוהי   . פורטו בעיר  ור  סי ליום 
ובגדה  העיר  מרכז  נמצא  נית  הצפו בגדה  בפורטוגל. 
נו  ורי הדרומית העיר החדשה על יקבי הפורט שלה. סי

ן כיכרות העיר, רובע ריביירה הציורי יעבור בי
, שוק בולייאו  אשר לרגלי הגשר פונט דה דו לואיש או
קתרינה.  סנטה  דה  רוא  סביב  אשר  הקניות  ובאזורי 
על שם  בית הכנסת  ונראה את  נעצור  ור  במהלך הסי
נראה   . פורטו יהודי  קהילת  סיפור  את  ונשמע  כדורי 
בארכיטקטורה  המדהימה   ) ’Se ( סה  קתדרלת  את 
ו דה  שלה ואת מגדל קלריגוס, נמשיך ונבקר בפלאסי
העיקריים  האתרים  אחד   , הבורסה( ן  )ארמו בולסה 
החוצה  דואורו  בנהר  לשייט  סירה  על  נעלה  בעיר. 
ערב  ארוחת  להתארגנות.  ן  למלו נחזור  העיר.  את 
לפורטוגל  ני  י ואופי משותף  י  לבילו נצא  ולאחריה 
נחזור  פולקלור.  ומופע  ערב  ארוחת  עם   , הפאדו  –

ן ללינה. למלו

 – נאזארה   - פורטו   / שלישי  יום   25/10/22  :6 יום 
- פאטימה - טומר  בטאליה 

ו  בדרכנ פאטימה.  לעבר  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
לסיור  ללוסו  ונמשיך  הבוסאקו  יער  את  נעבור 

http://www.ramirez.pt
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יגים  די נצרת, כפר  נגיע לנאזארה הלא היא  ו בעיירה 
ונתרשם  בכפר  נטייל   ,17 ה- המאה  מן  ו  ושלי ורי  צי
ו של קו החוף ונצפה על הצוקים המזדקרים מן  מיופי
עיירה  טומר.  בעיירה  לביקור  במסענו  נמשיך  החוף. 
היסטורית במרכז פורטוגל, הידועה בשרידי המבצר

הטמפלרי המרשים שלה. נבקר בבית הכנסת העתיק 
בפורטוגל  היהודיים  התפילה  מבתי  ופתוח(  )במידה 
יום  לאחר   .15 ה- מהמאה  פעיל  והיה  קיים  ן  י שעדי
ן לארוחת  ן פאטימה למלו ו ו נו לכי שופע נמשיך בדרכי

ולינה. ערב 

ן יום רביעי / פאטימה – ליסבו  26/10/22  :7 יום 
לאחר ארוחת הבוקר נצא לבטאליה שם נבקר במנזר 
גותי  נות  סגנו של  צירוף  שהוא  המדהים  בטאליה 
 16 ה- מהמאה  ייחודי  פורטוגלי  ן  ו )סגנ ַאני  לי ֵּא ו נ ַמ ו
המנזר   . ) ן הראשו מנואל  המלך  של  שמו  על  שנקרא 
הפורטוגזית.  לגוטיקה  ביותר  הטובה  הדוגמא  הוא 
מקצועי  לסיור  נצא  הגיענו  ועם  ן  לליסבו נמשיך 
ותערוכה  מוזיאון  גם  ובה   TEJO הכוח  בתחנת 
קבועה ששמה מעגל תחנות כוח שמציגה מכונות 
את  והמספרת  מושלם  שימור  במצב  מקוריות 
סיפורו של המפעל ושל האבולוציה של החשמל 
עד לאנרגיות מתחדשות. עם סיום הסיור המקצועי 

ולינה. . ארוחת ערב  ן העברה למלו

קאבו   - אובידוש   / חמישי  יום   27/10/22  :8 יום 
דה רוקה – ליסבון – תל אביב

היפה  העיירה  לסינטרה,  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
מכן  לאחר  סינטרה  ן  בארמו נבקר  נות.  ארמו מוקפת 
״כאן המקום שבו מסתיימת  רוקה.  דה  נעצור בקאבו 
ן לו סוף״ התפייט המשורר  היבשה ומתחיל הים שאי
על  קמואש  דה  לואיש   16 ה- המאה  בן  הלאומי 
רוקה  דה  קאבו   - באירופה  ביותר  המערבי  המקום 
 140 . המצוק מתנשא כ- Cabo da Roca, כף הסלע( (
בעיירת  נעצור  עזות.  בו  והרוחות  לחוף,  מעל  מטר 
בקלות,  מזהים  מיקומה  את  אשר  קשקאיש  הנופש 
בדרכנו  נמשיך  ומשם  הרבים  המזכרות  דוכני  לפי 
נוס.  י לאוקי ו  ׳ טז נהר  נשפך  שבו  המקום  לאשטוריל 
שבהן  מפוארות  וילות  ו ן  מלו בתי   , ו נ י קז של  עיירה 
ן  בי ונשוטט  גולים  ומלכים  תבל  עשירי  התגוררו 
לראות  וניסע  נמשיך  ן  לליסבו חזרה  היפים.  הבתים 
לגשר  דומה  י  התלו הגשר  באפריל.   25 ה-  גשר  את 

מטר,   2278 אורכו  ב,  בארה״ פרנסיסקו  בסאן  הזהב 
לאזור   Alcantara אזור  את  גובה  קו  באותו  ומקשר 
המפתח  ורוחב  הגדה.  של  הדרומי  בחלק   ,  Almada
70 מטר  1031 מטר, גובה הכביש כ-  בקשת התומכת 
80 מטר בגדות  ו חודרים לעומק  מעל המים ויסודותי
Almada ניצב הפסל הדומה לפסלו  הנהר, בגדה של 
בברזיל.  הקורקובדו  בהר  ו  כפותי הפורש  ישו  של 
נצא לסיור מקצועי ארכיטקטוני במרכז המודרני 
התערוכה  לכבוד  שהוקם  גאמה"  דה  "ווסקו 
ולסיכום  ן  י י מענ יום  לאחר   .98 אקספו  העולמית 
הטיול ארוחת ערב בטרם נצא לשדה התעופה לטיסה 
של  הלילה  בשעות  אביב  בתל  נחיתה  הביתה.  חזרה 

.  9 יום  8 או בשעות הבוקר המוקדמות של  יום 

של  בהרשמה  )מותנה  גי  זו בחדר  לנוסע/ת  *המחיר 
נוסעים(  2

ל  הנ״ במחירים  כי מספר המקומות  להדגיש  **חשוב 
המחיר  להעלות  הזכות  לה  שומרת  .פגסוס  מוגבל 
ונחתמה.  סוכמה  לא  שהעסקה  זמן  כל  עת  בכל 
לשמירת  כאישור  ישמש  לביצוע  ירוק  אור  מתן  רק 

המחיר )למעט מיסים והיטלים(.

***ללא כפל מבצעים והנחות.

בו  הכלולים  יות  והפעילו השירותים  וכלל  ול  הטי
ונטיות בנוגע  יתקיימו בכפוף להנחיות והתקנות הרלו
לפי  שיתקיימו  במלונות  האירוח  זה  ובכלל  לקורונה 

ור. ונטיות בזמן הסי ההנחיות הרלו
וזמני  ימי  לוח  פי  על  יים בסדר התוכנית  נו ייתכנו שי
הטיסות וכן ימי ושעות הפתיחה של האתרים לאורך 
חלק  על  ויתורים  ו  ייתכנ אף  לעיתים  ור.  הסי מסלול 
י במקום וזאת  ממקומות הביקור תוך מתן תחליף ראו

אף לאחר היציאה מהארץ.
ו/ י  ו נ שי כל  כי  משמעית  חד  ן  י ולצי להבהיר  חשוב 
עילה  נו מהווה  אי או מחדל הקשור בחברת התעופה 
לתביעה כנגד חברת פגסוס והאחריות כולה היא על 
וכי פגסוס תהיה פטורה  זה  חברות התעופה במקרה 

ו/או מחדל שכזה. י  ו נ ן שי י בגי מכל פיצו
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המחירים כוללים:
טיסות: בחברת התעופה אל על )לו"ז הטיסות לא סופי 	 

ומשתנה(.
תל אביב - ליסבון LY375 21:10 > - 17:15 / ליסבון - תל 

LY376 05:40 > - 22:50 אביב  

בחדרים 	  טובה  תיירות  ו/או  ראשונה  מדרגה  מלונות: 
זוגיים עם שירותים צמודים.

בשל 	  הראשון  בערב  )הארוחה  פנסיון  חצי  כלכלה: 
הגעה מאוחרת תינתן בערב האחרון(.

התוכנית. 	  לפי  לתיירים  מיוחד  אוטובוס  תחבורה: 
העברות מ/אל שדה התעופה.

פי 	  על  לאתרים  וכניסות  ביקורים  וכניסות:  ביקורים 
התוכנית המפורטת.

מקומי 	  פאדו  במועדון  לערב  מאורגנת  יציאה  בילוי: 
טיפוסי כולל ארוחת ערב עם כוס יין משקה ראשון.

פגסוס. 	  מדריכי  מצוות  ישראלי/ת  מדריכ/ה  הדרכה: 
מדריכים מקומיים דוברי אנגלית כנדרש.

ובפורטוגל 	  בנתב"ג  דלק  ותוספת  נמל  מיסי  כללי: 
והמחיר  שינויים  ייתכנו   01/07/22 ל-  נכון  מעודכנים 
פגסוס  נציג  ע"י  וייגבו  התעופה  חברות  ע"י  ייקבע  הסופי 
יציאת  למועדי  ובסמוך  הטיסה  כרטיס  קבלת  במועד 
מועברים בהתאמה  כי סכומים אלה  לציין,  הסיור. חשוב 

לחברות התעופה ולפגסוס אין רווח מגביה זו.
תשר לנותני השירותים בחו''ל.	 
שירותי סבלות במלונות.	 

המחירים אינם כוללים:
 	. 350 תוספת לחדר ליחיד $ 
בחדר 	  נוסעים   3 לינת  בחדר.  שלישי  לנוסע  הנחה  אין 

ביעד זה אינה מומלצת לנוסעים.
במלון בפורטו לא קיים חדר ל- 3 נוסעים, כך שבשהייה 	 

וחדר  זוגי  לחדר  יפוצל  נוסעים  לשלושה  חדר  בפורטו 
ליחיד.

בחדר 	  לנוסע   85  $ בסך  אלו  לילות   2 עבור  תוספת 
ליחיד.

עדכוני דלק ומיסי נמל - ראו הערה בסעיף "המחירים 	 
כוללים" תחת תת סעיף "כללי". 

מסמכים הוצאת דרכון ו/או הארכת תוקפו. על הדרכון 	 
הטיול.  יציאת  מיום  שנה  חצי  לפחות  תוקף  בר  להיות 

עליכם
)באירופה 	  לפחות  ריקים  דפים   3 בדרכונכם  לוודא,כי 

2 דפים בלבד( לצורך חתימות במעברים השונים.  מספיק 
העמוד  של  צילום  למשרד  לשלוח  יש  הרישום  בעת 

הראשון בדרכון + הארכה )אם יש(.
ביטוחים והוצאות אישיות ביטוח נסיעות רפואי ומטען 	 

סטנדרטי או מורחב וכן והטסה רפואית.
לאפשר 	  מאמץ  תעשה  פגסוס  בקבוצה:  שלא  טיסה 

למי שמעונין לחזור שלא עם הקבוצה )עד לסדר גודל של 
10% מטיילים בקבוצה( למצוא טיסות בימים המבוקשים 
ואיננו  שנצליח  בטחון  אין  זאת.  המבקש  המטייל/ת  ע"י 
שלא  להבטיח  יכולים  איננו  ניתן.  שזה  מראש  מבטיחים 
זו  מבוקשת  חריגה  עקב  הטיסות  במחיר  תוספת  תהייה 
תגבה  קשר  ללא  הסיור.  למחיר  תוסיף  שפגסוס  תוספת 
פגסוס תשלום דמי טיפול בסך 50 $ בנוסף לשינוי אפשרי 
אפשרות  אין  בשינוי.  מבקשת  הנובע  הטיסה  במחירי 

ליציאה חריגה אינדיוידואלית לפני יציאת הטיול.

הערות כלליות:
זו  לקבוצה  נכון  ידועים  תעריפים  לפי  נקבעו  הטיסות 
על"  "אל  שינויים מטעם  )במידה שיהיו   2022 באוקטובר 

המחיר למי שלא נרשם לסיור יעודכן בהתאם( 
בתקופת תערוכות/ ירידים ואירועים מיוחדים המלונות 	 

בערים האמורות יהיו מחוץ לעיר או עיר סמוכה 
נקובים בדולרים אמריקאים על פי שער 	  סידורי קרקע 

החליפין של המטבעות המקומיים 
לתנאי 	  בכפוף  הטיולים  וביצוע  ההרשמה  תנאי 

בחוברת  הטיולים  פרסומי  לפי  והאחריות  ההתקשרות 
פגסוס ישראל 

המחיר נכון למועד המצוין בראש העמוד, פגסוס שומרת 	 
לעצמה זכות לשנות המחירים ללא הודעה מוקדמת 

אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת 	 
אינדיבידואלי,  כבכרטוס  שלא  מראש.  קבוצתי,  כירטוס 
רבים,  במקרים  ישיבה  מקומות  לבחור  הסוכן  יכול  בו 
הטבות  מראש  להבטיח  ביכולתנו  אין  ניתן.  לא  בקבוצות 
בכרטיסי טיסה קבוצתיים )נקודות נוסע מתמיד, בונוסים 
שונים.  ליעדים  התעופה  חברות  ידי  על  המוצעים  וכד'( 
הטבות  קבלת  אפשרות  מראש  לבדוק  המטייל  באחריות 

לגבי סיור ספציפי.



לפרטים והרשמה לשכת המהנדסים והאדריכלים
אושרית יפרח OSHRIT@AEAI.ORG.IL | טל: 03-5205821 | פקס: 03-5272496

אלה המלונות עליהם מבוססת ההצעה ו/או דומים להם ברמתם*:
)אין ברשימה זו עדיין הבטחה למלון מסוים( רשימת מלונות תימסר לנוסעים לפני יציאת הסיור.

** במלון IPANEMA PARK בפורטו אין חדרים לשלושה נוסעים, נוסעים בחדרים אלה יקבלו חדר יחיד וחדר זוגי.

שם המלוןעיר
VILLA GALE OPERAליסבון

RAMADA LISBOA

VILLA Gale COIMBRAקוימברה

LUSITANA PARQUEגווארדה

IPANEMA PARKפורטו**
IPANEMA PORTO

ESTRELA DE FATIMAפאטימה
REGINA
AUREA

מסלולי הסדר תשלום לסיור 
מכירה  הגבוה  וההמחאות  ההעברות  שער  לפי  )יבוצע 

ביום התשלום(: 
1< תשלום של 250 $ לנוסע/ת בעת ההרשמה יבטיח את 

המקום בסיור. היתרה כולה בתשלום אחד סמוך למועד
היציאה לסיור ללא אשראי. 

מיום  לדולר,  צמודים  שווים,  תשלומים  במספר   >  2 או 
לפגסוס  כשהתקבול  האשראי  בכרטיסי  עצמו  ההרשמה 
 . בתחילתו  חודש  מידי  המשך  ההרשמה.  ליום  הוא 
יום  יאוחר מחודש מתאריך  לא  יתקבל  התשלום האחרון 
כרטיסי  באמצעות  התשלומים  מסלול  לסיור.  היציאה 
חברת  של  למט"ח  ההצמדה  מדיניות  פי  על  אשראי 
לפי  יחוייב  תשלום  כל  כלומר  פגסוס  של  ולא  האשראי 
האשראי  חברת  של  החיוב  ביום  האמריקאי  הדולר  שער 

והוא היום הקובע. 
היום של קביעת שער  אינו  בפגסוס  לסיור  יום ההרשמה 

הדולר האמריקאי לתשלום. אין כפל מבצעים/הנחות.

תנאי ביטול: 
)מומלץ לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה שיאפשר כיסוי 
הפוליסה(  כללי  פי  על  רפואיות  מסיבות  הטיול  מביטול 
מועד הביטול )לא כולל שישי/שבת ו/או ערבי חג וחגים/ 

יום ההרשמה ויום הודעת הביטול(
דמי הביטול עד 35 ימי עסקים מלאים לפני מועד יציאת 	 

47 $ לנוסע/ת  הסיור 
הסיור 	  יציאת  מועד  לפני  מלאים  עסקים  ימי   22  -  34

20% ממחיר הסיור לנוסע/ת
הסיור 	  יציאת  מועד  לפני  מלאים  עסקים  ימי   15  -  21

50% ממחיר הסיור לנוסע/ת
8-14  ימי עסקים מלאים לפני מועד יציאת הסיור 70% 	 

ממחיר הסיור לנוסע/ת
מ - 7 ימי עסקים ועד יום לפני מועד יציאת הסיור 90% 	 

ממחיר הסיור לנוסע/ת
ממחיר 	   100% הגעה  אי   / ואחריו  היציאה  ביום  ביטול 

הסיור לנוסע/ת
בפועל.במידה  שבוצע  מהתשלום  יקוזזו  הביטול  דמי 
לצורכי  לשגרירות  המבטלים  הנוסעים  דרכוני  ונשלחו 
הנקוב  הויזה  הוצאת  סכום  גם  הביטול  לדמי  יוסף  ויזה, 

לעיל בסעיף המחירים אינם כוללים.
דמי הביטול יגבו מאמצעי התשלום שמסר הלקוח בעת 	 

ההרשמה וזאת בהתאם לחתימה על טופס רישום נלווה.
שונים 	  לספקים  התחייבויות  מכילות  הביטול  עלויות 

המרכיבים את הסיור בהתאם לתוכנית הנ"ל וע"כ קשיחים 
ביותר.

הביטול 	  דמי  נלווים  מיוחדים/  שירותים  הוזמנו  באם 
דיוויד  )לדוגמא:  הנ"ל.  הביטול  לדמי  בנוסף  יהיו  עבורם 
פנים  טיסות   / מוקדם  כרטוס   / בטיסה  / שדרוג מחלקה 

וכו'(.
ביטוח 	  פוליסת  לרכוש  באחריותך  לזכור!  יש  כן,  על 

המכסה דמי ביטול לכל מקרה שעתיד לבוא.
לאחר  ורק  אך  לתוקף  ויכנס  ייעשה  טיול  **ביטול 
03-5436060 או לכתובת מייל שליחת פקס למספר 
Pegasus@pegasusisrael.co.il המאשר את ביטול 

הטיול ואישורו חזרה ע"י סוכן/ נציג מטעם פגסוס.

https://www.vilagale.com/en/hotels/lisbon-coast/vila-gale-opera
http://www.wyndhamhotels.com/ramada/lisboa-portugal/ramada-lisbon/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:52324&iata=00093796
http://www.vilagale.com/pt/hoteis/coimbra/vila-gale-coimbra/
http://www.hotellusitaniaparque.com/index.asp
http://www.hfhotels.com/hfipanemapark
http://www.hfhotels.com/hoteis/hf-ipanema-porto-pt
http://www.fatima-hotels.com/estrelfatima
https://regina.fatima-hotels.com/en/
http://www.aureafatimahotel.fatima-hotels.com/pt/

