
 בית האזרח הוותיק נס ציונה יוצא 

המיטב של התרבות,  –טיול עומק באנגליה ל
 המורשת והנופים האנגליים

אבירם פלדמן מדריך :   

ודיזנהאוז חיפה - אברבנאלבארגון יפה    

08.09.19חזרה:         02.09.19יציאה:   

לילות 6 ימים  7  

ובמגוון אתרים מופלאים  בעקבות הגיבורים והסמלים של אנגליה שצמחו מחוץ ללונדון, טיול ייחודי זה נצאב

 .המפוארת שלה של אנגליה לאורך שנות ההיסטוריהומרתקים, המשקפים את ייחודה וגדולתה 

הגיבורים האגדיים נטעם ונתחקה אחר גדולי הספרות והשירה ויליאם שייקספיר, ג'ין אוסטין וויליאם וורדסוורת', 

ווינסטון צ'רצ'יל, ומורשת התרבות מהביטלס מלכי אנגליה אחרי גיבורים פוליטיים כמו המלך ארתור ורובין הוד, 

 ועד הכדורגל, מהפאבים ועד טקסי התה והעוגיות המסורתיים.

ואתרים  נטייל בנופים ואתרים קסומים דרך מיטב כפרים ועיירות ציוריים, אזור האגמים המדהים ביופיו

 פרהיסטוריים שעד היום מחפשים הסברים להופעתם והתפתחותם. 

טיול מושקע עם מגע אישי ברמת חצי פנסיון )ארוחות בוקר וערב לאורך כל הטיול למעט ארוחת ערב ביום 

 אתרים שונים, ללא הוצאות אופציונאליות נוספות. 10האחרון(, ימי הדרכה מלאים מהבוקר עד הערב וכניסות ל 

 

 

 פאונד לאדם בחדר זוגי 1,998 –מחיר הטיול 

 פאונד 320 –תוספת לחדר יחיד 

 

 08-9380470 - טלפוןפרטים והרשמה: בית האזרח הוותיק, 
 



 : תכנית הטיול

 

 ואיטון ורדזווינ –להתחיל כמו מלכים : תל אביב  |1יום 

, עיירה המפורסמת בעיקר בזכות הטירה, , לונדון. עם הנחיתה נסע לווינדזורלוטוןנמריא בשעות בוקר מנתב"ג ל

. נבקר צפי האבן של העיר העתיקהברחובות מרוביתה של משפחת המלוכה האנגלית. נסייר בטירת ווינדזור ו

לג', בו לומדים בני משפחת כולל תצפית על בית הספר המפורסם ביותר באנגליה, איטון קו בעיירה איטון

שימש השראה לספרים רבים ונפגוש לראשונה ברבורים. בתום נצעד על גדות התמזה, הנהר  ש המלוכה.

 הסיור יציאה לארוחת ערב.

 

 

 | בדרכי ג'יין אוסטן והמלך ארתור : סטיבנסטון, ווינצ'סטר, סטונהנג' 2יום 

כפר הולדתה של הסופרת הדגולה ג'יין אוסטן, מחברת הרומנים "גאווה ודעה קדומה" ו"על תבונה ל הבוקר נצא

, בירת אנגליה ווינצ'סטרל בקר בכנסיה בה הייתה מתפללת ואביה ואחיה שימשו ככמרים. נסעורגישות". נ

, שם נשמע סיפורים על מוסד נמצא השולחן העגול של המלך ארתור האגדי ובלסיור בגרייט הול  בעבר,

חת ערב נעבור לביקור בסטונהנג', אתר האבנים המגליתי המפורסם בעולם ואחד מפלאי עולם. ארו .האבירות

 ולינה בסוינדון.

 

 

 

 

 



 

 

 "להיות או לא להיות?" : סיור בקוסטוולדס, סטרטפורד אפון אבון | 3יום 

, תמצית אנגליה הכפרית. בימי הביניים, הצמר שיוצר מכבשים נעזוב את באת' ונסע לסיור בכפרי הקוסטוולדס

שרעו באדמות המרעה הביא לשגשוג המסחר החשוב עם אירופה, וכנסיות ה"צמר" הן האנדרטאות שהותיר 

מעמד הסוחרים. נעבור בין כפרים ועיירות ציוריות. אחר הצהריים נגיע לעירו של שייקספיר, גדול המחזאים 

כה, סטרטפורד אפון אבון. נסייר בעיר ונתחקה אחר ההיסטוריה הפרטית של שייקספיר. והמשוררים של הממל

 בתום הסיור יציאה לארוחת ערב.

 

 

 

 מסע הקסם המסתורי : בעקבות הביטלס בליברפול | 4יום 

ליברפול ידועה כעירם של מועדון הכדורגל ליברפול, מהקבוצות החזקות בליגה האנגלית, בעלת קהל אוהדים 

ומסור וכעירם של להקת הביטלס. נערוך סיור באצטדיון אנפילד, מגרשה הביתה של קבוצת ליברפול.  אוהב

ממחוזות ילדותם, דרך האתרים המוזכרים ברבים  שאר היום יוקדש לסיור בעקבות אתרי הביטלס בעיר

 א לארוחת ערב., המציג את היסטוריית הלהקה. לפני החזרה למלון נצ משיריהם ועד למוזיאון הביטלס סטורי

 

 

 

 

 



 

 רומנטיקה על המים : פארק האגמים | 5יום 

אגמים  16לאחר ארוחת הבוקר נמשיך צפונה לפארק האגמים, שבו נמצא הגן הלאומי הגדול באנגליה, ובו 

קים. נשוט על אגם ורכס ההרים הגבוה במדינה, בין ההרים פזורים כפרים של בתי אבן, מפלים ושדות ירו

דאב קוטג', ביתו של ויליאם וודסוורת', ממנהיגי קבוצת "משוררי האגמים", ומחשובי השירה ב ונבקרוינדרמיר 

ונאכל ארוחת ערב באזור האגמים נלון נסייר בכפר המיוחד גראסמיר כולל בגן הנרקיסים. הרומנטית האנגלית. 

 הפסטורלי.

 

 

 

 יער שרוודו פגש עם רובין הוד נסיך הגנבים : יורקשייר| מ 6יום 

 נעצור לפיקניק בפארק הפסלים ביורקשייר ומשם ,בסקיפטוןדרך שיטוט בשוק המפורסם נצא ממחוז האגמים 

מטר,  10שנים, בקוטר  800ליער שרווד, ביתו של רובין הוד וחבורתו, שם נגיע ל"אלון הגדול", עץ בן  שיךנמ

, שם נישאו רובין ואהובתו. מיוחדתה שם על פי המסורת נהגו לשכב בצילו חבורת רובין הוד. נבקר גם בכנסייה

 נמשיך לארוחת ערב ולינה באזור קובנטרי.

 

 

 

 מעדן תרבותי עם גלימה : אחוזת בלצ'לי, אוקספורד –ולקינוח  | 7יום 

ביומנו האחרון נסע לאחוזת בלצ'לי, שם שכנה יחידת המודיעין הסודית ומפענחי הצפנים של הצבא הבריטי 

השפיע ישירות על תוצאות  -פיצוח צופן ה"אניגמה" הגרמני  -אחד מהישגיה בזמן מלחמת העולם השנייה, ש

המלחמה. לאחר הסיור נסע לאוקספורד, עיר האוניברסיטאות, בה נספוג את רוח האקדמיה מעוררת ההשראה, 

 בתום הסיור, נצא לשדה התעופה .כולל סיור בקולג' כרייסט צ'רץ' המפורסם תוך כדי סיור בין הקולג'ים בעיר

 הנחיתה לפנות בוקר יום למחרת. לטיסתנו חזרה לתל אביב.לוטון 



 

 

 :  שלנו יתרונות הטיול

 המדריך והאוטובוס בכל ימי הטיול מהבוקר ועד הערב. –ניצול מרבי ומיטבי של הזמן 

 הטיול היחידי באנגליה על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת ערב )למעט ארוחת ערב יום אחרון(

 כולל ביקור באתרים ייחודיים. האמתיתהטיול היחידי לעומקה של אנגליה 

 יותר כניסות לאתרים בתשלום מכל טיול מקביל!

 

 

 



 

 פרטי טיסות:

 חברת אל על טיסות עם 

  08:30, נחיתה בלוטון בשעה 05:00המראה בשעה  – 02.09

 09.09.19  -בבוקר של ה 06:24בתל אביב בשעה , נחיתה  23:30  בשעה המראה – 08.09

 בתי מלון:

 : דומים ברמתםאו  הרשומים מטה***

 
   

CITY Hotels 
Nº of 

nights 
Category 

READING NOVOTEL 1 4* 

SWINDON THISTLE EXPRESS 1 4* 

ALCESTER ATLAS – HOLIDAY INN EXSPRESS  1 4* 

LIVERPOOL HILTON  1 4* 

KENDAL DAMSON DENE 1 4* 

COVENTRY CYTRUS COVENTRY 1 4* 

 

 המחיר כולל:

 .טיסות בינלאומיות עם חברת "אל על", מסי נמל והיטלי דלק 

 .לינה : מלונות מדרגה ראשונה מרכזיים ומדרגת תיירות טובה 

  (.7כלכלה : ארוחת בוקר אנגלית וארוחת ערב )חצי פנסיון( לאורך כל הטיול )למעט יום 

  : ממוזג בהעברות ובסיורים כמפורט בתכנית. אוטובוסתחבורה 

 .הדרכה : מדריך ישראלי ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית כנדרש 

 לרבות טירת ווינדזור, גרייט הול ווינצ'סטר, סטונהנג', בית  , דמי כניסה לאתרים המפורטים בתכנית

, בית הולדתו של ויליאם הולדתו של ויליאם שייקספיר, אצטדיון אנפילד, מוזיאון הביטלס סטורי

 וורדסוורת, שייט באגם וינדרמיר, אחוזת בלצ'לי וקולג' כרייסט צ'רץ באוקספורד.

 לכל נוסעת שמע מערכ 

 היכן שיש , נהג אוטובוס, סבליםבארוחות ערב טיפ לנותני שרות בחו''ל כגון מלצרים 

 הסעה מנס ציונה לנתב''ג וחזרה  

 המחיר אינו כולל:

 תוספת ליחיד בחדר 

  מים מינרליים ושתייה בארוחות 

 ארוחות צהריים 

 כניסות שלא צוינו בתוכנית 

  הוצאה פרטית אחרת כל 

 על כל מטייל לעשות ביטוח בריאות ומטעןחובה :  ביטוח רפואי 

 )ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן( החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל במהלך הטיול

 תשר למדריך ישראלי 

  15מחיר הטיול אינו כולל הושבה בטיסות מראש. עלות ההושבה בחברת תעופה הינה בין  –הושבה מראש – 

 ותוזמן רק לנוסעים אשר יבקשו זאת מראש ובתשלום לאדם לכיוון )נכון להיום( 60$

 



 תנאי תשלום : 

  יפורטו בטופס ההרשמה 

 

 : הערות חשובות

 ום היציאהיש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה מי 

  על המטיילים להביא בחשבון שלא כל בתי המלון באנגליה מצוידים במזגנים ו/או מאפשרים להפעיל

 את המזגנים מחוץ לעונת הקיץ

  על המטיילים להביא בחשבון שבחלק מהמלונות באנגליה אין סבלים. במקרים כאלו המטיילים

 ת את מזוודתם לחדרים בכוחות עצמםמתבקשים לשא

  יש לקחת בחשבון כי החדרים ליחיד באירופה קטנים 

 ת העבודה המותרות לנהגים האוטובוס והנהג לרשות הקבוצה בכפוף למגבלות חוקי העבודה ושעו

 באנגליה

 ,דיזנהאוז והעמותה  ייתכנו שינויים בתכנית בהתאם לתנאיי השטח ושיקול הדעת של המדריך

 המארגנת.

 
 054-6422996 –מדריך הטיול  –לאבירם פלדמן ניתן לפנות  : לפרטים לגבי הטיול 

 

 052-8796590או ליפה מנהלת משרד דיזנהאוז המארגן את הטיול        

 

 

  04-8539235, 0523507729 –יש להתקשר למרינה  במשרדי דיזנהאוז חיפה: להרשמה 

 marina.lavochnik@diesenhaus.co.ilמייל:      

 

  

 

 תם לו טיול מהנה באנגליה 

 נתראה בטיול הבא

 


