
לונדון-פריז
החופשה המלכותית שלך!



בואו איתנו למסע חלומי בלונדון 
השוקקת חיים ובפריז מלאת 

האתרים המרהיבים - עם מסלול 
אטרקציות ופעילויות ייחודיות..

טיול שכולו חוויה!



חוויה מפנקת וכשרה למהדרין
עם קבוצת בנות בראש שלך!

בין התאריכים: י"ח תמוז - כ"ג תמוז  |  1.7.2018 - 6.7.2018

מיטב האטקרציות

אירוח ברמה גבוהה 

קבוצה איכותית ודינמית

חוויה קולינרית מושלמת 



הכל כלול!! 
טיסות, נסיעות, אטרקציות, אירוח בסטייל, ארוחות מפנקות, הכל כולל הכל!!!

לינה במקום אירוח יוקרתי קרוב למרכזי 
האטרקציות בסטנדרטים שלא הכרתן! - 

עם מגוון הפתעות מרתקות!

ביקור במיטב המסעדות של לונדון 
ופריז בכשרות מהודרת! חוויה 
קולינרית עשירה ומלאת גיוון!

מסלול אטרקציות מתוכנן לפרטים עם 
כל אתרי התיירות המרהיבים של לונדון 

ופריז, וכמובן יום שופינג מלא!

קבוצות צעירות ודינמיות בראש שלכן, 
תוך הקפדה על אווירה כשרה למהדרין 

והווי חברתי מושלם!



לונדון
מחכה לך!



אירוח ולינה

במקום האירוח יש:

חדרים בעיצוב מודרני
מפוארים ומרווחים

חדרים מפוארים

מיטות גדולות עם
מזרוני נוחות

מיטות נוחות ורחבות

מטבחון מאובזר בכל חדר
עומד לרשותכן!

מטבחון מאובזר

קו אינטרנט כדי שתוכלו
לשמור על קשר עם כולם

WIFI

אנו שמים דגש על מקום אירוח מפנק, חדרים מפוארים ואווירה יוקרתית ומיוחדת. 
מיקום האירוח קרוב לכל אתרי התיירות והאטרקציות המרכזיות.







אנו נבקר בין היתר ב:

אטרקציות ופעילות
בטיול נבקר במיטב אתרי התיירות המרהיבים של לונדון ופריז. 

במסלול מתוכנן לפרטים ע"י הצוות עתיר הניסיון שלנו. 

גלגל ענק הצופה על נופה המרהיב של לונדון.

לונדון איי

מגדל השעון המפורסם

ביג בן 

סיור מודרך בגשר האייקוני של לונדון.

לונדון ברידג' 

חילופי משמר המלכה והארמון בלב לונדון.

ארמון בקינגאהם 

השווקים הצבעוניים, עם מיטב חנויות המזכרות.

קמדן טאון 

מוזיאון השעווה המפורסם
מאדאם טוסו 

מתחם השופינג הענק של לונדון
פריימרק 





אנו נבקר בין היתר ב:

ועוד אתרים, אטרקציות
והפתעות שונות...

פריז - צרפת
בהמשך הטיול נגיע אל פריז המרהיבה לביקור מרתק

בכל האתרים המפורסמים והמעניינים.

שדרה יוקרתית ומרכזית מהמפורסמות בעולם.

שאנז אליזה

סמלה האייקוני הראשי של העיר פריז.

מגדל אייפל 

השער המפורסם והמרהיב בלב העיר.

שער הניצחון 

מוזיאון היסטורי במבנה פירמידת זכוכית מפורסם.

מוזיאון הלובר 

נהר החוצה את העיר פריז, נופים עוצרי נשימה!

נהר הסיין 





בין המסעדות שנבקר:

החוויה הקולינרית
חלק בלתי נפרד מהטיול הוא האוכל לאורך שעות היממה. אנו לוקחים אתכן למסע של 

חוויה קולינרית במיטב המסעדות של לונדון בכשרות מהודרת (בד"ץ לונדון, כדתיא), 
בארוחות בוקר מפנקות ובסנדוויצ'ים וחטיפים לאורך שעות היום.

נובלינו – ארוחה איטלקית
מסעדה איטלקית עם מגוון רחב של

טעמים ברמה גבוהה ובטעם שלא תשכחנה!

חומוס בר - בשרים
מסעדה בשרית בטעם ישראלי

עם מטעמים למהדרין. מומלץ ביותר!

פיזזה לונדון - חלבי
מסעדה חלבית עם תפריט עשיר
ומגוון – ברמה גבוהה ויוקרתית

Soyo - מסעדת סויו
תפריט ארוחות בוקר עשיר במסעדה היוקרתית

סויו, חוויה קולינרית בטעם יוצא דופן!









חופשה חלומית ומלאת אטרקציות...

הלו"ז המלא
לונדון-פריז  |  1.7.18 - 6.7.18



יום א'







יציאה ללונדון
טיסה מנתב"ג בשעה 21:40 לכיוון לונדון, בריטניה.

נחיתה והגעה למלון

נחיתה בשעה 00:55, משם ניסע למלון במרכז גולדרס 
גרין, האזור היהודי הגדול של לונדון

תרגישו בבית..

התמקמות בחדרים, קפה ומאפה יחכו לכם… מנוחה 
וצבירת אנרגיה ליום מלא וגדוש חוויות



יום ב'











לונדון איי
נבקר בגלגל הענק הצופה על נופה המרהיב של לונדון 
למרגלות התמזה בקרונות מיוחדים העולים לגובה של 

עד 135 מטרים ונקבל מבט ייחודי על חלקי העיר.

ביג בן
נמשיך למגדל השעון המפורסם לסיור מודרך במקום 
ההיסטורי שמסמל את לונדון גם בעידן המודרני של 

המאה העשרים ואחת.

לונדון ברידג׳
סיור בגשר האייקוני המתרומם של לונדון, סיור מודרך 

במקום. לגשר ישנו רצפה שקופה הצופה ישירות על 
התמזה במראה עוצר נשימה.

מצפה שארד
סיור במצפה המפורסם הממוקם בגורד שחקים בגובה 

309 מטרים מעל העיר לונדון, חוויה מדהימה!

ארוחת ערב
ארוחת ערב במסעדה האיטלקית נובולינו





יום ג'





ארמון בקינגהאם
נתחיל את היום בארוחת בוקר כפרית במסעדת סויו 

ומיד לאחר מכן נצא לביקור בארמון המלכה בקינגאם 
פאלאס המפורסם, נצפה בתהלוכת חילופי משמר 

המלכה ובארמון המרהיב בלב לונדון. נסתובב בין גני 
הארמון המזמינים והמרהיבים ביופים.

קמדן טאון
נבלה בשווקים הצבעוניים של קמדן טאון, בחנויות 

המזכרות הפזורות לאורך הרחוב, בשוק האורוות באוירה 
עתיקה אך תוססת, מיטב חנויות המזכרות, מוזיקה 

ומופעי רחוב באווירה שונה וססגונית, חויה מקפיצה…

בהמשך הרחוב העמוס נגיע לאזור דוכני אוכל גדושים 
בריחות ומטעמים מכל העולם, חגיגה לעיניים... לאורך 

הדרך נבקר בחנויות בוטיק אנגליות מעניינות.



יום ג' - המשך









פיקדילי סקוואר
כיכר מרכזית בלונדון בעלת אתרי ביקור מרתקים וחנויות 

מגוונות ואנשים מגוונים, רקדני רחוב ומוזיקאי רחוב, 
הכיכר נודעת גם בזכות מסכי פרסומות הענק המרוחים 

על הבינינים בסגנון ניו יורק.

כיכר טראפלגר
כיכר היסטורית בקרבת הפיקדילי עם נקודות היסטוריה 
ואמנות רבות, בכיכר ישנם מבנים ואדריכלות מרהיבים.

צ'יינה טאון
סיור בשכונה המרתקת מלאת הצבע והתרבות, האיזור 
מלא בחנויות מזכרות ושווקים מעניינים בהשראת סין 

והמזרח הרחוק.

ארוחת ערב
ארוחת ערב עסיסית במסעדת הבשרים היוקרתית חומוס 

בר





יום ד'













מאדאם טוסו
נתחיל את היום בארוחת בוקר מזמינה ולאחר מכן נבלה 

במוזיאון השעווה המפורסם בו נחווה את מיטב האומנות 
של דמויות מפורסמות בגודל אמיתי וטבעי – מקום 

מדהים!

אוקספורד סטריט
את יום השופינג נתחיל באוקספורד סטריט הידוע – 

רחוב הקניות המרכזי של לונדון. כמו רחובות מרכזיים 
אחרים בעולם, הוא מלא בחנויות מותגים גדולות וחנויות 

כלבו ענקיות. חלונות הראוה הענקיים והמקוריים של 
חלק מהחנויות הן חויה בפני עצמה.. 

פריימרק
נמשיך לחנות הענק פריימרק הידועה במגוון הרחב של 

מוצרים שונים במחירים משתלמים!

סוהו
סיור בשכונת סוהו האייקונית מרכז התרבות של העיר 

לונדון.

ארוחת ערב
ארוחת ערב שופעת במסעדה החלבית פיזזה.

שחייה לילית
בריכת שחיה הצמודה למלון וסאונה נעימה וחמימה  

ממתינות לך לשעה של שחרור כייף ואקשן..





פריז - צרפת
ביקור בעיר האורות הגדולה

יום ה' כ"ג תמוז  |  6.7.2018



יום ה' - פריז







יורוסטאר
לאחר ארוחת בוקר ניסע ברכבת היורוסטאר המהירה 

מקשרת בין הערים המרכזיות של אירופה, נוסעת במהירות 
אדירה  ומקצרת את משך הנסיעה בצורה מדהימה.

שאנז אליזה
תוך שעתיים נגיע לפריז, צרפת.  נצא לסיור בעיר היפה. 

נבלה בשדרה היוקרתית שאנז-אליזה. אחת השדרות 
המרכזיות של פריז, ואחד הרחובות המפורסמים ביותר 

בעולם. 

מגדל אייפל ושער הניצחון
הסמל הראשי של העיר פריז. ואחד מאתרי התיירות 

המפורסמים ביותר בעולם. כ-7 מיליון מבקרים פוקדים את 
המגדל בכל שנה וגם אנחנו בדרך לשם… נעלה לתצפית 

מרהיבה על העיר ממרומי המגדל המפורסם. משם נשקיף 
על העיר מכל צדדיה.

משם לשער הניצחון, השער המדהים מבחוץ, והנופים 
מבפנים למעלה מדהימים עוד יותר. ניתן לראות מספר 

רחובות שיוצאים מהשער, בינהם השאנז-אליזה.







יום ה' - המשך

יום ו' 







מוזיאון הלובר
מוזיאון הלובר הינו מוזיאון היסטורי שנמצא במרכז פריז, 
הוא בנוי כמבנה גדול ומפואר עם אגפים רבים ויושב על 
שטח נרחב, כאשר בכניסה הראשית ממוקמת פירמידת 

זכוכית לצד מזרקה. שווה ביקור - בתקווה שנספיק.

נהר הסיין
נצא לשייט שמסכם את העיר הקסומה ממבט מהנהר 

הסיין המיוחד, העובר בתוך העיר דרך האתרים המרכזיים 
של העיר. משם נמשיך לכיוון הרובע היהודי של פריז, 

הנקרא הרובע התשע עשרה.

ארוחת ערב
לקראת ערב נלך לרובע העשרים למסעדת שף יוקרתית 

לארוחת גורמה. לאחר מכן ניסע למלון סמוך לשדה 
התעופה ORLY בפריז.

חזרה לישראל
מוקדם בבוקר ניסע לשדה וחזרה לישראל עמוסות 

בתמונות וחוויות אין ספור…





בטל': 055-9260959

הרשמי עכשיו!
לחוויה בלתי נשכחת!

בדואר אלקטרוניבאתר האינטרנט

התמונות להמחשה בלבד. ההרשמה כפופה לתקנון החברה המופיע באתר. ט.ל.ח.

עיצוב ודיגיטל: סטודיו פרינס

http://nextfly.co.il/
mailto:rikic@nextfly.co.il
http://nextfly.co.il/terms/
http://prince-studio.net/
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