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 על המסע

יקרה משפחה, אחים אהובים  

 משפחת האור נקראת לחבר את ליבה למצרים הקדומה

2018/1003-22/ - ימים 9מסע של   

מסע משנה חיים -מסע עוצמתי   

אחים אהובים, מי שחש בליבו את הקריאה והחיבור 
ם קודמים, קריאה יאה מעידניקר -למצרים הקדומה 

קריאה לחיבור לידע עתיק וליכולות מגלגולים קודמים, 
לביצוע תהליכים  ,משפחת האור ,מזמן עבר, נקראים אנו

.משמעותיים במסע מקודש זה  

פתיחת שערים אנרגטיים, המחכים לרגע זה עידנים אין 
.סוף  

וןעלי ממדיהפירמידות לרטט ותדרי חיבור   

רגיה בין שמיים לארץ ובין חיבור והזרמת האנ
 הפירמידות עצמן לפני ארץ

 ״ ויתעורר הספינקס לחיים ״

.יותר מכך לא ידוע ברגע זה, ורב הנסתר על הגלוי  

 מי שחש בליבו את ההתרגשות

 מי שבתודעתו מתחילה ההזכרות

וקמי בפיסי ומי מרח   

אסף אלמוגואילניה עמי זוהר , יכל מילגרוםהובלתם של מ  
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המנטורים על  
 

 מיכל מילגרום

התפתחות אישים וקבוצתים  מרפאה אנרגטית, מלווה תהליכי

מובילה Metafeelings .  להתעוררות ושינוי רמות תודעה
תהליכי עומק לריפוי מערכי אמונות עמוקים המקשים על 

שנה. עובדת עם אנשים  18מרצה ומלמדת מעל  מימוש במציאות.
 יאות חייב להתחיל מבפנים,אשר מבינים ששינוי אמיתי במצ

וששינוי מבפנים מתאפשר רק שאני מוכן להתמסר לתהליך של 

הצורך בשינוי מגיע, המדריך כשמאמינה בכל ליבי ש" .גדילה

  והשמיים זו רק ההתחלה …"הנכון מופיע

 

 

 אילניה עמי זוהר

טפלת בצלילים, בשירה אינטואיטיבית, קערות קריסטל ועוד, מ
מטפלת בשיטת "הרפואה הגלאקטית , החשןומשלבת עם הילינג 

מטפלת ריגשית לפי שיטת , החדשה" ומשלבת לפי הצורך

מטפלת בשיטת אקסס, ומשלבת בין , ""תודעת הקריסטל
מטהרת בתים לפי שיטת , האקסס לבין שירה אינטואיטיבית

הגיאוביולוגיה, שיטה המתחשבת בהשפעות כדור הארץ על 
ל פי תקשור והתאמה לתדרים נותנת ייעוץ תזונתי ע. הבריאות

 .החדשים

 .ומדת כעשר שנים באינטנסיביות את תחום הרוח וההילינגל
מאמינה שעם עליית התדרים על פני כדור הארץ, יש צורך עולה 

, מייסדת ומלמדת את שיטת "החשן", כיום, מורה רוחנית בהתאמת הטיפולים לתקופה ולמטופל
 ומובילת קהילת החשן. 

 

 

 אסף אלמוג

חיבור בין שמיים , ביל להתפתחות אישית מציאת וחיבור ליעודמו
מנחה מדיטציות י, מטפל הוליסט .הגשר בין חומר לרוח, וארץ

מקדם העלאת המודעות של רפואת העידן . ותהליכי דימוין מודרך

מוביל  חדש. בפורטל העידן ה ושל המטפלים ההוליסטיים, החדש
. יזם קבוצת האור והזכרות עמוקה מסעות רוחניים להתחברות

light gathering  .מזמין אותך להתחבר לאני  ומבנה האחדות
י שלך, לקחת את החיים צעד אחד קדימה, לחזור להתאהב האמת

 בעצמך ובחיים.
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 הפעילות הרוחנית במהלך המסע
 

י במהלך המסע נחווה תהליכי מדיטציה ודמיון מודרך מועצמים שינחו מיכל מילגרום, אליניה עמ

זוהר ואסף אלמוג, התהליכים יועברו הן במקדשים ובאתרים העוצמתיים בהם נבקר, ובכל נקודה 

 אחרת בה נשהה על פי מה שיתקבל בכל רגע נתון.  

נחווה יחד תהליכים עוצמתיים של היזכרויות מן העבר, היזכרויות בגלגולים קודמים, היזכרויות 

 ביכולות מזמן עבר.

 יה מועצמים, וחניכות אישיות.נעבור תהליכי טרנספורמצ

  שנות התפתחות רוחנית בשבוע אחד. 10נעבור  –כפי שתיאר זאת היטב אחד הנוסעים 
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 עדויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד בתור נערה ידעתי שיגיע הרגע שאגיע 

עמוק לאומנות  למצרים. היה לי חיבור

המצרית לכתב המצרי ומסתבר שלאחר 

 .המסע הבנתי שהחיבור היה מעבר לכך

כאשר פרסמו את המסע הרגשתי שזה בדיוק 

אני רוצה  שאתוהזמן והצוות המוביל המדויק 

 .לחוות את במסע הזה

מדהימים ,  ואכן כך היה. מיכל, אסף ואילניה 

  .משלימים אחד את השני

 . ה ואהבהצוות מוביל מלא עוצמ

העבירו אותנו את המסע בצורה מדהימה 

ומכילה. כל אחד מהם הוא אור  מקצועית

שלו  הייחודיותעצום ומיוחד שהביא את 

 .במהלך המסע

עשו הכל כדי שנהנה ונגיע למקומות 

המדויקים , שנעבור תהליכים עוצמתיים והכל 

 .בשיתוף פעולה הרמוני וקסום

ין סופי המדריך מוניר אדם מקסים עם ידע א

 .ונעימה מקצועיתהעניק מהידע שלו בדרך 

כל כך מדויקת  הייתההקבוצה שהתגבשה 

שהרגיש שאנחנו מכירים שנים. תחושת 

 . אהבה וחיבור אדיר, הרגשה של משפחה

השייט על הנילוס הקסום, המקדשים 

  ועוד הפירמידותהעצומים 

 . מקומות רבים, צלילים ריחות טעמים

יתן לתאר במילים חניכות מדהימות שלא נ

 .שהעבירה מיכל ביחד עם אסף ואילניה

צחוקים ומלא רגעים של עומק ושמחה 

 .שחווינו

שבמילים  המסע למצרים היה חוויה אדירה 

 .לא ניתן לתאר

הלב מתרחב כל פעם שאני נזכרת במסע 

  .העוצמתי הזה

תודה לכם צוות מנצח מיכל, אסף ואילניה 

 הולקבוצה המקסימ

ש מקום חם ואוהב בליבי. לכל אחד ממכם י

  זה היה קסם של מסע

 עדן ישראלי

 

 

 .המסע למצריים היה בשבילי חוויית חיים

 התהוותה לה קבוצה מדהימה ומדויקת

  .בהובלתם של מיכל מילגרום אסף ואילניה המדהימים

 כל המסע התנהל בהרמוניה מוחלטת

 .ובדיוק מופלא

יט שי, התעלויות, תהליכים, שווקים, מקדשים ,נופים קסומים

בערבים עברנו , מדהים על ספינה עם תדרי הנילוס הקסומים

היו לנו לילות חווייתיים של הווי, , חניכות על סיפון האניה

  מוסיקה ואהבה

 זיכרון בלתי נשכח

 הלוואי ויכולתי לשחזר

 ממליצה בכל ליבי

 סלא לפספ

 דנה מילר

 

י", זה לא בשבילזו אני שכל כך לא רציתי לצאת למסע הזה, "

 "אין לי מה לעשות שם" וכו'

לםרוצה לספר שהמסע הזה בשבילי היה מווווש  

המדריכים המובילים שכל אחד אלוף, מכל הבחינות ..  

בהמון רוך  ההשניי השלימו האחד את מיכלי אסף ואילניה 

בהואה  

ה, מוניר המדריך המקומי שסחף אותנו בידע עצום והמון אהב

הקבוצה המדהימה שהתגבשה ות, החניכם, האתרי, המקומות

...השייט על הנילוס שהוסיף מלאן כייף, לה  

 בקיצור מסע שלא אשכח לעולם

יבזיכרונחקוק   

  חקוק בנפשי

, תודה, תודה!תודה  

 טליה זקס 
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מצריים היה מסע קסוםהמסע ל  

 חויה בלתי נשכחת,מכל הבחינות

 הן ממצריים,האנשים,המקומות

הן מבחינת המדריך,חבר אמיתי בעל ידע אין 

 סופי

 הן מבחינת השייט על הנילוס

שהפכה  הן מההרמוניה של חברי הקבוצה,

 למשפחה

 הן מבחינת החניכות העוצמתיות שעברנו

ה את מיכל אסף ואילניה,יחדיו משלימים הם ז

 זה ומהווים שילוב מנצח

ממליצה בחום לסוע,להכיר,לחוות את שכנינו 

 מקרוב

 אורית צנגוט

 מפגש בסיום, נוסעת לא שאני ברור היה לי

 כמה ונשארנו סיום במעגל עמדנו כאשר, שער

" מצרים מעגל הינה" אמרה ומיכל חברים

 ממש אך לחוויה התעורר לרגע  בלב משהו

 אין? אני" תיואמר קורה זה את ראיתי לא

 "מצב

 וכמיהה פנימית קריאה הרגשתי לא גם 

 .למצרים להגיע

 כסף סכום לחשבון נכנס הזה המפגש למחרת

 אני ! סעי" לי אמר היקר זוגי ובן צפוי לא

 ".משמעותי שזה מרגיש

 היה.  וכך

 אילניה מיכל בזכות והרמוני קסום היה הטיול

 מוביל לצוות השני את האחד שהשלימו ואסף

 , מנצח

 בידע רק לא מדהים היה המדריך מוניר

  ליבו וטוב רוחב בגלל גם אלא שלו העצום

  קסומה חוויה היו המקדשים הנילוס מצרים

 ביננו הזרימה,  הינו מדהימה קבוצה ואיזו

, הזכרויות,  צחוקים,  חברות, נפלאה היתה

 .משפחה חזרנו

 איילת חזן

 

 

 היו בשבילי משמעותי הכי הדבר זה כל ועם 

 ממש חוויתי, הנילוס על העוצמתיות חניכותה

 חוויה נפתח בי משהו, והעצמה טרנספורמציה

 .היום גם השפעתה את מרגישה שאני

 

 מי בזכות יצרתם ואסף אילניה מיכל תודה

 מושלם מסע שאתם

 

 לא מבחינתי למצרים למסיעה שנשאבת לומר יכולה רק  אני

 .  לשם אותי לוקח מה מובהקת מטרה לי הייתה

 . למצרים לנסוע רציתי לא פעם אף

 ומפתיעה מרגשת עוצמתית משמעותית תפנית היתה זו אך

 . עבורי

 מסע במהלך אותי שלווי ובתובנות בהתגלות, בהתפתחות

 התרומה. אפריל חודש  מאז יום יום אותי ומלווים ההיזכרות

 מיכל המוביל  הצוות בזכות  המעצימה לחוויה  האדירה

 במינו מיוחד איש -מוניר  המקומי  יךוהמדר אילניה, אסף,

  ומרתקת רהוטה עברית בשפה הידע את העביר בה בדרך

 . העתיקה מצרים על וציורית

 חנה ליפשיץ

 

 

  

    עוצמתי מסע היה מוניר והמדריך  אילניה אסף  מיכל

  על תודה  קוסמית משפחה  חזרנו אור שליחי 22 יצאנו

 כל  מעניין היה יחותהחנ הנילוס  על הלילות הימים  המסע

  חדש לבוקר בוקר

  חיבוק  אותכם אוהבת  אילניה אסף מיכל תודה

 מירב כהן
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 יקרים חברים

 במינו מיוחד מסע היה  למצרים המסע

 לנופים רק חא היא והכוונה

 לצוות גם אלא נחשפתי שאליו הקסום ולמידע

 שליווה והמדריך אילניה אסף מיכל הנפלא

 !!!מרתקים בהסברים התהליך

 דל רגע היה לא

 התעלות תהליכי אותנו העבירה מיכל בערבים

 קסומים

 !!!אחד אחד נפלאים היו החברים

 !מובטחת צרופה הנאה

 רבה ובאהבה בחום ממליצה

 אלפסי אסתר אורלי

 

 

כשנחשפתי להצעה לצאת למסע רוחני במצרים, חשתי עמוק 

. בלב, שזהו השלב הבא שאני שואפת לחוות  

רות עם אף אחד מחברי הקבוצה לפני לא היתה לי היכ

ה, הנסיע  

כיום, לאחר שחזרנו והכל שקע, אני יכולה להצהיר בפה 

 מלא, שזכיתי בחברים קרובים

מיכל,  -המסע היה מאורגן למופת בזכות הצוות המוביל

 אסף, אילניה ומוניר, המדריך המקומי

לאורך כל השהות המשותפת שלנו חוויתי תהליכים עמוקים 

ולא רק מאלה  -, יכולת להתבונן בחוויות החיים ומטלטלים

ף!ולשת -היכולת לפתוח את הלב -הנוכחיים ויותר מכך  

הרגשתי תמיד, שאני חלק מקבוצה מיוחדת, תומכת, מלווה 

 ומעשירה

השייט על הנילוס, הביקור בקברי הפרעונים, בפירמידות 

כל אלה היו מקומות רוחניים שהיוו תפאורה  -ובמקדשים

רוחנית. בשילוב החניכות  לחוויות מעצימותמושלמת 

יתה זו פריצת דרך עבורי, שמילים לא תוכלנה יה, שעברנו

ן, מרגישה שזכיתי להיות לתאר! צריך לחוות זאת כדי להבי

 !חלק מזה!

 שולמית צרפתי

 

 המסע למצריים היה מסע קסום

 חויה בלתי נשכחת,מכל הבחינות

 הן ממצריים,האנשים,המקומות

המדריך,חבר אמיתי בעל ידע אין סופי הן מבחינת  

 הן מבחינת השייט על הנילוס

 שהפכה למשפחה הן מההרמוניה של חברי הקבוצה,

 הן מבחינת החניכות העוצמתיות שעברנו

מיכל אסף ואילניה,יחדיו משלימים הם זה את זה ומהווים 

 שילוב מנצח

 ממליצה בחום לסוע,להכיר,לחוות את שכנינו מקרוב

 אורית צנגוט
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 יומן מסע
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22.10.2018 

 למסע 1-היום ה

 ש בנתב"ג נמריא לקהיר, ומשם בטיסת המשך היישר לאסואן.נפג 

אסואן הינה עיר דרומית במצרים, השוכנת לפתחו של אגם נאצר, שנוצר עקב הקמת סכר אסואן 
 הגבוה. רב תושבי העיר הינם נובים, כהי עור שמוצאם מסודן. 

 לינה באסואן 

 

 דברים שאזכור מהיום הזה:

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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23.10.2018 

 למסע 2-היום ה
 

 ,ם שחר נשוט למקדש פילה, הנחשב לאחד ממקומות הולדתו של האל אוזיריסע 
 ושסביב המקדש המרכזי שלו, מהתקופה התלמית נמצאים, בין השאר, מקדשים לאלות איזיס

  .וחתחור. המקדש הועתק לאי בו הוא נמצא, טרם הקמת סכר אסואן הגדול

 .ק"מ מדרום לאסואן 290השוכנים  ניסע באוטובוס אל מקדשי אבו סימבל,

 לינה באבו סימבל 

 

 דברים שאזכור מהיום הזה:

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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24.10.2018 

 למסע 3-היום ה
 

 החדשה.  מנות בניית המקדשים, בתקופת הממלכהמקדשי אבו סימבל נחשבים לפסגת או

נפרטארי,  מקדשו של רעמסס השני הוקדש לשלושת האלים הראשיים של תקופתו, והמקדש של
 הוקדש לאלה חתחור ולאל השמש. 

ידי המים שנקוו -אונסקו, טרם הצפתו על המקדש הועתק ממקומו במבצע הצלה מרשים שביצעה
 .מאחורי סכר אסואן החדש

 

הסכרים המרשימים  לאסואן ובדרך חזרה נעצור לתצפית על סכר אסואן הגדול, שהינו אחדנשוב 
  .והגדולים בעולם

נטע גן בוטני מרשים,  לאחר שנתמקם בספינה, בה גם נסעד, נצא לשייט פלוקות לאי קיצ'נר, עליו
 .19-מושלה הבריטי של מצרים בסוף המאה ה

 

 דברים שאזכור מהיום הזה:

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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25.10.2018 

 למסע 4-היום ה
 

תנינים מפוחלצים,  300-לאל סובק, שבו נמצאו כ נפליג צפונה אל עבר מקדש קום אומבו, המוקדש
 .שכמה מהם מוצגים במוזיאון הנמצא באתר

ולאלה נות, הנחשב למקדש השמור ביותר  בהמשך נבקר במקדש אדפו, המוקדש לאל חורוס
 במצרים והשני

 .בגודלו לאחר מקדש קרנק

  ה.שנ 180לפנה"ס וארכה  237מקדש החלה בשנת בניית ה 
שמה היווני של בירת האימפריה המצרית במשך כאלף הוא  זה, לקראת לילה נגיע לתבי )לוקסור(

 לפנה"ס.   (1786-1085) 20-18 לשיאה הגיעה בימי השושלות, שנה

בהם  בשרידיה הם מקדשי קרנק ולוקסור, בגדה המזרחית של הנילוס שכנה העיר, שהבולטים
  .נבקר

 לינה בספינה 

 

 דברים שאזכור מהיום הזה:

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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26.10.2018 

 למסע 5-היום ה
 

 ובי מלכיה של הממלכה החדשה. הנילוס, בו קבורים חש נבקר בעמק המלכים, בגדה המערבית של

במספר קברי מלכים ובמקדש הבלתי גמור שהקימה המלכה חתשפסות, ושהיה אמור לשמש  נבקר
 כאחוזת

 הקבר שלה. 

 .נצפה בצמד פסלי ממנון ,לאחר מכן

 

 דברים שאזכור מהיום הזה:

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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27.10.2018 

 למסע 6-היום ה
 

עצום מימדים, שאין בשרידי העולם  נבקר במקדשי לוקסור וקרנק: מקדש קרנק הינו מכלול
גוניותו הארכיטקטונית. המקדש התקיים  , במספר מקדשיו וברבבממדיוהעתיק מבנה שישווה לו 

לספירה. כל אחד  4-לתקופה התלמית במאה ה לפני הספירה ועד 20-במאה ה 12-למן השושלת ה
  .והאדיר אותו השליטים של אותה תקופה הותיר בו חותםמ

 .בערב נבקר בשוק הלילה

 

 לינה בלוקסור .

 

 דברים שאזכור מהיום הזה:

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 



14 
 22-30.10.2018ויתעורר הספינקס לחיים  –המסע למצרים 

 
 

28.10.2018 

 למסע 7-היום ה

לפירמידות הקדומות ביותר  נצא בטיסת הבוקר מלוקסור לקהיר, וממנה נמשיך ישירות 
הקדומה בפירמידות,  ,הנמצאות מדרומה: פירמידת המדרגות של המלך ג'וסר בסקארה

 .והפירמידות של מיידום ודחשור
 לקראת ערב נגיע לקהיר. 

 8-מיליון בעיר וכ 12תושבים: ) מיליון 20-בקהיר, הגדולה בערי אפריקה והמזרח התיכון, חיים כ
פוסטאט" נוסד במאה השביעית לספירה על ידי שליטיה  מיליון בפרבריה(. גרעינה העתיק "אל

 המוסלמים של מצרים. 

 .המנצחת, אשר משמשת עיר בירה מאז הקמתה –הוקמה בסמוך "אל קאהירה"   10-במאה ה
 בינה לבין עמק הנילוס שבדרום. העיר יושבת בקודקוד הדלתא של הנילוס ומחברת 

 מצודה, מסגדים מפוארים מתקופות שונות, כנסיות ואפילו יש בשילוב של עיר עתיקה וצפופה,
הפוליטי,  מרכזה הוא כונות עוני מן העלובות בעולם לצד בניני פאר מודרניים. זה, שבתי כנסת

 .הכלכלי והתרבותי של מצרים
 

 לינה בקהיר .

 

 ום הזה:דברים שאזכור מהי

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



15 
 22-30.10.2018ויתעורר הספינקס לחיים  –המסע למצרים 

 
 

29.10.2018 

 למסע 8-היום ה
 

לפנה"ס ושמשו  2589-2530עם בוקר נצא לגיזה, בה נמצאות שלוש פירמידות אשר נבנו ביןהשנים 
שלתוכה נכנס, המתנשאת , (Khufu)ו חופ הגדולה בהן היא הפירמידה של, מצבות לפרעונים

 מ'.  149לגובה 

 .נצפה על הספינקס המסתורי בהמשך

 
שוכנים המפוארים בשרידי  את שעות אחר הצהרים נקדיש לסיכום הטיול במוזיאון קהיר, בו

עיצובם המדהימים ב התרבות המצרית הקדומה. בין השאר, ניתן לראות כאן את הממצאים
ישראל' החקוקה על מצבה ' ובעושרם הרב מקברו של תות אנך אמון ואת העדות הראשונה לשם

 .של פרעה מרנפתח

  .לעת ערב, נצפה בחזיון האור קולי המרשים שנערך למרגלות הספינקס

 

 לינה בקהיר .

 

 דברים שאזכור מהיום הזה:

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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30.10.2018 

 למסע 9-היום ה
 

 .העברה מוקדמת לשדה התעופה וטיסת בוקר בחזרה לתל אביב 
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 הרשמה למסע
שם פרטי  

באנגלית כפי 
 שמופיע בדרכון

 שם פרטי 

שם משפחה  
באנגלית כפי 

 שמופיע בדרכון

 שם משפחה 

 מספר ת.ז  מספר דרכון 

תאריך פקיעת  
 תוקף הדרכון

תאריך הנפקה של  
וןהדרכ  

סטאטוס  ר נ א ג
 משפחתי

 מין זכר נקבה

 תאריך לידה  מקצוע  שם האב 

 כתובת מגורים

 עיר  רחוב ומספר בית 

 מספר דירה  מיקוד 

 פרטי התקשרות

 נייד:  כתובת מייל  

 בחירת חדר

 מחיר מיוחד לאחר הנחה:

בלבד! ₪ 8,800  

מטייל יחיד בחדר 
9,600 ₪  

 

 

 מחיר מיוחד לאחר הנחה: 

בלבד ₪ 8,000  

מטייל בחדר זוגי 
8,800 ₪  

 

 

 בחירת ארוחה לטיסה

 

 רגיל צמחוני טבעוני ללא גלוטן אחר:

    

ולבחירת ארוחה לטי  

 רגיל צמחוני טבעוני ללא גלוטן אחר:

    

 פרטי תשלום

 מספר כ.א                

 תוקף  CVV  מספר תשלומים 

ת.ז  של בעל  
 כרטיס האשראי

ל בעל כרטיס שם ש 
 האשראי

 ** ניתן לשלם גם בשיקים ובהעברה בנקאית

 

הנחה  ₪  800

לנרשמים ביום 

 הכנס!!
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 המחיר כולל

  קהיר;  – לוקסור;  אסואן -טיסות פנים: קהיר 

 :)בתי מלון  )להלן 

 :)שייט בין אסואן ללוקסור בספינה )להלן 

 ( 22.10.18כלכלה: כלכלה מלאה, למעט ארוחת צהרים ביום הראשון;) 

 ;אוטובוס תיירים ממוזג 

 ה באוטובוס מאסואן לאבו סימבל ובחזרה;נסיע 

 ;דמי כניסה לאתרים שבתכנית 

 מוניר גוהרהדרכה :; 

  ;טיפים לנותני השירותים בחו"ל 

 ;בקבוקי מי שתיה 

 .מכשירי שמע 

  
 המחיר אינו כולל 

  :הוצאת ויזה מצרית 

 בריאות ומטען: ביטוח ביטול נסיעה , 

 :ארוחת צהרים ביום הראשון   

 זמנות: שתייה בארוחות המו 

 :"כל הוצאה שאינה מוזכרת ב"מחיר כולל 

 .הוצאות בעלות אופי אישי  
 

 
 בתי המלון:

 
Aswan: Philae Hotel or similar 

www.philaehotel.omyhotels.club  

 

Abu Simbel: Tuya Hotel or similar 

 

Luxor: Eatab Hotel Luxor or similar 
www.eatabeluxorhotel.com   

 

Cairo: Grand Pyramids Hotel or similar  

www.Grandpyramidshotel.com   
 

 הספינה:
M/S Blue Shadow or similar  

www.blueshadowegypt.com 

 

 
עמודים נקיים מחותמות,  2חדשים, ושיש בו לפחות  6עם ההרשמה יש להעביר אלינו את הדרכון, שתוקפו מעל 

 חלה על הנוסע. ₪ 350סך -לשם סידור האשרה. עלות הנפקת האשרה על
 

הטיול, לרבות כיסוי ביטוחי, על כל גובה עלות הטיול, למקרה  מנתהז עם מקיף נסיעות לביטוח חשוב לדאוג
 שתבטלו את נסיעתכם מסיבה כלשהי, או למקרה שהטיול יבוטל מכל סיבה שהיא.

http://www.philaehotel.omyhotels.club/
http://www.eatabeluxorhotel.com/
http://www.grandpyramidshotel.com/
http://www.blueshadowegypt.com/
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לצערנו, לא נוכל להחזיר דמי ביטול שנגבים מאיתנו על ידי חברות התעופה וגורמי התיירות בעולם. עליכם לעשות 

היא הגורם אליו יש לפנות על מנת לקבל החזר כספי בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח  ביטוח טיולים, וחברת הביטוח
 אותה רכשתם. 

 
במידה ויהיו שינויים בתעריפי הטיסות, מסי נמל ומיסים נוספים, אשרות, גם אם שינויים אלו יחולו ברגע האחרון, 

 תחול תוספת המחיר על הנוסע
 

 תנאי תשלום: 
 

לאדם, עבור כרטיסי הטיסה, שלא יוחזרו במקרה  $ 500קדימה בסך -לרבות דמי עם ההרשמה ייגבה כל הסכום,
 של ביטול.

 
 .ביום החיוב גבוה והמחאות העברות שער פי בשקלים, על יבוצע החיוב סכום

 
 
 
 

 תנאי ביטול שירותי קרקע )בנוסף על דמי הביטול של כרטיסי הטיסה( :
 

 לאדם  100$דמי ביטול בגובה   :2018בספטמבר  1עד 

 לאדם 300$דמי ביטול בגובה   : 2018 בספטמבר 22עד 

  דמי ביטול מלאים.   ואילך: 2018בספטמבר  23 -מ

 
 

 חשוב: טופס ללא פרטי כרטיס אשראי  עדכניים לא יכובד. רישום לטיול יתבצע רק לאחר תשלום!!!
 18או בתשלום קרדיט עד תשלומים שווים ללא ריבית  2התשלום יבוצע בכרטיס אשראי בחיוב אחד או עד 

 תשלומים. 
 .ניתן לשלם גם במזומן שיקלי או דולרי

 
 
 

חשוב: מצרים היא מדינת עולם שלישי. על אף שאנחנו עובדים עם נותני שירותים מהשורה הראשונה, עדיין ייתכנו 
זאת כחלק מאופי בעיות שלא תמיד נדע על קיומן מראש, שלעיתים יצריכו שינוי של מסלול הטיול. על הנוסע לקבל 

 .הטיול במצרים. באם יהיה צורך, מדריכי הטיול יעשו שינויים בשטח, לטובת ולרווחת הנוסעים

 
 
 
 
 

 בחתימתי על טופס זה הנני מאשר את הרשמתי/נו לטיול, את תנאי הרישום והביטול, ואת תנאי התשלום לטיול. 
 
 
 
 

 _____________  __________________________תאריך  ___
 
 

 חתימת המטייל ____________________________________
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 הרשמה למסע מרחוק
 

 שם פרטי 

 שם משפחה 

 פרטי התקשרות

 

 

 נייד:  כתובת מייל 

 התחברות מרחוק

 מחיר מיוחד לאחר הנחה:

בלבד! ₪ 240  

  ₪ 063התחברות מרחוק 

 

 

 פרטי תשלום

 מספר כ.א                

מיםמספר תשלו    CVV  תוקף 

ת.ז  של בעל  
 כרטיס האשראי

שם של בעל  
 כרטיס האשראי

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

הנחה  120₪

לנרשמים ביום 

 הכנס!!
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ה למצריםויזה  
 אופנים: 2 -את הויזה למצרים ניתן לקבל ב

 בפנייה אישית לשגרירות מצרים  .1

 במסגרת מרוכזת דרך הקבוצה, באמצעות גוף המתמחה בהוצאות ויזה למצרים. .2

 ת הויזה הם:הנתונים הנדרשים להגשת בקשה לקבל

 חודשים לפחות, נכון ליום ההמראה.  6 -דרכון בר תוקף ל .1

 תמונות פספורט. 4 .2

פרטים מלאים ומדויקים בטופס ההרשמה למסע, בדגש על שם מלא באנגלית, ת.ל, מקצוע ושם  .3
 האב 

 במזומן.  ₪ 350 .4
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 שאלות נפוצות
 

 האם יש אבטחה? 

ויות הביטחון המצריות, ומלווה באופן מלא בכל רגע כל מסלול הטיול נעשה בתיאום מלא עם רש
ע"י השב"כ המיצרי, המצוות בנוסף מאבטח צמוד לקבוצה, אשר נוסע איתנו ממקום למקום. כמו 

כן, נציין כי בכל הנקודות בהם ביקרנו במסע הקודם, התקבלנו באהבה רבה ובסבר פנים יפות 
 מצד כל הגורמים הנוגעים בדבר. 

ער / לא סוער?סו –שיט בנילוס   

 הנילוס הינו נהר הזורם באיטיות והשיט עליו היא קסום ורגוע וללא כל טלטלה. 

 מה אוכלים במצרים?

 האוכל בבתי המלון ובספינה הינו מגוון ביותר, וכל אחד יכול למצוא את המזון המתאים לו.

 האם יש אינטרנט ווויפי?

אש. כמו כן, בחלק ניכר מהאתרים / בתי ניתן לרכוש בחברות מסוימות בארץ חבילת אינטרנט מר
קיימת תשתית וויפי )בספינה, תמורת תשלום סימלי(.  –מלון / הספינה בה נשוט   

ל?ביטוח נסיעות לחו"ומה עם   

כל נוסע יכול לרכוש ביטוח נסיעות באופן עצמאי )מומלץ לרכוש כולל סעיף ביטול מורחב(. 
 במקביל, תנתן הצעה משתלמת לחברי הקבוצה. 

 

 

 הכנה רוחנית טרם המסע
 

יועברו תהליכים עם הרישום, הן למסע הפיזי והן למסע מרחוק, תצורפו לקבוצת הווטסאפ שבה 
טיים כהכנה למסע.אנרג  

תאריך ומקום יימסרו בהמשך. –מפגש הכנה פיזי לקראת הנסיעה   

יום טרם היציאה למסע מומלץ על תזונה תואמת תדר. 14 -תזונה: כ  

יימסרו בהמשך. הנחיות נוספות   
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 רשימת ציוד

 

 דרכון 

 כרטיס טיסה 

  כרטיס אשראי
)לא לשכוח את 

מספר הזיהוי 
 האישי(

 מזומן 

 ביטוח רפואי 

 חיסונים 

  עותקים של כל
המסמכים 

)מאוחסנים 
 בנפרד(

  מספרי טלפון
 חשובים

  + טלפון נייד
 מטען

  + מצלמה + מטען
 כרטיס זיכרון

 מזוודה / תרמיל 

 תיק צד 

 מידנית 

 שוקולד,  חטיפים(
אגוזים, חטיפי 

 בריאות ואנרגיה(

  מכנסיים )קצרים
 וארוכים(

 חגורה 

  חולצות )קצרות
 וארוכות(

 בגדי שינה 

 ג'קט / מעיל קל 

 כובע 

 מקדם הגנה 

 גרביים 

 תחתונים 

 נעלי הליכה נוחות 

 סנדלים 

 בגד ים 

 חגורת כסף 

 תרופות מרשם 

 דוחה חרקים 

  חומר חיטוי
 לפצעים

 פלסטרים 

 תחבושות 

 שפתון 

 י שמשמשקפ 

 משקפי ראייה 

 משקפי קריאה 

  + עדשות מגע
 תמיסה

  מברשת + משחת
 שיניים

 דאורדורנט 

  סבון פנים וסבון
 רחצה

 שמפו ומרכך 

 ערכת גילוח 

 תיק כלי רחצה 

 נייר טואלט 

 מגבונים 

 מי פה 

 מברשת שיער 

 קיסמי אוזניים 

 קיסמי שיניים 

 קרם ידיים 

  / גל' לחיטוי ידיים
 אלכוג'ל

 חוט דנטלי 

 פינצטה 

  קטנהמראה 

 ערכת איפור 

  מחברת ועט
לרישומים

 

 


