
 פרופימקס

 

 במאוריציוס תחלומי חוויה

מאוריציוס הוא אי וולקני, המפורסם בזכות שוניות האלמוגים המרהיבות שלו, מצוקים ומפרצים 

עדן לנופשים אך גם לצוללנים, -קטנים, בריכות טבעיות ולגונות, שמורות טבע וגנים בוטניים. זהו גן

 מטיילים וחובבי צפרות.

מתגוררת רוב אוכלוסייתו ,ערים גדולות כגון הבירה "פורט לואי" , גן עדן לקניות כמו במרכזו של האי 

 גם מסע בזמן לעידן הקולוניאלי של בירת האי המספר את תולדותיו.

בחלקו הדרומי המיושב בדלילות "הטבע שולט" ובינות לחרוטי ההרים המזדקרים אל על ,זורמים 

המאכלסות בין  אגמי מים ושמורות טבע פרטיות ת ירוקי עד,קניונים ויערו להם נהרות ומפלי מים,

 השאר מגוון חיות בר וציפורים נדירות .

 
 

)נופים ותרבות(, שייט קטאמרן, הליכה מתחת  יום סיור בדרום האי  -אז מה יהיה בטיול שלנו? 

 למים עם קסדות מיוחדות, אומגות, רכיבה על טרקטורונים ועוד.

 

 טיול פרטי !!!
 ת"א-איסטנבול–מאוריציוס -איסטנבול  –טיסות תל אביב מחיר הטיול כולל : 

 הטיול נוח וממוזג לביצוע תוכנית וואן

 ע"ב חצי פנסיון  לקס-כוכבים דה 5לילות בבית מלון  5

 .טיולים וסיורים ע"פ התכניתמקומי דובר אנגלית, מדריך , ארוחות צהריים 

 

 .3995$החל מ  –מחיר לאדם בחדר זוגי 

 

 



 

 יאסו! –יוון דרך עיניים מקומיות 

יוון בדרך כלל היא אתונה והאיים, כמה באמת יצאו להכיר את יוון האמיתית? יוון של כפרים שהזמן 

לא ממש נגע בהם, נופים שרק מי שחי שם יודע להגיע אליהם ומאכלים שרק מי שגדל שם יודע 

 להכין.

אל תוך יוון הפחות מוכרת והאותנטית יחד עם מדריך מקומי.  ימים 7אנו מציעים טיול מרתק של 

 נעבור בכפרי זגוריה, קניון הויקוס, חבל גרבנה, מצוקי מטאורה ועוד ועוד.

 

 פרטיות ושף פרטי יכין את מיטב המאכלים של יוון מתוצרת מקומית.  תנלון בווילו

 טיול פרטי !!!

 ת"א-אתונה –מחיר הטיול כולל : טיסות תל אביב 

 וואן נוח וממוזג לביצוע תוכנית הטיול

  בווילות פרטיות, שף פרטי להכנת כל הארוחות במקום,לילות  6

 אנגלית, טיולים וסיורים ע"פ התכנית.ארוחות צהריים , מדריך מקומי דובר 

 

 .€ 4850החל מ  – בווילהמחיר לאדם 

 

 

 

 



 

 

 כוכבים עם 'קריסטל קרוזס' 6ום ברמת קרוז פרימי

דה  ברצלונה, פלמה –כוכבים במסלול היהלומים האיבריים  6קרוז סופר יוקרתי ברמת אירוח של 

 מיורקה, וולנסיה, מלגה, גיברלטר וליסבון.

 חוויה של פעם בחיים עם אירוח ברמה הגבוהה ביותר ולינה בפנטהאוז בקומה העשירית.

 

 

 ימי קרוז ע"ב הכל כלול 8 -לילות  7

 כוכבים 6אירוח ברמת 

 לינה בפנטהאוז פרימיום

 .5395$מחיר לאדם החל מ 

 5-12.11.19 –תאריכים 

 

 

 

 Rotem_e@ophirtours.co.il – לרותםלכל הטיולים ניתן לפנות 

 

                            03-5269768 

mailto:Rotem_e@ophirtours.co.il

