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 סיור לימודי בחו"ל 

 עמיתי המח"ר

 
 . תל אביב, דובאי 1יום 

 נצא בטיסה ישירה לדובאי, האמירות השנייה בגודלה באיחוד האמירויות.

 -ערב -עם הגעתנו נצא לסיור בעיר, נבקר בחוף ג'ומיירה שם נצפה אל מלון בורג' אל

ונמשיך בדרכנו למרינה, הנקראת מנהטן הקטנה על כוכבים, הבנוי על אי מלאכותי.  7המלון הטוב בעולם והיחיד בעל 

 השחקים שבה. גורדי

 

 , הבורג' חליפה The frame. דובאי מוזיאון החדשנות, העיר העתיקה,  2יום 

 , שניצב בשדרות Museum of the Future -את יומנו נתחיל עם ביקור במוזיאון העתיד החדש של דובאי 

מטר הכולל לוחות קליגרפיה בערבית. אחת המטרות הינה לחשוב בצורה  77של  שייח' זאייד. המוזיאון מתנשא לגובה

אך לא  -טיפוס שונים והמצאות מהחשובים בעולם -. ניתן לראות אבות 2050על משבר האקלים לקראת שנת  שונה

באמצעות  המוצג במוזאון טיפוסי. העיצוב המהפכני של המוזאון יאפשר למבקרים להתנסות בטכנולוגיה בדומה לאופן

משם נמשיך למרכז המסחרי של איחוד האמירויות שילוב של מזרח ומערב בה ניתן לחוות מגוון  .אינטראקטיבית תצוגה

וריחות של סביבה קוסמופוליטית. נבקר בעיר העתיקה, באסטאקיה, נתרשם מהרחובות הצרים, גלריות האומנות,  מראות

. נחצה את תעלת דובאי  18 -ראה את המבצר המשוחזר מהמאה ה הקפה. נבקר ברובע ההיסטורי אל פאהידי, נ ובתי

 סירת עץ עתיקה. נסייר בשווקים בשוק הזהב ,שוק התבלינים והשוק הגדול.  -בשיט על "אברה" ה"קריק"

המהווה מסגרת לתמונת הנופים המרשימים של דובאי העתיקה והחדשה. מבנה אייקוני  -פריים  נמשיך לביקור בדובאי

 קומות, גשר מטאפורי המחבר את העבר של האמירות עם ההווה המפואר שלה.  50ובה של לג המתנשא

חנויות.  1200אחד מהקניונים הגדולים בעולם ובו מעל  ( Dubai Mall ) דובאי. נבקר בדובאי מול משם נמשיך לדאונטאון

מטר!  828ליפה המתנשא לגובה של ח-פנורמית על העיר, מהבניין הגבוה ביותר בעולם הבורג' לתצפית 124נעלה לקומה 

חליפה המואר בלילה בתאורה -ערב נצא לרחבת הקניון, נצפה במופע המזרקות המרהיב למרגלות הבורג' לקראת

 מרהיבה.

 

 , וספארי מדברי view of the palm. אי הדקלים,  3יום 

 " אחד מסימני ההיכר המפורסמיםהמכונה "הפלא השמיני של העולם The Palmאת יומנו נתחיל בביקור ב"אי הדקלים" 

 ביותר של דובאי. פרויקט הנדסי שאפתני של איים מלאכותיים מעשה ידי אדם, המאריכים את קו החוף של דובאי. נעפיל

 , ממרומי המגדל נראה את הדקל ואת הסהר שמגן עליו, נתרשם מתהליכי view of the palmלתצפית מרהיבה למגדל 

  Bluewatersהבנייה ומהסיפורים מאחורי הקלעים. משם נמשיך לאזור עין דובאי, הממוקם באי 

לטיול ספארי בדיונות החול האינסופיות המקיפות את  4X4לחוויה מדברית אותנטית נעלה על ג'יפים  בשעות אחה"צ נצא

מש. את הערב נבלה במאהל בדואי לעוצמתו המרהיבה של המדבר הערבי. נעצור לחזות בשקיעת הש דובאי, שם ניחשף

 ארוחת ערב ונחזה במופעים מרהיבים. אותנטי, שם נאכל

 

 הגלובלי הכפר  ,דאבי אבו 4 .יום

 הגדולה הינה דאבי אבו .הפרסי במפרץ האי בקצה השוכנת ,הערביות האמירות איחוד בירת ,דאבי אבוב נחל את יומנו

 המלון את ונראה -הטיילת -"קורניש"ה לאורך ניסע -ההגעה עם .בעולם ביותר העשירה לעיר ונחשבת האמירויות7 מבין

 איחוד נשיא של הרשמי משכנו ,המפואר הנשיאותי הארמון ווטאן אל קאסר -ב נבקר  .פאלאס אמירייטס -המפורסם

 בין נסייר .,שנים 11 נמשכה שבנייתו ארכיטקטונית מופת יצירת ,זאיד 'שיח במסגד לביקור נמשיך משם .האמירויות

 .גינס שיא בעולם הגדול הארוג השטיח ונראה הלבן במבנה והפאר מהיופי נתרגש ,המרהיבות השתקפות ובריכות הגנים

 הערב בשעות

 מתחם כל העולם ממדינות ביתנים בתוכו המאגד ובידור פנאי של , ענק תיירותי מתחם - הגלובלי בכפר נבקר

 . למדינה ייחודיות ואטרקציות רחוב אוכל דוכני , ובידור תרבות אירועי ובו אחרת מדינה מייצג
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 אביב תל  ,דובאי ,הקסום הגן 5  .יום

 מיליון 45 -כ ובו ר"מ אלף 72 של שטח פני על משתרע הקסום הגן . Miracle Gardens -ב נבקר מדובאי שנפרד לפני

 לשדה נסע הביקור בתום .מעוטרים ומבנים טירות ,פרחים ערוגות לראות ניתן , עונה בכל מתחלפות התצוגות .פרחים

 .ארצה חזרה נטוס משם בדובאי התעופה
 

  :סיור הלימודי בחו"לסיס הב

 1ארוחות בוקר + ארוחת ערב 

 

 מחיר כולל:ה

 ת"א(דובאי  -כרטיס טיסה בטיסות סדירות )ת"א

  NOVOTEL JVTן אכסון במלו

 1+ ארוחת ערב  כלכלה: ארוחות בוקר

 וממוזג לביצוע התוכנית אוטובוס תיירים נוח

 ביקורים וסיורים כמפורט במסלול

 צמודמדריך ישראלי 

 מס נמל, היטל ביטחון ודמי רישום

 + מדריך ישראלי טיפים לנותני שירותים בחו''ל 

 בחברת הראל. ביטוח רפואי

 

 דמי ביטול:

  ₪ 100  יום הסיוריום לפני  30מרגע הרישום עד 

  ₪ 2468יום לפני יום הסיור  30-14

 יום ומטה דמי ביטול מלאים.  13

 

 ימי עסקים. –מניין הימים לחישוב 

 

 ₪ 2913משרה( :  100%)ב לאחר מלגהעלות לעמית בחדר זוגי 

 ₪ 669תוספת לעמית בחדר יחיד: 


