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זהו טיול פרטי מודרך מבית אותנטיקו בהובלת מדריכים מקומיים דוברי עברית או אנגלית, המתוכנן והמאורגן

לכל פרטיו, ומאפשר לכם לחוות חווית טיול איכותית בקבוצה סגורה.

הטיול מתקיים בשילוב של נסיעות ברכב פרטי/מיניוואן/מיניבוס/אוטובוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) והליכות

רגליות ביעדי הסיורים ומתאים לקבוצות מ- 2 מטיילים ומעלה. יתכנו שינויים בתכנית המוצעת ובסדר הביקור באתרים,

בכפוף לשינויים בזמני ההגעת המטיילים לעיר והעזיבה, בהתאם לימי הפעילות של המוזיאונים ואתרי הביקור בתכנית, על

פי מיטב שיקולי המדריך בשטח, עקב תנאי מזג האוויר בפועל ו/או תנאי השטח ו/או דרישות השלטונות המקומיים. 

לתשומת לבכם: 

סיור חוף פרטי מודרך בטאלין | טיול יום פרטי מבית

אותנטיקו™ למגיעים בהפלגה לטאלין, אסטוניה



בהתאם לכללים הנהוגים בנמל טאלין, המדריך אינו רשאי להיכנס לשטח הנמל ולפיכך לא יוכל לפגוש את הקבוצה ליד

האניה. המדריך עם השלט הנושא את שם הקבוצה ימתין בשער היציאה מהנמל אשר נמצא במרחק של כ 300 מטר

מהפיר. הסיורים כוללים הליכה רגלית באתרים השונים ע"פ התכנית.

אותנטיקו הנה השותפה הרשמית של הרשת הבינלאומית ™Best Eurasian Hotels בישראל. 

אותנטיקו מחוייבת לפעול בהגינות מול ציבור הצרכנים והינה בעלת תו אמון הציבור אשר מסמן לצרכנים עם מי כדאי

לעשות עסקים.

 

תכנית הטיול

יום 1

סיור בטאלין וסביבתה

10:00 נפגשים עם המדריך ביציאה משער הנמל.

10:00-11:30 סיור בטאלין ברכב פרטי/מיניוואן/מיניבוס ממוזג (בהתאם לגודל

הקבוצה): מגדל Stout Margaret, כיכר החירות (Freedom square), ביקור

Song and dance festival) שדה הזמר' המפורסם' ,(Kadriorg) בפארק קדריורג

grounds), מנזר סנט ברידג'ט (St. Brigit monastery), הכפר האולימפי, האנדרטה המרשימה "רוסלקא" (בת

הים),תצפיתה על המפרץ טאלין. לפי העניין, ביקור בבית הכנסת החדש של טאלין אשר נחנך במאי 2007 בטקס בו

השתתפו שמעון פרס ונשיא אסטוניה.

11:30-13:00  – נסיעה מחוץ לעיר: בתי חווה, מפל המים הטבעי הרחב ביותר באסטוניה – Yagala, יערות אורנים והטירה

הקטנה ביותר באירופה. חזרה לטאלין.

13:00-15:00 סיור רגלי בעיר העתיקה של טאלין: נתחיל מהעיר העליונה (Toompea hill) ונתרשם מחומות העיר

ומגדליה. נציץ אל בניין הפרלמנט של אסטוניה ולידו כנסיית אלכסנדר נבסקי הרוסית, נתבונן על הנוף היפיפה של העיר

והנמל. נמשיך לעיר התחתונה שכמעט ולא השתנתה במאות השנים האחרונות. זהו אחד הרבעים האחרונים אשר
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משקפים את תקופת ימי הביניים באופן אותנטי כל-כך. נתהלך ברחוב "פיק יאלג" (הרגל הארוכה), נכיר את האדריכלות

הייחודית של בנייני העיר ובתוך כך את בנין העירייה היפה ואת בניין בית המרקחת העתיק באירופה.

15:00 ניפרד מהמדריך בכיכר בית העירייה (Tallinn Town Hall square), זמן חופשי לסיור עצמי בעיר העתיקה והפסקת

קפה/ארוחת צהריים.

16:00 מפגש עם נהג והעברה חזרה לנמל טאלין.

משך הסיור: 5 שעות. 

תחבורה: רכב ממוזג המתאים לגודל הקבוצה (הסיור בעיר העתיקה מתקיים ברגל).

חבילת הטיול הפרטי של אותנטיקו כוללת

קבלת פנים והעברות מ/אל הנמל.

מדריך מקומי דובר עברית או אנגלית ע"פ התכנית.

העברות וסיורים ברכב פרטי/מיניוואן/מיניבוס/אוטובוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) ע"פ התכנית.

דמי רישום וטיפול.

המחיר אינו כולל

ביטוח נסיעות אישי וביטוח מטען.

אתרים ופעילויות אשר לא כלולים בתכנית הטיול.

ארוחות והוצאות אישיות.

שעות הדרכה ורכב נוספות שמעבר למתואר בתכנית הטיול.

מחירים ותנאים



אנחנו מאמינים כי הטיולים מבית אותנטיקו מתאימים לכל מי שמחפש חוויית טיול ייחודית, איכותית ובמחיר

הוגן ומזמינים אתכם להצטרף אל חוג החברים והלקוחות של אותנטיקו!

מחיר חבילת הטיול הפרטי מבית אותנטיקו בקבוצות סגורות מראש

סיור חוף פרטי מודרך בטאלין | יום אחד
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תנאי תשלום ומדיניות הביטולים: 

התשלומים בש"ח יתבצעו לפי שער המכירה להעברות והמחאות האחרון ביום העסקים שקדם למועד כל תשלום. 

התשלום בגין דמי רישום וטיפול בסך 70€ תשולם מיד עם ההרשמה בתשלום אחד. 

יתרת הסכום תשולם בהתאם לתנאי התשלום אשר יפורטו למטייל במעמד ההצעה וההרשמה לטיול, אך מלוא התשלום בגין

הטיול ישולם בכל מקרה לא יאוחר מ-40 ימים לפני מועד היציאה לטיול (כרטיס האשראי יחויב ללא הודעה נוספת במועד

מתאים של חברת האשראי). אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטרקארד ודיינרס. 

יודגש כי במחיר הסיור כלולים דמי רישום וטיפול בסך 70€ שלא יוחזרו למטייל בכל מקרה בעת ביטול מצדו. 

בהודעה על ביטול הסיור עד ל-40 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסיור – יחוייב המטייל בדמי רישום וטיפול בסך 70€ בלבד. 

בהודעה על ביטול הסיור החל מ- 40 ימי עסקים ועד 8 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסיור – יחוייב המטייל בדמי ביטול

בסך 75% ממחיר הטיול. 

בהודעה על ביטול הסיור החל מ-7 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסיור – יחוייב המטייל בדמי ביטול מלאים של מחיר הטיול. 

ימי עסקים – ימים א'- ה' (לא כולל חגים). 

בקבוצות פרטיות סגורות, בנוסף לדמי הביטול המפוטרים לעיל ואשר יחולו על המבטלים, יש לקחת בחשבון את השינוי

במחיר חבילת הטיול לאדם הנובע משינוי במספר המטיילים בקבוצה לאור ביטול ההשתתפות של חלק מהטיילים. 

אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים הכלולים בחבילת הטיול שלא נוצלו במהלך הטיול.

אתרים הכלולים בתכנית

העיר העתיקה של טאלין

טאלין היא בירת אסטוניה, העיר הגדולה במדינה ועיר הנמל העיקרית שלה. העיר שוכנת לחוף הים הבלטי, כ-80 ק"מ

דרומית להלסינקי. בשנת 1997 העיר העתיקה של טאלין הוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית תרבותית ואף

נבחרה לבירת התרבות האירופית לשנת 2011. טלאלין ללא ספק אחת הבירות היפות ועתיקות ביותר בצפון אירופה.
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פארק קדריורג

פארק קאדריורג הגדול והמטופח ממוקם ברובע אמיד בטאלין וקרוי על שמו. במרכז

הפארק נמצא ארמון קאדריורג אשר נבנה ב-1718 על ידי הצאר פיוטר הגדול למען

אשתו יקטרינה הראשונה. בפארק מפוזרים מבנים ששימשו את הארמון כמו בית

המטבח, בתי השומרים והביתן של פיוטר הגדול שם אהב להתבודד. ליד הארמון

נמצא הארמון הנשיאותי בו מתגורר נשיא אסטוניה.

Yagala מפל

מי המפל נופלים מגובה של כ-8 מטרים ורוחבו של המפל מעל 50 מטרים.

שדה הזמר של טאלין

מקום בו נערכים פסטיבלים של זמר ואירועים מוזיקליים חשובים. הבמה המרכזית

נבנתה בשנת 1959 והמקום יכול להכיל עד כ-100,000 צופים. מכאן צמחה

עצמאותה של אסטוניה אשר, בין היתר, הובילה להתפרקות של ברית המועצות.

בית הכנסת החדש של טאלין

בבמאי 2007 נפתח בית הכנסת החדש בטאלין, בטקס בו השתתפו שמעון פרס

ונשיא אסטוניה. בית הכנסת נבנה בתרומת נדבן יהודי בעלות של כשני מיליוני

דולר. בית הכנסת הזה הוא הראשון שפועל במדינה מאז השואה.


