
 
  " טורניר השלום בדובאי"

  של הליגה למקומות עבודה הפועל מחוז ת"א 

  לילות   4-ימים 5 -חצי פנסיון  -כוכבים   5במלון 

  התחרויות לכלל ענפי הכדור:

  רגל, כדורסל וכדורשת -כדורגל, קט

  מספר הקבוצות מוגבל  –כול הקודם זוכה  

  

  

  בימים רביעי עד ראשון.  – 27.2.22ועד  23.2.22  ךתארי

  מחירון:

  אדם בחדר זוגי   - 1300$

  יחיד בחדר   - 1565$

  שלישי בחדר  -1200$

  לאדם 100$ –תוספת עבור אוכל כשר למעוניינים   -

  המחיר כולל השכרת מגרשים וטיולים בהתאם למצ"ב.

  המעוניינים יפנו למשרדי העמותה כקבוצה  על בסיס כל הקודם זוכה.

  



 
  * בסמוך לקניון האמירויות (מיקום מרכזי) Elite Byblos   - 5המלון בדובאי: 

  

  

  

  : אתרים ואטרקציות

  פים במדבר,'יטיול לאמירויות של חב' דיסקברי כולל חוויה אוטנטית של נסיעת ג
וביקורים באתרים ואטרקציות בנהר דובאי מופע פולקלור, שייט בסירה 

  ביותר.  המעניינות 

  בבניין הגבוה בעולם " בורג' חליפה "  124תצפית מקומה 
   שייט בסירה מסורתיתAbra 
  נסיעה במונורייל 
 "ביקור בקניון " האמירויות 
 במדבר עם מופע פולקלור וארוחה ספארי ג'יפים 
  שייט בנהר דובאי עם מופע פולקלור וארוחה 
 פו" העולמית תערוכת ה " אקס 
  "המרינה של דובאי, "דקל הג'יומיירה 
  האמירות שארג'ה 

  

  



 
  

  ת"א, דובאי על כל נפלאותיה   -יום רביעי ,1יום 

נפגש נרגשים בשדה התעופה בן גוריון לקראת הטיול לאמירויות ונטוס בטיסה  
שעות ובמהלכה נחצה את שמי ערב הסעודית. לאחר ההגעה   3  –ישירה במשך כ 

לאמירויות נעבור את נהלי הכניסה של רשויות ההגירה בשדה התעופה כולל  
בדיקת קורונה ונפגש עם הנציג המקומי והאוטובוס שימתינו לנו. לאחר מכן נתחיל  

  את טיולינו בדובאי. 

מיליון תושבים. התפתחה   -3דובאי העיר הגדולה ביותר באמירויות ובה למעלה מ 
מכפר דייגים ושולי פנינים לעיר מודרנית וחדשה, מטרופולין תוסס, בניינים  

  גבוהים וחדישים, מרכזיי קניות עצומים ואינסוף אטרקציות.  

מכונה  ה  )הקודמת  מהמאה(  העתיקה נתחיל כפי שצריך, בעיר  בדובאי את הסיור
  נערוך סיור. וגלריות ציוריים קפה  בתי, קטנים בתים נראה  פהידי,  אל גם רובע

 נעבור, מכן  לאחר , הטקסטיל לשוק נכנס, העתיקות והסמטאות החנויות בין רגלי

.  והתבלינים הזהב שווקי אל השנייה הגדה אל abre בסירות דובאי  נחל ערוץ את
 ד'מסג" המרשים במסגד כולל החשובים  ובמסגדים העיר במוזיאון נצפה בהמשך

  הדתיים המבנים ואחד בדובאי הגדול ביותר   המסגד הוא ומיירה'ג" , מרייה'גו
  לא" ל  לביקור שעריו את  שפתח הראשון המסגד  הוא. באיחוד הגדולים

  ".מוסלמים

, 2009ב שנחנכה  עילית רכבת,  המונורייל   רכבת אל לאחר ההפסקה נעלה 
  המלאכותי  התמרים אי  על לתצפית ונצא  ליבשה המלאכותי  האי  את המחברת 

  כדור פני על ביותר הגדול  המלאכותי  והאי - תבל  מפלאי  אחד", ומיירה'ג דקל"
  דקל עץ  בצורת  האי). האדם ידי  על שנוצר " נס"כ האי  את המתארים  יש(  הארץ

, יוקרתיות  וילות, שחקים  גורדי בו נמצא. סהר בצורת גלים בשובר המוקף
  אטלנטיס במלון  נצפה שם  האי של  קצהו עד  נמשיך. ועוד גולף מועדוני, פארקים
משם, ניסע לבקר במה שהפך לסמלה של  ומיירה. 'ג בדקל   הממוקם המפואר

הבניין והמבנה  הוא , זה  " גורד שחקים. "בורג' אל חליפהמגדל  –דובאי ועושרה  
רגל), והוא  2,717מטרים ( 828הבניין מתנשא לגובה של  .בעולםביותר הגבוה 

קומות. עלות הקמתו    163המבנה בעל מספר הקומות הגדול ביותר מאז ומעולם, עם 
עמודי יסודות עבור הבניין,   194כמו כן, הוקמו  מיליארד דולר. 1.5- מוערכת בכ
משימה בלתי  " ו "  7מטרים . סרטים מפורסמים כמו "מהיר ועצבני  15בעומק של  

במעלית מהירה, משם   124" צילמו מספר סצנות בבניין. נעלה אל קומה 2אפשרית  
  .... נצפה על כל העיר דובאי מהמפרץ הפרסי ועד המדבר

שכולל ארוחת ערב ולאחר השייט נבלה   בנהר דובאי שייט מהנהנסיים את היום ב
 המפוארות ביכטות המרינה, נצפה  את נראה במרינה היפה והשוקקת של דובאי. 

  ונראה את הבניינים המרשימים שעל קו החוף.



 
  

  

  ספארי במדבר, כדורגלטורניר  -, יום חמישי2יום 

  

חשבתם פעם שתשחקו כדורגל במפרץ הפרסי? אז הנה היום הזה הגיע: ניסע אל  
  ושם נתאמן, נבלה ונערוך טורניר כדורגל בליבה של העיר דובאי.  תחרויות ה ימגרש

לחוות " ספארי  בשעות הצהריים נחזור אל מלונינו ולאחר מכן נצא בשיירת ג'יפים 
במדבר" חגיגה מדברית ברכבי שטח , במהלכה נחווה את העוצמה של המדבריות  

ופע פולקלור  משכולל ארוחת ערב,  אירוח במאהל בדואי מ  . נהנהבחצי האי ערב 
מסורתיות. אמירתיות  התלבושות ה   ללבוש ולהצטלם עם  שבמהלכו תוכלו מסורתי

נחזור    בלילהבנוסף, תוכלו לקבל קעקוע חינה ולשתות קפה ערבי בדואי אסלי. 

  .למלון בדובאי

  

  

  קניון דובאי והמזרקות , כדורגלטורניר  -, יום שישי 3יום 

  

טורניר שלנו. בסיום הטורניר  הלאחר ארוחת הבוקר נצא ליום השני והאחרון של 
  לכה, נחזור אל מלונינו לארוחת השבת.כה  וחגוגית והמנצחות ואחרי שהקבוצ

  החמישי הקניון,  דובאי בקניון  ביקורצאת לל בשעות הערב יוכלו המעוניינים 
  בתי, קפה  בתי, מסעדות אלפי  מאות,  יוקרה חנויות עשרות  בו, בעולם בגודלו
  ממכלי  אחד שהוא ענקי אקווריום גם  נמצא דובאי בקניון. אוכל ומתחמי קולנוע

  ממוקם המיכל! מים ליטר מיליון 10-כ של  מיכל עם בעולם  הגדולים האקווריומים
 ימיים חיים בעלי אלפי של  כביתם ומשמש דובאי קניון  של  הקרקע בקומת

  מיוחד באקווריום לצפות נוכל. מרשימים ים וחתולי  כרישים  300ל  מעל הכוללים
  . בקניון הביקור במהלך זה

  תאורה הכולל  דובאי של והחדש המפורסם המזרקות במופע נצפה, מכן לאחר 
  בתום ערב צבעוני ויוקרתי זה, נחזור אל מלונינו. .ומוסיקה

  

  

  



 
    הכפר הגלובלי 'ה, שארג  -, יום שבת  4יום 

  

במלון או לביקור בקניון האמירויות הענק המרשים ובו מגוון יום חופשי למנוחה 
עצום של חנויות לכל טעם ולכל כיס וגם אטרקציות רבות שכאלו תמצאו רק  

  בדובאי (מה דעתכם על מתחם סקי ענק בתוך הקניון?). 

לטיול מחוץ לדובאי אל הנסיכות השלישית בגודלה   יוכלו לצאת   המעוניינים
  מסגד ברחבת נבקר. האיחוד של  התרבות שארג'ה הנחשבת לבירת  –באמירות  

  היה הזה המרשים המסגד. באמירויות הגדולים המסגדים אחד, פייסל המלך
  ויש  1987 - ב נפתח הוא. האמירויות עבור פייסל  הסעודי המלך  של  מתנה  למעשה

  הכניסה.  ספרים 7.000  -מ יותר עם  בעולם מהגדולות  אחת, אסלאמית ספריה בו
 מוזיאון  גם המשמש הנסיכות  שם את הנושא במבצר  נבקר . בלבד למוסלמים

  כלא  בית ובתחומי המוזיאון נמצא גם, ארכיאולוגיים וחפצים תצלומים המקבץ
  עתיק. 

  הגדולים רות התיי ממיזמי  אחד,  הגלובלי"  בצאת השבת ניסע כולנו לבילוי ב"כפר
  בדובאי ביותר  הפופולריים הבילוי מיעדי אחד הוא הכפר. בעולם והמושקעים

  ולוקח לאפריל  נובמבר בין  שנה מדי נפתח  הפארק . ופארק פסטיבל  חווית  המשלב
  מבנים, מגוונים תרבות אזורי ישנם בכפר . ממש  של עולמי לסיור המבקרים את

  ואפילו אקסטרים  מתקני, מופעים,   שווקים, אוכל ביתני , העולם מכל אדריכליים
  ממדינות ענק  ביתני 75 הם הכפר של המדוברת האטרקציה. רוחות רדוף בית

 עם  ביתן כל. בעולם אחרת  ממדינה להתרשם נוכל מהם  אחד בכל. שונות
,  מצריים: ביתנים להן  המדינות בין. ועוד מסעדות, הופעות,  ייחודית  ארכיטקטורה

  מתחמי  גם בתוכו מאגד המתחם. ועוד סוריה,  לבנון, הודו, אפגניסטן , איראן, תימן
  .קניות

  

  קניות, השלמות ופרידה -5יום 

  

ניסע אל שדה התעופה  לאחר ארוחת הבוקריום אחרון בטיולינו באמירויות. 
המרתק    ביקורינו ונשלם תם ונטוס חזרה לישראל. המרהיב והיוקרתי של דובאי 

  . באמירויות

  

  

  



 
  

  

  : מחיר הטיול כולל

 אירוח חצי פנסיון 

  כניסה לאתרים בהתאם למסלול הטיול 

   טיסות ישירות 

  מדריך ישראלי מצוות דיסקברי ומדריך מקומי 

  אוטובוס תיירים ממוזג 

 ) הישראלי)  למעט המדריךתשר לנותני שירותים בחו"ל 

  

  

  המחיר אינו כולל: 

  בדיקת קורונה בישראל לפני הנסיעה  

  50$קורונה בדובאי לפני החזרה לארץ (כבדיקת (  

  יש לעשות ביטוח מורחב, הכולל כיסוי רפואי דמי   - רפואי ומטעןביטוח
 ביטול מפאת וירוס הקורונה

  הוצאות אישיות  

  תשר למדריך הישראלי 

 1.10.21  לאחר התעופה חברות ידי על שיקבעו ודלק נמל במיסי שינויים 
 כולל הטיול"  בסעיף מצוין שאינו  מה כל  "  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  הערות:

הטיול מופעל על פי תנאי התו הסגול. כפוך למגבלות הקורונה בישראל ובארץ  
 היעד.

יתכנו שינויים באתרי הביקורים לאור מגבלות הקורונה הארץ היעד, במידה ויהיו  
. חלופייםבאתרים  שינויים יינתנו ביקורים   

קורונה יועברו לפני הטיול, חובת הטיול לבעלי תו ירוק בלבד. הנחיות בנושא  
.בדיקת קורונה לפני הטיול ובהגעה ליעד  

  

  

  הבהרה: 

ככלל , מסלול הטיול מתוכנן עד הפרט האחרון בהתאם לידע ולניסיון שנצבר  
בחברה. אולם מעת לעת עשויות להתרחש תקלות לא צפויות ושאינן תלויות בנו ,  

ע ברמת השירותים המובטחת.  אלה יכולות לגרום לשינוי קל בתוכנית או לפגו
מומלץ לקבל זאת בהבנה וברוח טובה, עם זאת אנו מבטיחים לעשות כמיטב  

  יכולתנו להנעים לכם את השהות ולהבטיח טיול מוצלח. 

לעצמה את הזכות לשנות את סדר הביקורים באתרים בשל    חב' דיסקברי שומרת
  - סיבות הקשורות ללו"ז הטיסות או מכל סיבה אחרת

החברה רשאית להחליף אתרים שבמסלול הרגיל באתרים ראויים אחרים  כמו כן 
וזאת אם כאמור לא ניתן יהיה לבקר בהם כתוצאה מאילוצים בשטח או אירועים  

  בלתי מתוכננים. 

  

  : ביטוח נסיעות לחו"ל

  רונה.ושכולל הרחבה מחלת הק חובה על כל נוסע לבטח את עצמו בביטוח נסיעות

  


