
30 במאי עד 03 ביוני 2018 בהדרכת יונתן ישי ושי ניב

ארבע שנים חלפו מאז טיול המזקקות האחרון שלנו לסקוטלנד, אותו הוצאנו יחד עם החברה הגיאוגרפית. טיול מופלא כפי 
שכתב עליו רענן שקד. לכבוד השנה החדשה ולאור בקשות מצד חובבי ויסקי רבים, החלטנו כי הגיע הזמן לחזור לסקוטלנד 
וללגום ויסקי ישר מהחבית. לצורך כך חברנו שוב לחברה הגיאוגרפית ובנינו יחד טיול מושלם לחובבי הוויסקי. כמיטב המסורת 

של החברה הגיאוגרפית ושל מועדון הוויסקי הישראלי, מדובר במוצר מקצועי, מדויק ומעניין, וכמובן עמוס בוויסקי. 
טיול בו מעבר לחווית הוויסקי האינטימית, נכיר גם את סקוטלנד מזווית שונה ואוטנטית - חוויה סקוטית שלמה ואמיתית.

אז אם אתם בעיניין, התאריכים מתאימים והתקציב מאפשר, אנא עדכנו אותנו כמה שיותר מהר.

מסע אל מולדת הוויסקי - טיול מזקקות בסקוטלנד

מועדון הוויסקי הישראלי

http://m.yedioth.co.il/yedioth/index/2013122701yedioth_81_536DD0BBBE


30.05 )רביעי( יום 1 
ת"א - לונדון - אברדין

טיסה דרך לונדון לאברדין )Aberdeen(. סיבוב 
היכרות עם העיר - ביקור באחד הברים הותיקים 
הטוב  צ'יפס  אנד  מהפיש  וטעימה  בסקוטלנד 

באי הבריטי... 

לינה: מלון 4 כוכבים באברדין

31.05 )חמישי( יום 2 
אברדין - ספייסייד

ביקור   .)Speyside( הספייסייד  לאזור  נסיעה 
  Speyside  Cooperage החביות  במפעל 
וביקור במזקקת מקאלן. נסיים במלון היפייפה 
ארוחת  הבאים.  הלילות  בשלושת  נשהה  בו 

ערב במלון. 

לינה: מלון 4 כוכבים בספייסייד

לאתר המלון לחצו כאן 

http://www.craigellachiehotel.co.uk/


יום 3  01.06 )שישי(
אינברנס - גלנמורנג' - ספייסייד

נצא לכיוון העיירה אינוורנס )Inverness(, עיירה 
גלנמורנג'י  במזקקת  נבקר  מסקרנת.  סקוטית 
ונשתה כוס ויסקי על גדות לוך נס. ארוחת ערב 

באינוורנס וחזרה למלון. 

לינה: מלון 4 כוכבים בספייסייד

02.06 )שבת( יום 4 
סיור מזקקות - ספייסייד

ובעיירה  וגלנפידיך  בלוויני  במזקקות  ביקור 
של  הוויסקי  בירת   – דאפטאון   - השכנה 

סקוטלנד. 

לינה: מלון 4 כוכבים בספייסייד



03.06 )ראשון( יום 5 
ספייסייד - טירת בלמורל - אברדין

בטירת  נבקר  בדרך  לאברדין.  חזרה  נסיעה 
מלכותית  אחוזה   ,)Balmoral( בלמורל 
המשמשת כמגורי הקיץ של משפחת המלוכה 
נסיעה לשדה התעופה של אברדין  הבריטית. 
והחזרה  ההתפכחות  תהליך  של  ותחילתו 

לשיגרה )נחיתה ביום המחרת, 04.06(.... 



מחיר
אדם בחדר זוגי: 2,395 €

תוספת לאדם בחדר יחיד: 525 € )כמות חדרי הסינגל מוגבלת(

המחיר כולל 
טיסות בינלאומיות: בחברת התעופה בריטיש איירוויז.

מיסי נמל וביטחון: נכונים ליום פרסום הטיול.

לינה: בבתי מלון מדרגת תיירות ראשונה. 

כלכלה: חצי פנסיון )בוקר וערב( + ארוחת צהריים נוספת.  

תחבורה: אוטובוס תיירים בהתאם לגודל הקבוצה.

דמי כניסה וסיורים באתרים: כמפורט בתכנית. 

תשר: לנותני השירותים השונים בחו"ל

הדרכה: יונתן ישי, האיש שמאחורי מועדון הוויסקי הישראלי 
)עבד שלוש שנים כברמן באברדין...( ושי ניב, מדריך מומחה 

לסקוטלנד מטעם החברה הגיאוגרפית.

מפגש הכנה מפורט בארץ. 

המחיר אינו כולל 
ארוחות נוספות. 

ביטוח רפואי ומטען )ניתן להסדיר 
דרך משרדינו(. 

הוצאות אישיות )שתיה במסעדות, 
כביסה, טלפונים וכד'(.  

כל מה שלא פורט תחת סעיף 
"המחיר כולל".

גודל הקבוצה מוגבל ל 15 עד 20 
משתתפים בלבד.



תנאי תשלום
כדי שנוכל לבצע הזמנות, נבקשכם לשלם מקדמה במשרדי "החברה הגיאוגרפית". את המקדמה אפשר לשלם באמצעות כרטיס-אשראי, או בהמחאה, בתיאום עם עובד החברה, המטפל בנסיעתכם ,  וזאת על 

פי הפירוט הבא: 
- מקדמה על סך 450 אירו בעת ההרשמה

- יתרת התשלום תחויב בשלושה תשלומים שווים, בכרטיס אשראי, 45 ימים לפני מועד יציאת הטיול.
- התשלום יתבצע בשקלים, לפי שער דולר מכירה העברות והמחאות ביום התשלום. 

דמי ביטול
- עד 31 ימי עבודה לפני היציאה יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה )באם הוצאה(, דמי ביטול  המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו, ומקדמה בלתי 

חוזרת בסך 100 אירו.
- מ-30 ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה: דמי ביטול בסך 25% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה )באם הוצאה( ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.
- מ-20 ועד 11 ימי עבודה לפני היציאה: דמי ביטול בסך 50% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה )באם הוצאה( ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.

- מ-10 ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה: דמי ביטול בסך 80% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה )באם הוצאה( ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.
- מ-6 ימים ועד מועד היציאה: דמי ביטול בסך 100% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה )באם הוצאה(, ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.

בנוסף - דמי הביטול כפופים לכל תנאי הביטול שיחולו על ידי הספקים בחו"ל, אם הם שונים מאלה המפורטים לעיל. למסלולים שיש להם תנאי ביטול מיוחדים מצורף פירוט בנפרד. 
ההחזרים הכספיים הנובעים בגין ביטול טיול יבוצעו תוך 30 יום מיום קבלת הודעה בכתב על הביטול, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי החברה בחו"ל. הכסף המוחזר יחושב בערכים דולריים.

הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המטייל: הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו בכתב, בשעות העבודה )אפשר בפקס(.
הבהרה לגבי "ימי עבודה": ימי עבודה הם הימים א' עד ה' - להוציא חג או ערב חג.

טיסות
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, עלול להביא לשינויים במסלול הטיול. משרדנו יעשה כל מאמץ כדי לחסוך מהנוסעים הוצאות כספיות נוספות, יחפש עבורם חלופות 
מתאימות ויפעל למענם אל מול חברות-התעופה והספקים בחו"ל, אולם במידה ויהיו תוספות מחיר הנובעות משינויים מסוג זה, יישאו המטיילים, בהוצאות אלו במלואן. הודעה על שינוי בלוח-הטיסות תיתכן 

בהתראה קצרה ביותר.

שינוי במחירים
מחיר הטיול מורכב ממחיר טיסות וממחיר סידורי קרקע, נכון ליום 25.12.17 מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ומדיניות חברות התעופה נכון ליום הנ"ל. מחיר סידורי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי 
החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקאי. במקרה ותהיה העלאה במחירי הטיסות או שינוי של שערי החליפין לעומת הדולר )מעל לרמה של 3%(, שמורה לחברה הזכות לעדכן את 

מחיר הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא על ידי המטייל.

ביטוחים
אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שיכול להיגרם במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אבדן של כבודה או מסמכים, או הוצאות שהיה 

על המטייל להוציא בגינם.

בריאות
יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית חודש ימים לפחות לפני מועד היציאה לטיול, כדי לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. 

על החברה חל איסור מוחלט לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה.



דרכון ואשרות
- יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות, מיום הכניסה למדינה האחרונה במסלול הטיול. 

- יש לוודא כי בדרכון ישנו לפחות עמוד אחד ריק )המיועד לאשרות כניסה(, נקי מכל חותמת ומדבקה, לכל מדינה בה מבקרים על פי מסלול הטיול. הוצאת דרכון או הארכת תוקפו היא באחריות המטייל בלבד. 
- יש להתעדכן במשרדים מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים והמסמכים הדרושים לצורך הוצאת אשרה לגבי כל מדינה. 

- בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול, הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של ארצות היעד - אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכים בכך. 

תנאי הרשמה
עצם ההרשמה של המטייל לטיול או תשלום המקדמה )ראה להלן "תנאי התשלום"(, או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים 

המפורטים לעיל.

חילוקי דעות
סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד. מובהר בזאת מפורשות, כי עצם הרשמתו של מטייל במשרד נסיעות או אצל סוכן נסיעות בכל מקום שהוא ברחבי הארץ לא תקנה 
סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, אף אם התביעה תוגש גם נגדם. החברה רשאית, על פי בחירתה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי 

והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו בפני בורר או בוררים, שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל, ולרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתו.

מידע כללי
הטיולים לנוסע העצמאי מתוכננים היטב לאור היכרותנו עם הארצות בהן אנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן, ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל 
גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום שינויים בטיול, או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות השירותים וטיבם אינם כמו אלה 
המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרויות עם הארצות בהן מטיילים. המדריכים המקומיים הם מדריכים 
מקצועיים, שעברו הכשרה מקצועית ואת המבחנים הנדרשים לעבודה כמדריכי תיירים מוסמכים. רמת המדריכים המקומיים רחוקה מרמת המדריכים מצוות החברה הגיאוגרפית, ויש לקחת זאת בחשבון. יתרה 
מזאת, רמת ההדרכה והשירות שמקבלים מהמדריכים המקומיים אינה אחידה בכל מקום, ותלויה לעתים ברמת היחסים האישיים שנוצרים בין הנוסעים למדריך, ובעוד שהם לעתים לוקים בחסר בידע כללי, 
תרומתם יכולה להיות רבה מאוד בפתיחת חלון להצצה לתוך החיים במקום ממקור ראשון. קורה גם שהמבטא הזר של המדריכים כבד וקשה להבנה. הנהגים, במקומות שהנהג אינו מדריך, אינם דוברי אנגלית.

טיול חצי יום נמשך בין 2 ל-4 שעות. טיול יום שלם נמשך בין 6 ל-8 שעות.



לפרטים נוספים והרשמה פנו אלינו:

03.5639015 )אפרת(
03.5639058 )אוסי(

info@geotours.com

מועדון הוויסקי הישראלי


