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  דוגמת חלק מיום טיול
   לטיול7יום 

  
  לאופיר ונעה 

  בוקר אור בשוויץ היפה
  בכלל כל היום יהיה קרוב...נתחיל את היום מאד קרוב 

  במוזיאון הפתוח

  
  

  יורדים מההר

  
  מ מהעיר" ק6
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  כול התהליך חגיגה שלמה, הכבשים" גז"היום יש במוזיאון יום של 

    Ballenberg מוזיאון פתוח 

  

  

Schweizerisches Freilichtmuseum für ländliche Kultur 

 .וח השוויצרי לתרבות הכפריתהמוזיאון הפת" שם מלא"כפי שהוא נקרא ב

 Brienz  

Swiss Open-Air Museum Ballenberg 
CH-3855 Brienz 

 
phone +41 (0)33 952 10 30 

fax +41 (0)33 952 10 39 
infoline +41 (0)33 952 10 40 

  

   17.00-10.00שעות פתיחה 
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6th April - 31st October 07  

   )2007(ש" פר40משפחתי ) 16-6( ילד 9,  מבוגר18 -מחירים

  

  . בעלי חיים250 כ -בנוסף,  בתים בני מאה שנה הובאו לכאן מכל שוויץ100יותר מ

  המאפשר שוטטות עצמאית" תו מבקר"בכניסה מקבלים 

  

  

  "כמו פעם"אפשר גם לנסוע בכרכרה 
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  או

  .ומטריה זה חפץ נחוץ מאד, כי לונדון היא עיר אפורה של גשם

  Barking  הנוסע לכווןDistrict Lineועולים על קו " שלכם"יוצאים מהתחנה ? אז איך נוסעים היום

 הנוסע לכוון Circle Line או על קו erUpminst או לכוון Tower Hillאו אותו קו ה נוסע לכוון 

Victoria והעיקר שלשת הקווים לרדת בתחנת Monument פה הולכים טיפה ברגל לBank כולל ירידה 

 הנוסעת לכוון Docklands Light Railwayושם לוקחים את הרכבת הקלה )  דקות הליכה3כ(במדרגות 

Lewishamחוויה הכי גדולה ברכבת הקלה-' עד גריניץ  Docklands Light Railway .מכמה -יוצאת מלונדון

  .תוכלו לראות את הרכבת טסה ללא נהג קטר,אם תצליחו להתיישב בספסלים הראשונים.תחנות

  . דקות40נסיעה כולה כ

  

  

  Greenwich ' גריניץ

  

  

  

  

 חוויה מיוחדת ).כיום ניתן לעלות על סיפונה משמשת כמוזיאון(.Cutty Sark  הספינה הישנה היציאה היא ליד

אבל ללכת לאורכה מהספינה אל תחנת הרכבת הקלה או ,מנהרה זו ארוכה למדי.היא לחצות מתחת לתעלה

  .להפך היא חוויה
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כאשר יש צורך להחליף את .מכמה תחנות בלונדון, ת תחתית לנסוע ברכב, יש כמובן אפשרות הגעה ברכבת

  .מזרח-התחתית ברכבת או בגשר לונדון או בווטרלו

זוהי הזדמנות לשיט על התמזה ונקודת הסתכלות . יש מספר רציפים וכמה חברות הנוסעות לגריניץ:בספינה

  . אחרת על העיר לונדון

  . בשיטלנסוע לכיוון אחד ברכבת הקלה ולכיוון השני: טיפ

פחות יקר מהשווקים של העיר ומושך אלפי מקומיים .ימי שבת וראשון מתקיים שוק יוצא מהכלל: טיפ שלישי

  .ותיירים

 מפת הרחובות של גריניץ

177250=Y&538250=X?map2grid?dll.streetmap/uk.co.streetmap.www://http 
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  דוגמה לטיול עם רכבות

  

  . אבל לשיקולכן מאוד קרוב-מציעה לקחת מהמלון מונית לתחנת טרמינייוצאים מהמלון עם 

  )מסטרה (ונציה –רומא  ברכבת
  יורוסטאר איטליה : סוג רכבת

   8.50: שעת יציאה
  רומא טרמיני: תחנה

   13.16: שעת הגעה
  ונציה מסטרה: תחנה

  : מחירים
   יורו102=  נוסעים X 2 יורו 51 – 2מחלקה 

  הזמנת מקומות חובה, מסעדה: הערות
   )9.45-14.05: ההרכבת הבא(
  

  למלון) אוטובוס(מונית
  המלון

CENTRALE 

 

14Piazzale donatori di sangue  
Venice mestre 

30171Italy  
985522-041-39: Tel  
971045-041-39: Fax   

  המלון אינו ליד הרכבת
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  -לכן לקחת מונית מהרכבת אל המלון עצמו

תעשו קבלה ותצאו לסיבוב בוונציה ,עד שתגיעו למלון, היו תקלות רכבתולא , 13.15בהנחה שהגעתם לרכבת ב

  . לכן היום ממש נוסעים להריח את העיר15.00לא יהיה לפני 

  .הנוסע ישר לוונציה) 7קו (כמה שאני מבינה יש מהמלון אוטובוס 

 פקיד הקבלה הוא) כולל מתי אוטובוס אחרון מוונציה( לכן את מיטב המידע בנושא ןבכל מקרה האיש שיית

  במלון

  
  
  
 

  דוגמה רחבה יותר של תיק טיול אפשר לראות באתר שלי בעמוד הפתיחה
il.co.yonitour.www://http 
 


