נוסעים לתערוכת  MILIPOLבPARIS-
 18עד  22נובמבר 2019

תערוכת  MILIPOLהינה תערוכת בטחון הפנים והבטיחות המובילה והגדולה בעולם ,מזה עשרות שנים.
מדובר בתערוכה ענקית בגודלה עם מאות מציגים ולמעלה מ 30,000-מבקרים.
התערוכה מאורגנת בחסות משרד הפנים הצרפתי בשיתוף עם גופים ממשלתיים.
התערוכה מספקת את הפורום המושלם להצגת החידושים הטכנולוגיים ,תוך מענה אפקטיבי לצרכי
המגזר בכללותו וכן מענה לאיומים וסכנות שוטפים.
התערוכה הינה המקיפה בעולם ומציגה את כל תחום הגנת נתונים ,מערכות מידע ותקשורת ,ניתוח
וניהול סיכונים ,הגנה אזרחית ,שירותי מידע משפטי ואכיפת חוק ,אנטי טרור – כוחות מיוחדים ,הגנה על
אתרים תעשייתיים ורגישים ,מאבק נגד פשע ,אבטחת מקומות ציבוריים ,אבטחת נמל ונמל תעופה ,כולל
בקרת גבולות ,בטיחות בדרכים ,אבטחת מערכות פיננסיות ,ביטחון בכלא ,תחום הנפט והגז ,המאבק
נגד סכנות סייבר ופשעי רשת ואבטחה פרטית.
בעקבות ההצלחה באיפסק ,אנו יוצאים שוב במשלחת ישראלית ל.MILIPOL
אנחנו דואגים לכל – אתם רק מגיעים .נדריך אתכם לקראת התערוכה בכנס שייערך בישראל כשבועיים
לפני הנסיעה ,נחלק לכם מתנות ,נפגיש אתכם עם אנשים מובילים ,נסיע אתכם בכל המקומות
באוטובוס מפואר ,נארגן לכם מלון מדהים ומרכזי ,נארגן הפתעות ,גימיקים וכל מה שצריך שיעשה לכם
את השהות נוחה ומדהימה.
לרשותכם  2אופציות – האופציה המושלמת – מילפול ובגדול ,הכוללת גם טיולים בפריז ואופציית הקצר
ולעניין שבה נדאג רק לטיסות ולמלון.

תוכנית הטיול  -האופציה המושלמת (העברות וטיולים):
 - 18/11/19יום  :1תל אביב-פריס ,סיור בפריס
ניפגש בנתב"ג לקראת טיסת הבוקר מת"א אל פריס .עם הנחיתה נתחיל בסיור הכרות עם אתריה
הקסומים של העיר .נהלך באזור האופרה וכיכר הקונקורד בה נח האובליסק המצרי  3000השנים .נמשיך
ונתרשם מכיכר ונדום היוקרתית ,ממבנה הפירמידה של מוזיאון הלובר שהוקמה בסוף המאה שעברה.
נצפה אל מרכז הפומפידו הפוסט – מודרני וכן נמשיך ונטייל בסמטאות באזור .נתרשם משדרת השאנז
אליזה הנחשבת בעיני רבים לשדרה היפה בעולם ומסמל העיר מגדל אייפל .נקנח ברובע מונפרנס
המעניין ובו ניצב מגדל מרשים המשקיף אל העיר.
בשעות הצהריים ,נצא למלוננו בפריס לקבלת חדרים.
 - 19/11/19יום  :2העברות לכנס MILIPOL
לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא לתערוכה ב.VIPARIS VILLEPINTE -
אחר הצהריים ,נחזור למלוננו בהסעה פרטית מאורגנת.

 - 20/11/19יום  :3העברות לכנס MILIPOL
לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא לתערוכה ב.VIPARIS VILLEPINTE-
אחר הצהריים ,נחזור למוננו בהסעה מאורגנת פרטית.
 - 21/11/19יום  :4סיור בארמון ורסאי והגנים ,מונמרטר
לאחר ארוחת הבוקר ,נצא אל ארמון ורסאי המפואר ,סמל לתקופת המלוכה בצרפת ,וארמוני של לואי
ה .14-נבקר ונשוטט בארמון ובגנים הסמוכים אליו המסמלים את סגנון הבנייה הפופולרי בקרב אצולת
אירופה במאה ה.17 -
בתום הסיור ,נחזור לפריס ונסיים את יומנו בסיור רגלי בסמטאות שכונת מונמרטר .באופן היסטורי,
שכונה זו הייתה בעבר כפר והפכה למעוז שלטונה של אליטת האמנות והתרבות הפריזאית.
ניתן כמובן גם זמן לקניות ושיטוט ברחובותיה המרכזיים של העיר.
בשעות אחר הצהריים נחזור למלוננו.
 - 22/11/19יום  :5פריס – ת"א
לאחר ארוחת הבוקר ,נבצע צ'ק אאוט
במלון ,ניפרד מפריס ונצא אל שדה
התעופה שארל דה גול לטיסה חזרה
לארץ.

אופציית הקצר ולעניין (טיסות ומלון בלבד):
 - 18/11/19יום  :1תל אביב-פריס
ניפגש בנתב"ג לקראת טיסת הבוקר מת"א אל פריס .עם הנחיתה נצא למלוננו.
 - 19/11/19יום  :2העברות לכנס MILIPOL
לאחר ארוחת הבוקר במלון ,נצא לתערוכה ב.VIPARIS VILLEPINTE -
לקראת ערב ,נחזור בהעברה פרטית חזרה למלוננו.

 - 20/11/19יום  :3העברות לכנס MILIPOL
לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא לתערוכה ב.VIPARIS VILLEPINTE-
לקראת ערב ,נחזור בהעברה פרטית חזרה למלוננו.
 - 21/11/19יום  :4יום חופשי
לינה וארוחת בוקר במלון .המשך היום – חופשי.
 - 22/11/19יום  :5פריס – ת"א
צ'ק אאוט מהמלון.
ניפרד מפריס ונצא אל שדה התעופה שארל דה גול לטיסה חזרה לארץ.
פרטי טיסות (אל על):
הלוך05:50-09:55 – 18/11/19 -
חזור – 08:55-14:20 – 22/11/19
עלות האופציה המושלמת :
מחיר לאדם בחדר זוגי.₪ 5555 :
תוספת ליחיד בחדר.₪ 1400 :
ניתן לשלם ב 3-תשלומים בכ"א ,או עד  10תשלומים בקרדיט ,או בהעברה בנקאית.
חשבונית מס עסקית (הוצאה מוכרת) ,תצא לכל לקוח.
עלות אופציית הקצר ולעניין :
מחיר לאדם בחדר זוגי :כ.₪ 3600-
תוספת ליחיד בחדר.₪ 1400 :
ניתן לשלם ב  3תשלומים בכ"א ,או עד  10תשלומים בקרדיט ,או בהעברה בנקאית.
חשבונית מס עסקית (הוצאה מוכרת) ,תצא לכל לקוח.
באופציה הזו ניתן גם להתאים את הטיסה לצרכים של הנוסע ולכן המחיר ייקבע בהתאם.

שם המלון – IBIS BUDGET PARIS CLICHY MAIRIE
המלון ממוקם במרכז קלישי .חדרי השינה המרווחים כוללים חדרי רחצה צמודים ומודרניים,
עם מוצרי טיפוח ללא תשלום .החדרים מספקים גם שולחנות עבודה ,טלוויזיה בלוויין ואינטרנט אלחוטי בחינם.








המחיר כולל:
טיסה ישירה מת"א לפריס וחזרה.
כלולות ארוחה ,מזוודה ותיק עלייה למטוס לכל נוסע.
שהייה במלון  IBISלמשך ארבעה לילות ,ע"ב לינה וארוחת בוקר ,בהתאם למפורט בהצעה.
העברות בהתאם למפורט בתכנית.
סיורים ,פעילויות וארוחות בהתאם למפורט בתכנית.
מדריך מקומי במהלך הסיורים בלבד.
מלווה מטעם אופיר טורס (אבי ברקת) מתל-אביב ולאורך כל השהייה בפריס.




המחיר אינו כולל:
ביטוחי בריאות ומטען.
כל מה שלא כלול בסעיף "המחירים כוללים".




הערות נוספות :
המחירים מותנים במינימום  20משתתפים משלמים.
לא נשמרו מקומות על שירותי הקרקע והטיסות השונות.
הערה:
ניתן לשנות את תאריך היציאה או החזרה בכפוף לעלות נוספת אשר תיקבע ע''י חברת התעופה.
נשמח לראותכם איתנו !
מצודה טורס.

