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 שם לקוח –לאנגליה וויילס מסלול טיול בהתאמה אישית 
 שאתם תקבלו אישיתמסלול בהתאמה ראה ילצפייה כיצד  (יומיים בלבד) מסלול חלקי

 
 מבנה מסלול הטיול במסמך זה

הזמנת ו מידע ספציפי נוסף, לטיוללפני היציאה נחיות כנות והה, ניווט ,הטבלאות והמידע היומימבנה  ,הערה כללית: דפי הסבר ראשונים .1
 .לאתרים כרטיסי כניסה

 .יומיהסדר אתרים הנותנת מבט על של  תקציר האתרים של מסלול הטיול טבלת .2
 .היומי מבנה הטבלאות והמידעלפי הטבלאות המפורטות ב המסלולים היומייםפרוט  .3
 

 כלליתהערה 
חשוב שתדעו שאני מעדיף לתת יותר אתרים ואפשרויות וכמו כן אינני מצפה . ייתכן והזמנים ייראו לכם לחוצים ואולי שלבתי יותר מדי אתרים

בקצב שלו ואם נשארתם יותר זמן במקום מטייל כל אחד , וגם פחות מזה זה בסדר גמור מהתוכנית זה מצוין 58%אם תבקרו ב . שתספיקו הכל
אינני רוצה שתרגישו במרוץ ותיק הטיול . חובהאתר א חן בעיניכם דלגו על אחד האתרים בהמשך התוכנית היומית גם אם הוא מסומן כמסוים שמצ

 .הוא אינו בבחינת תפסת מרובה לא תפסת והרי יש עוד כל כך הרבה אתרים שלא שולבו ולכן אף פעם איננו רואים הכל ואין כוונה כזו
 

  יומיוהמידע המבנה הטבלאות 
לא ) Google Maps אפליקצייתקישור למסלול הנסיעה היומי ב, כ מרחק נסיעה יומי"סה, תאריך, יום בשבוע , היום מספר –כותרת יומית  .1

 .(לניווט
 .מספר טיסה וחברת תעופה, יעד  ,רמקו, שעת הנחיתה, שעת ההמראה: כוללת הטיסהטבלת  - (צהובבצבע )טיסה  תטבל .2
בין מקור ליעד מסלול הנסיעה לניווט , יעד, מקור, שעת הגעה ,שעת יציאה :טבלת נסיעה ברכב כוללת -( כחולבצבע )טבלת נסיעה ברכב  .3

רק אם במהלך הטיול אתם צופים בקובץ  להיכנס כדי לנווטאפשר שאליו של מסלול הנסיעה  Google Mapsאפליקציית הכולל קישור ל
 .Google Mapsלפי ( שעות)וזמן ( מייל)מרחק , דרך הקישור Google Mapsויכולים להיכנס לאפליקציית  מסלול הטיול בטלפון או בטאבלט

כתובת , אתר/שם האטרקציה, טווח שעות מומלץ לביקור, חובה או לא חובה: אתר כוללת/טבלת אטרקציה -( אדוםבצבע )טבלת אטרקציה  .4
קישור , לעיתים קישור לסרטון על האתר, קישור לאתר האינטרנט ,היכן לבקר ,היסטוריה: אתר הכוללת/פסקת מידע על האטרקציה, מלאה

 .קישורים לאתרי אינטרנט נוספים ועוד, לשעות פתיחה ועלות כניסה
 .הטיול מסלולהמתאים ל שם העיר או הכפר או האזור שסביבו מומלץ לחפש מקום לינה :טבלת לינה כוללת -( ירוקבצבע )טבלת לינה  .8
הסוג הראשון קישור אחד לרשימת כל מקומות הלינה : Booking.comסוגי קישורים של  2בסיום המסלול היומי  -ומלצים מקומות לינה מ .6

רשימה מומלצת זו יכולה לסייע . הסוג השני מספר קישורים למקומות לינה מומלצים בעיר או בכפר. הפנויים בעיר או בכפר שנקבע שלנים בו
 B&B: הם אנגליהסוגי הלינות ב. מומלץ להזמין את הלינות מראש ולא תוך כדי טיול. טיוללת הלינות לכם כאשר אתם מתחילים להזמין א

(Bed & Breakfast) (1-11 חדרים) , ודירות ( חדרים 111)+מלונות , (חדרים 11-31)מלונות כפריים(Apartment or Self Catering )
  .עם מטבח ללא ארוחת בוקר
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יה יוקישור למסעדה לצפ כתובת, שם המסעדהאת המידע כולל . בסיום המסלול היומי רשימת מסעדות לארוחת ערב -מסעדות מומלצות  .7
 .בתפריטים

 
 ניווט

( גוגל מפות) Google Mapsאפליקציית הניווט הפופולארית ביותר בעולם של קישור לכל הקישורים לניווט מתבצעים בעזרת בקובץ מסלול הטיול 
. כםיללמוד להכיר ולתרגל ניווט באזור מגור מומלץ להורידאינה במכשיר  Google Mapsאפליקציית  אם. נייד או טאבלטהנמצאת בכל טלפון 

או  טרקציהאפליקציית הניווט שלכם את שם האלמי שמטייל עם אפליקציית ניווט אחרת הזינו ב. Wazeמאוד דומה ל  Google Mapsאפליקציית 
צפו בקובץ מסלול הטיול בטלפון הנייד או ולשם כך  Google Mapsעם קישורי הניווט של לנווט בטיול עצמו מומלץ . בטבלת האטרקציההכתובת 
 .בטאבלט

 
 Google Mapsתקלות בהפעלת הקישורים של 

ברוב המקרים . אבל זו המלצה בלבד, Google Mapsאפליקציית ל הקישורים בפסקאות הבאות יתואר ויוסבר כיצד מנווטים בטיול עצמו עם
 Google Mapsהסיבה העיקרית שזו המלצה כי יציאה מקישור של . Google Mapsהקישורים יעבדו טוב מאוד ויפעילו את אפליקציית הניווט 

וספות בתוך המכשיר ממכשיר טלפון או טאבלט תלויה מאוד בסוג המכשיר עצמו ובהגדרות נ Google Mapsבקובץ המסלול לאפליקציית הניווט 
בגלל הגדרות שונות . בכל מכשירי הטלפון הניידים ובכל סוגי הטאבלטים הניידים בכל המכשירים ובצורה תקינה הנייד ולכן לא תמיד זה עובד זהה

ציג לכם בדפדפן שי Google Mapsיפתח האתר של  Google Mapsבטלפון הנייד או בטאבלט ייתכן ובמקום שתיפתח אפליקציית הניווט של 
 .את מסלול הנסיעה כמו שיש במחשב רגיל אבל המסלול בדפדפן אינו למטרת ניווט ולכן לא ישמש אתכם לניווט בטיול עצמו

 
בצורה  תעבירושל המסלול או  PDFלעצמכם מייל עצמי עם קובץ ה  תשלחושל מסלול הטיול לצורכי ניווט במהלך הטיול  PDFלצפות בקובץ  כדי

אם שלחתם אותו לעצמכם  Gmailהקובץ יכול להיפתח בתוך אפליקציית הדואר לדוגמא של . שיר הטלפון הנייד או הטאבלטאחרת את הקובץ למכ
בכל אחד מהמצבים פתיחת קישורי . PDFשיודעת לקרוא קבצי  Acrobat Readerבמייל או אם העברתם אותו למכשיר הוא יפתח באפליקציית 

Google Maps ר תלוי מאוד בהגדרות בדואGmail  או בהגדרות באפליקצייתAcrobat Reader  ולא ניתן לדעת האם הקישור לאפליקציית
Google Maps  אכן יפתח את אפליקצייתGoogle Maps  לניווט או את אתרGoogle Maps יםכדי לא להיות מופתע. לניווט בדפדפן שאינו 

, ליעדים קרובים באזור שכונת המגורים שלכם Google Mapsעם מספר קישורי ניווט של  Wordבטיול עצמו מומלץ מאוד ליצור לעצמכם קובץ 
בשכונה שלכם ולבדוק ולנווט להעביר את הקובץ למכשיר הטלפון הנייד או הטאבלט איתו תטיילו ולנסוע , PDFכ  Save asלשמור את הקובץ 

לשנות את ההגדרות במכשיר שלכם כדי  תקין נסואם אינו עובד . עובד תקין והכל Google Mapsשקישורי הניווט פותחים את אפליקציית הניווט 
הכנה זו בבית תמנע . או להיפך עד שתראו שהניווט עובד כשורה Acrobat Reader -ל  Gmailשיעבוד או לשנות את פתיחת הקובץ מדואר 

ין ידנית את שמות האתרים או כתובתם באפליקציית הניווט למרות שתמיד תוכלו להז ,בניווט הראשון במהלך הטיול עצמו הפתעות ותסכול כבר
 .שלכם אם זה לא יעבוד כמצופה
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 Google Mapsמצבי עבודה עם אפליקציית הניווט 
מצב מחובר לאינטרנט וכמובן שחייבת להיות לכם חבילת ) Onlineמצב ראשון נקרא : יודעת לעבוד בשני מצבים Google Mapsאפליקציית 

ומתאים למצב כאשר אין ( מצב לא מחובר לאינטרנט ועובד רק מול לווינים) Offlineמצב שני נקרא (. גלישה ושיש באזור הטיול קליטה סלולארית
כאשר יש קליטה  לפני היציאה לטיול עוד בביתחובה  Offlineכדי לעבוד במצב . קליטה סלולארית באזור הטיול ואולי לא רכשתם חבילת גלישה

, בחלק העליון באפליקציה יש שורת חיפוש ולידה האות הראשונה שלכם או התמונה שלכם, Google Mapsסלולארית להיכנס לאפליקציית 
" מפות אופליין"ם בעברית נכון להיו Google Mapsבלחיצה על השם שלכם נפתח תפריט ובו תבחרו באפשרות הנקראת בגרסה האחרונה של 

כשאין חיבור "או " מפות לא מקוונות"בגרסאות ישנות יותר של האפליקציה האפשרות נקראה בעבר בעברית ". "Offline Mapsאו באנגלית 
ילים כלומר כל סקוטלנד אם אתם מטי, אתם מגדירים ומורידים את מפת המדינה שבה אתם מטיילים" מפות אופליין"בבחירה ב". לאינטרנט

אל תדאגו מבחינת המקום שזה תופס סביר להניח שיש לכם מקום . לא אזורים מסוימים אלא כל המדינה, בסקוטלנד או כל אנגליה או כל אירלנד
 .אחסון בטלפון או בטאבלט

ומשנים את שמה כדי  וכיצד מורידים את המפה לטלפון או טאבלט( י מלבן"ע)ברגע שבחרתם באפשרות זו צפו בסרטון הבא כיצד מגדירים מפה 
  .https://youtu.be/olOBiwyLefwזהו הסרטון הכי מעודכן כיצד מורידים מפה לא מקוונת . שתוכלו לזהות אותה

 
 טיולמהלך הוכיצד מנווטים בטיול הבקובץ מסלול  Google Mapsקישורי ניווט של סוגי  אלו

 : ובעזרתם אפשר לנווט Google Mapsסוגים של קישורים לניווט המתחברים לאפליקציית הניווט של  2כל יום טיול מכיל 
לאורך היום יופיעו מספר טבלאות נסיעה בין כל שני ". נסיעה ברכב"הקישור הראשון והמומלץ לניווט מופיע בטבלאות בצבע כחול שכותרתם  .1

כל . לנווט ליעד הבא חפשו את טבלת הנסיעה בין האתר שסיימתם לטייל לבין האתר הבא אליו אתם נוסעיםכאשר אתם רוצים . אתרים בטיול
קישור למסלול הנסיעה לניווט שהוא קישור , אתר היעד, אתר המקור, שעת יציאה והגעה: טבלת נסיעה מציגה את נתוני הנסיעה הבאים

כדי להתחיל לנווט בחרו בקישור . מ וזמן הנסיעה"ק/המרחק במייל, Google Maps Directions ונקרא Google Mapsלפתיחת אפליקציית 
 קישורה זהו סוג . ותתחילו לנווט Google Mapsשל טבלת הנסיעה המתאימה לנסיעה הבאה והוא יפתח עבורכם את אפליקציית הניווט של 

 .לניווטיותר ב ץהמומל
והוא מכיל את מסלול הנסיעה בין כל האטרקציות  Google Maps Directions Day Routeהקישור השני נמצא בכותרת יום הטיול ונקרא  .2

ם היומיים הבאים כמו בכל אפליקציית שמציגה את הנתוני Google Mapsבהפעלת הקישור מתחברים לאפליקציית . והאתרים באותו יום
אפשר . מ וזמן הנסיעה היומי"ק/המרחק במייל, אליהם תנווטו( אתרים/אטרקציות)הנקודות , כיווני הנסיעה, מפת הנסיעה: ניווט שאתם מכירים

שסיימתם קטע זה ואז  לנווט עם הקישור היומי אבל צריך לשים לב שכאשר מגיעים ליעד הבא צריך לבחור המשך לנקודה הבאה או לבחור
שיטה . אפשרות ניווט בעזרת הקישור היומי הזה קצת מסורבלת במידה ולא דיווחתם שהגעתם ליעד מסוים. הוא ממשיך בניווט לנקודה הבאה

 .זו פחות מומלצת
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 : קוונת של אזור הטיולוהורדת מפה לא מ Google Mapsסיכום ההנחיות לניווט בטיול עם טלפון נייד או טאבלט בו מותקנת האפליקציה 
 .טאבלטבטלפון או ב Google Mapsבאפליקציית  הורדת המפה הלא מקוונת של אזור הטיול .1
או העברה  ליחת מייל לעצמכם עם קובץ המסלולי ש"לטלפון הנייד או הטאבלט שלכם ע( PDF בפורמטקובץ )העברת קובץ מסלול הטיול  .1

 .אחרת
 .היות ולפעמים כחלק מתיאור האטרקציה יש מידע גם לגבי מסלול הנסיעההבאה לפני תחילת הנסיעה קראו את טבלת האטרקציה  .2
 .בקטע הנסיעה שלכם לניווט Google Mapsשיפתח את אפליקציית  Google Maps Directions מסוג בטבלת הנסיעה ברכב בחרו בקישור .3
 .תואם את המידע הכתוב בטבלת פרטי הנסיעה Google Mapsמ וזמן הנסיעה באפליקציית "ק/בדקו האם מספר המיילים .4
 

 :GPSמכשיר מאו  Google Mapsניווט בעזרת אפליקציות ניווט שאינם 
 .האטרקציה של היעד הבאמטבלת האטרקציה או את שם באפליקציית הניווט שלכם את כתובת האתר ידנית הזינו  .1

 :ניווט למקום הלינה
 .את הכתובת המלאה מאישור הזמנת הלינה שהדפסתםבאפליקציית הניווט עבור טבלת נסיעה למקום הלינה הזינו  .1
 

 של מסלול הטיול במהלך הטיול עצמו PDFהאפשרויות לצפייה בקובץ 
 . אליו נשלח הקובץ Gmailאו פתיחה בדואר  Acrobat Readerלטאבלט וצפייה באפליקציית לאחר העברת המסלול  טאבלטב .1
 .אליו נשלח הקובץ Gmailאו פתיחה בדואר  Acrobat Readerהנייד וצפייה באפליקציית לטלפון  לאחר העברת המסלול בטלפון הנייד .2
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 הכנות והנחיות לטיול לפני היציאה לטיול
 .מומלץ יותר לטייל עם טאבלט .נייד ובטאבלטהבטלפון  Wordקובץ עם יותר קריא וברור מאשר  PDF בפורמט קובץטיול עם  - קובץ ומכשיר .1
אישורי , אישור הטיסה, (PDFוגם  Word) קובץ זה של מסלול הטיול: והאישורים שקיבלתם שמרו בטלפון הנייד את כל המסמכים -גיבוי  .2

 . ופעילויות אישורי הזמנת אטרקציות, שובר השכרת הרכב, הלינות
מסלול "העבירו את קובץ  Google Mapsלאפליקציית במעבר ישיר אם אתם רוצים לנווט עם קישורי המסלול  - Google Mapsניווט עם  .3

 . לטלפון הנייד או לטאבלט" ולהטי
ישירות בעזרת הקישורים העברת קובץ מסלול הטיול לטלפון הנייד או לטאבלט יאפשר במהלך הטיול לגלוש  - קישור לאתרי אינטרנט .4

 .הפעילויות וקישורי המידע, האתרים, טרקציותלאתרי האינטרנט של האבמסלול 
כדי שהטבלאות לא  Portraitולא לאורך ב  Landscapeבץ מסלול הטיול לרוחב ב כשבוע לפני היציאה לטיול הדפיסו את קו –הדפסה  .8

כל אישורי הזמנות של אטרקציות שהוזמנו מראש ושובר השכרת , אישורי הזמנת מקומות הלינהכל , את אישור הטיסההדפיסו . יחתכו לכם
אם משהו לא יכול . ו שינויים ואולי עדכונים שאעשה במסלולבשלב לימוד מסלול הטיול לא מומלץ להדפיס את מסלול הטיול כי ייתכנ. הרכב

 .כשבוע לפני היציאה תוכלו להדפיס את תיק מסלול הטיול. לקרוא במחשב ואוהב לקרוא מדפים אז להדפיס
 . קישור לעלות הכניסה אואם הכניסה בחינם כתוב הבמידע של כל אטרקציה  –עלות כניסה  .6
שעות הטיול . במידע של כל אטרקציה תמצאו קישור לשעות פתיחה. 15:11 – 17:11רוב האטרקציות נסגרות בשעה  – שעות פתיחה .7

סוגרים למרות שיש עוד אור ובחלק  15:11 - 17:11בשעות . שכתבתי במסלול הטיול לקחו בחשבון שהאטרקציה פתוחה בשעות אלו
 .זה נכון לכל אורך השנה וגם בעונת השיא בקיץ. סגורים הם תגיעו בשעות אלו תמצאו ערים וכפריםלמהמקומות 

ייתכן ואם . כדאי להיכנס לאתר המסעדה לבדיקת שעת הסגירה. 21:11 – 13:31מסעדות לארוחת ערב פתוחות עד השעות  –מסעדות  .5
 .ים מאוחר למקום הלינהכדאי תמיד לאכול ליד האתר האחרון במידה ומגיע. לרוב לא תמצאו מקום וזה תלוי בעיר 21:11תצאו בשעה 

 13:11 – 15:11במסלול כל יום טיול מסתיים בשעה . מומלץ מאוד להזמין את הלינות מראש ולא תוך כדי טיול - הזמנת מקומות לינה מראש .3
 17:11במידה ולא הזמנתם את הלינות מראש סיימו את הטיול בשעה . כדי לנצל את יום הטיול ביעילות וההנחה שהזמנתם את הלינות מראש

צאו לטיול בראש שקט והזמינו את כל הלינות מראש ולא תגיעו למצב שאין מקום . והתחילו לחפש מקום לינה כי מציאת מקום לינה לוקחת זמן
 .לינה

אתם תדפיסו את . אינני מעדכן את מסלול הטיול בפרטי מקומות הלינה אלא אם מקומות הלינה מאד מרוחקים ממרכז העיר אותה קבעתי .11
במהלך הטיול בכל טבלת נסיעה למקום הלינה אתם משתמשים . הלינה שלכם כי הם האסמכתא האמיתית שלכם להזמנת הלינה אישורי

במידה ותיידעו אותי על מקום לינה המרוחק מהמקום שקבעתי ושיש משמעות לעדכן את הנסיעות . בכתובת באישור הלינה שאותו הדפסתם
 .מקום לינה זה ספציפיתלמקום הלינה אעדכן את טבלאות הנסיעה ל

פעילויות שונות , הזמינו כרטיסים מראש היכן שכתוב במפורש באתר של האטרקציה שחובה כגון כניסה לאתרים – הזמנת כרטיסים מראש .11
 (פארק חבלים ועוד, שייט,רפטינג)

בלבד על הקישור  לחיצה להפעלת הקישור או לחיצה+  Ctrlהשונים במסלול אפשר לפתוח במחשב בהקשה על  םירושיקה תא – קישורים .12
 .ישירות בקליק מהמסמך עצמו העתיקו קישור זה ידנית לדפדפןלא נפתח במידה וקישור . בטלפון הנייד או בטאבלט
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חלק מהכבישים הדו סטריים הם ברוחב מכונית . כבישים שאינם ראשיים צרים וללא שוליים סלולים. המהירות הממוצעת מאוד נמוכה - נהיגה .13
זמן הנסיעה בטבלאות  מסיבות אלו אני מגדיל את. אחת עם מפרצים וצריך להיכנס למפרצים כדי לתת לרכב הבא ממול אפשרות לעבור

 !!!סעו לאט. https://youtu.be/ABFnk3rJBXE  בקישור הבא מדריך נהיגה בסקוטלנד שזהה גם לאנגליה ואירלנד. הנסיעה
 .ל"רכשו ביטוח נסיעות לחו .14
 .רישיון נהיגה בינלאומיישראלי וחובה גם  רישיון נהיגה .18
 .כדאי להביא תעודות מתאימות+(. 68)בחלק מהאתרים לסטודנטים ואזרחים ותיקים  בכרטיסי כניסההנחות  .16
 ./sockets/g-and-https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs לשקעי חשמל מתאם .17
     .holidays-https://www.gov.uk/bank חגים .15
 .מפה חשובה גם להתמצאות בשטח ובניווט. כדי לוודא שהניווט נכון למרות שאפשר לסמוך על אפליקציית הניווט מפהקנו  .13
, לינות, אתרים , Google Mapsאיתו אתם מטיילים עבור הפעלת קישורים ל  באינטרנט לטלפון הנייד או הטאבלט חבילת גלישה סלולארית .21

 .מידע וכל קישור אחר בקובץ מסלול הטיול, פעילויות
( Appointmentאו  Tasksב   Outlookאני משתמש ב )פתחו את התוכנה או האפליקציה בה אתם רושמים לעצמכם תזכורות ומשימות  .21

 :וצרו את התזכורות הבאות
 .ורשומים בהמשך דף זה להזמנת כרטיסי כניסה לאתרים ופעילויות שחובה להזמין מראשים לפני היציאה תזכורת כחודשי .21.1
 .ובדקו שהכל מוכן ובוצע הכנות והנחיות לטיול לפני היציאה לטיולכשבוע לפני היציאה לטיול תזכורת לקרוא את פסקת  .21.2

או  סמס)שלחו לי הודעה , ה ואתם נתקעים או זקוקים לסיוע תוך כדי הטיולבמיד. תזכרו שלב נוסף בשרות שלי וזו תמיכה במהלך הטיול .22
 .ואשתדל לסייע בידכם( ווטסאפ

 

  מידע ספציפי נוסף

בגדים חמים וקלים הנוחים . מעלות 17 –13טמפרטורה ממוצעת , 21:11שקיעה ב : מזג האוויר באוגוסט באנגליה( ממוצע)נתוני  - מזג אוויר .1
 ./https://weatherspark.comבדקו באתר  .להליכה וגשם כמעט תמיד יורד בכל עונות השנה לכו הצטיידו במטריות קלות ומתקפלות

 .הוא לירה שטרלינג המטבע .2
 .יםנמדדים במייל מרחקי הנסיעה .3
 

 כניסה לאתרים ופעילויות שחובה להזמין מראשהזמנת כרטיסי 
 .רשמו גם לכם תזכורת להזמנת פעילויות וכרטיסי כניסה לאתרים .לפני הנסיעה תקבלו ממני תזכורת להזמנת כרטיסים מראשכחודש  .1
 :רשימת האתרים והפעילויות במסלול זה להזמנה מראש הם .2

 .Train to Snowdon mountain סנודון להר כבתר .2.1
בגלל הקורונה כמעט בכל  .בחלק מהאתרים חובה ובחלק זו המלצה. כתבתי לכם בכל אתר האם חובה להזמין כרטיסים מראשאני  .2.2

במסלול ולבדוק שוב האם כתוב באתר  הלהיכנס לכל אתר אינטרנט של כל אטרקציאם אתם רוצים אתם יכולים . האתרים נכון להיום
או שצריך להזמין מראש ללא ( וזה משתנה בצורה דחופה) הקורונהכניסה בעיקר בגלל האינטרנט במפורש שצריך להזמין מראש כרטיס 

  .קורונהקשר ל

mailto:ohad@UKTravelPlan.com
https://youtu.be/ABFnk3rJBXE
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8741165-52-972 – ohad@UKTravelPlan.com – UK Travel Plan 
 

7 
 

 Google Maps Trip Regions :צפו במפה כללית של מסלול הטיול לפי אזורים 

 מסלול הטיולבתקציר האתרים 

 מקום לינה יומיסדר אתרים  תאריך יום

 נחיתה בבוקר בשדה התעופה היתרו 27.7 1
 השכרת רכב

 (יורק) Yorkנסיעה למקום הלינה בעיר 
  Yorkshire Sculpture Parkבדרך ליורק עצירה פארק הפסלים של יורקשייר  ( אופציה)

 (יורק) Yorkטיול בעיר חצי יום , אם תגיעו ליורק בצהריים

York  

2 25.7  York 

3 23.7  Bowness-on-Windermere 

4 31.7  Bowness-on-Windermere 

8 31.7  Bowness-on-Windermere 

6 1.5  Betws-y-Coed 

7 2.5  Betws-y-Coed 

 נסיעה ברכבת להר סנודון 3.5 5
 Portmeirion villageטיול בכפר

 נסיעה בין האגמים בפארק סנודוניה

Betws-y-Coed 

3 4.5  Stratford-upon-Avon 

11 8.5  Stratford-upon-Avon 

11 6.5  Stratford-upon-Avon 

12 7.5   
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  Google Maps Directions Day Route  מסלול הנסיעה היומי -מייל  902כ "סה - 2.2027.27 - רביעייום  - 1יום 

 
 .13:11שעת השכרת הרכב 

 :השכרת רכבדגשים ל
בקשו . דאגו לקבל תדרוך כיצד מזינים כתובת או שם אתר, או שיש ברכב אפליקציית ניווט מובנית מחברת ההשכרה GPSבמידה ושכרתם  .1

זו נקודה חשובה מאוד ללא קשר האם אתם מנווטים עם אפליקציית ניווט בטלפון הנייד או . האפליקצייהאו  GPSתדרוך מקיף לתפעול ה 
 .בטאבלט

אם רכשתם את כל הביטוחים האפשריים כולל ביטול השתתפות עצמית במקרה גניבה או תאונה אתם מכוסים ולא להתפתות לרכוש ביטוחים  .2
 .ל יבטל ביטוח שבוצע בארץ"גם ביטוח בחוחבל על הכסף שלכם ו, ל בשעת השכרת הרכב"בחו

מרכב תחתון ואבדן מפתח , שמשות, מראות, לצמיגים מאודבחלק מסוכנויות ההשכרה בישראל רכב ניתן לרכוש בארץ ביטוח ואני ממליץ  .3
מיגים נהרסים ואז קורה לא מעט בגלל הכבישים שסלולים ללא שוליים שצ. אם לא רכשתם בארץ כדאי לרכוש במקום. אירו ליום 2בסביבות 

. חברות ההשכרה בודקות את הצמיגים כאשר אתם מחזירים את הרכב. פאונד לצמיג 181עלות צמיג תלוי בסוג הרכב יכולה להגיע גם ל 
 .שניים מלקוחותיי לאחר הטיול קיבלו חשבונית הביתה על מאות פאונדים וזה מאוד לא נעים

רזרבי מכיוון שהם לא סומכים שידעו להחליף גלגל בצורה טובה והם בעיקר לא רוצים  לא כל חברות ההשכרה מציידות את הרכבים בגלגל .4
או בדקו האם יש צמיג חלופי או שיש ספרי למילוי הצמיג , לכן. הגלגלים זו אחריותה של חברת ההשכרה. שלקוחות יתעסקו עם הגלגלים

 .ים שלהםכדי להגיע עד למקום החלפת הגלגל באחד המשרדקומפרסור לניפוח הצמיג
כל ירידה לשוליים יכולה לגרום . אתם חייבים להיות מרוכזים בנהיגה ולהתרחק מהשוליים. בבריטניה אין בכביש שוליים והכבישים צרים .8

 .לתקרים ובזבוז זמן וכמובן מסוכנת
 

 .11:11אני משער שאחרי השכרת הרכב שעת היציאה 
 

  

 טיסה

 חברת תעופה מספר טיסה יעד  מקור  נחיתה המראה

   היתרו תל אביב 15:11 

mailto:ohad@UKTravelPlan.com
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 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  ניווט להנסיעה  מסלול יעד מקור הגעה יציאה

תחנת השכרת הרכב באחד  14:31 11:11
משדות התעופה בלונדון אני 

 בחרתי בהיתרו

מקום הלינה בעיר 
 York –יורק 

Google Maps Directions 213 3.31 שעות 

 
 .לילות 2במקום לינה זה לנים 

 

 לינה

 כפר בו לנים/אזור העיר

  York –מקום הלינה בעיר יורק 

 

 York  - יורק בעיר הלינה מקומות קישור לכל
  :Yorkבעיר  יםמומלצקומות לינה מ

Middletons     ,B+B York     ,Ascot House     ,Hampton by Hilton York     ,Novotel York Centre     ,York Marriott Hotel     , 
Holiday Inn Express York     ,The Principal York     ,Hotel Indigo York     ,Park Inn by Radisson York City Centre 

Hotel Du Vin & Bistro York     ,Judges Court     ,Clearly Apartments Bootham York      ,Goodramgate Apartments     , 
City Apartments York     ,Staycity Aparthotels Paragon Street      ,York -The Lawrance Luxury Aparthotel  

 

 
  

mailto:ohad@UKTravelPlan.com
https://goo.gl/maps/T6TYM4D5XWdkqDoK9
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2612321&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/bookingsladyannemiddletonshotelltd.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-groves-conference-centre.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/ascot-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/hampton-by-hilton-york.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/novotelyork.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/york-marriott.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/express-by-holiday-inn-york-east.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/lemeridianyork.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/indigo-york.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/yorkmoathouse.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/du-vin-bistro-york.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/judges-court.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/clearly-apartments-bootham-york.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/goodramgate-apartments.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/york-luxury-properties.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/staycity-aparthotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-lawrance-luxury-serviced-apartments.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
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אם ברצונכם . אם מקום הלינה קרוב למרכז העיר אפשר להשאיר את הרכב בחנייה של מקום הלינה ולצאת ברגל או בתחבורה ציבורית לעיר
 .חניה ליד מרכז המבקרים בעירלנסוע עם הרכב השתמשו בטבלה הבאה וחפשו מקום 

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

  - יורק בעיר הלינה מקום 18:31 18:11
York 

 Yorkמרכז המבקרים 
Tourist Information 

Google Maps Directions 3 18 דקות 

 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Museum St, York YO1 7DT - Tourist Information Centre 1 (יורק) Yorkטיול בעיר  13:31 - 18:31

 /http://www.visityork.orgאתר העיר 
 york-off-hop-on-sightseeing.com/en/115/york/264/hop-https://city אתר האוטובוסים הפתוחים 

 
 :היסטוריה

 שבהם כשהידוע, רבים תיירות אתרי בעיר. והפוס האוז נהרות בהצטלבות בנויה העיר. אנגליה בצפון יורקשייר במחוז חומה מוקפת עיר היא יורק
 העיר נקראת העיר של שמה על. הבריטי העמים בחבר הגדולות הקתדראלות אחת והיא אנגלי גותי בסגנון שנבנתה, יורק קתדראלת הוא

 .הברית שבארצות יורק ניו והמדינה
 

 :ההליכה הרגלי בעיר מסלולאתרים בהוסדר תאור 
 .Tourist Information -הטיול הרגלי מתחיל ב .Museumברחוב  Tourist Information -הגיעו לנקודת ההתחלה ל 

 
" הולך רגל"במידה ולא מסומן . Google Maps York Walking  Route לניווט רגלי בעיר Google Mapsמסלול ההליכה וסדר האתרים ב 

 .מייל 6.3כ "סה. בסימונים הנמצאים בחלק העליון של רשימת האתרים במסלול ואז הוא יציג את מסלול ההליכה ברגל" רכב"בחרו בו ולא ב
 
1 .York Tourist Information Centre (חובה.) לו על אירועים מסלול ותשאבתיאור הסמנו את הנקודות  .ה של העירמפבמרכז הצטיידו ב

שעות פתיחה בקישור  .16:11 – 11:11יום ראשון , 17:11-13:11המרכז פתוח שני עד שבת פתוח  .וסמנו גם אותם במפהביום זה מיוחדים 
 info-tourist-and-https://www.visityork.org/generalהבא 

 
2 .National Railway Museum (חובה אם אתם חובבי רכבות.)  מוזיאון הרכבות http://www.nrm.org.uk/  .נמצא במרחק הליכה מוזיאון ה

התייעצו במרכז . ן גם ברכבכמוב. הנוסעת בעיר אפשר גם ברכבת עירונית למשפחות. ויש שילוט למוזיאוןהמבקרים דקות הליכה ממרכז  11של 
שעות פתיחה בקישור הבא  .כניסה חופשית .מבקרים על הדרך הנכונה להגיע בהתחשב שאתם כל היום הולכים ברגל

mailto:ohad@UKTravelPlan.com
https://goo.gl/maps/4hTFige1egYxzYDV9
http://www.visityork.org/
https://city-sightseeing.com/en/115/york/264/hop-on-hop-off-york
https://city-sightseeing.com/en/115/york/264/hop-on-hop-off-york
https://goo.gl/maps/RHsoxcYrRiwzCcM18
https://www.visityork.org/general-and-tourist-info
http://www.nrm.org.uk/
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https://www.railwaymuseum.org.uk/visit .מראש חינם חובה להזמין כרטיסי. 
 

 .York Minsterל  ממשיכים הלאהחזרה למרכז המבקרים וב חוזריםאחרי הביקור במוזיאון 
 
3. York Minster (חובה )– עם יסודות המושרשים בהיסטוריה המוקדמת של , אחת מהקתדראלות המפוארות ביותר בעולם. קתדראלת יורק

אפשר לבקר  .מימי הביניים` האוסף הגדול ביותר של חלונות ויטראזומכילה את , הכנסייה הגותית הגדולה ביותר בצפון אירופה. בריטניה
 .http://www.yorkminster.org/home.html. ילדים בליווי מבוגר .בלבד ועלות הכניסה שונהקתדראלה בקתדראלה ובמגדל או ב

הבא ושעות פתיחה בקישור הבא  prices-visit/#admission-your-https://yorkminster.org/visit/planבקישור  ת כניסהעלו
times-visit/#opening-your-s://yorkminster.org/visit/planhttp .למי שאינו אוהב קתדראלות ממליץ רק לצפות מבחוץ במבנה המרשים. 

 .חובה להזמין כרטיסים מראש
 
 .......כדי לקצר את הדוגמאבעיר מחקתי את האתרים הנוספים  .4

 
 . והחומות Shambles  ,York Minster –מומלץ לטייל אחרי החשכה בעיר במיוחד ליד אזור ה 

 :Yorkמסעדות מומלצות בעיר 
Zizzi's – כתובת  . תאיטלקיLendal 2 .https://www.zizzi.co.uk/italian/restaurants/york. 
Totos – כתובת  . תאיטלקיFawcett St 1 .restaurant-pizzeria-http://www.aroundyork.co.uk/place/totos/ . 

Little Italy – כתובת . תאיטלקיGoodramgate, York YO1 7LQ 12 .ittleitalyrestaurantyork.co.ukhttp://www.l/  
Delrio’s – כתובת . תאיטלקיBlossom Street York YO24 1AE 12-11 .https://www.delriosrestaurant.com/. 

La Piazza – כתובת . תאיטלקיYO1 7L York  Goodramgate 48 .https://www.lapiazzayork.co.uk/. 
La Vecchia Scuola –  62כתובת Low Petergate, York, North Yorkshire YO1 7HZ .http://www.lavecchiascuola.co.uk/.  

Bombay Spice – 58כתובת . הודית Goodramgate, York YO1 7LF .http://www.bombayspiceyork.co.uk/. 
 

  :יורקעיר ל קרובפעילויות מומלצות 
 ./https://www.yorkracecourse.co.ukיש מרוצים  אתם ביורקבדקו האם בתאריכים ש –מרוצי סוסים ביורק 

York Designer Outlet (חלופה ליום גשם) -  מרכז קניותyork-outlet-https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/uk/designer/ 

  

mailto:ohad@UKTravelPlan.com
https://www.railwaymuseum.org.uk/visit
http://www.yorkminster.org/home.html
https://yorkminster.org/visit/plan-your-visit/#admission-prices
https://yorkminster.org/visit/plan-your-visit/#opening-times
https://www.zizzi.co.uk/italian/restaurants/york
http://www.aroundyork.co.uk/place/totos-pizzeria-restaurant/
http://www.littleitalyrestaurantyork.co.uk/
https://www.delriosrestaurant.com/
https://www.lapiazzayork.co.uk/
http://www.lavecchiascuola.co.uk/
http://www.bombayspiceyork.co.uk/
https://www.yorkracecourse.co.uk/
https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/uk/designer-outlet-york/
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 .שימו לב לשעות הפתיחה. אפשר לעצור בפארק הפסלים של יורקשייר. ליורק שדה התעופהבדרך בין  :לשילוב ביום זה אתרים נוספים
 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

תחנת השכרת הרכב באחד  13:31 11:11
משדות התעופה בלונדון אני 

 בחרתי בהיתרו

Yorkshire 
Sculpture Park 

Google Maps Directions 181 2.50 

 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Yorkshire Sculpture Park West Bretton, Wakefield, West Yorkshire WF4 4JXפארק הפסלים  18:31 - 13:31

 http://www.ysp.co.uk (.פארק פסלים) Yorkshire Sculpture Park - ביקור ב
 https://ysp.org.uk/_assets/media/editor/Visit_Files/yspwelcomeandmapleafletautumnwinter2017.pdf מפת הפארק 

 .Henry Moore and Barbara Hepworth כולל , הפארק זו גלריה פתוחה המציגה עבודות של אמנים בריטיים והבינלאומיים
 .זה היה פארק הפסלים הראשון בבריטניה מבוסס על תערוכות זמניות באוויר הפתוח

 .וסביב הפרק חיים צבאים 15 -בפארק מבנים ארכיטקטוניים מהמאה ה . 15 -אחוזה מהמאה ה , הפרק ממוקם בשטח של ברטון הול
 .הפזורים בין כרי הדשא( אוסף פסלי ברונזה)שטח הפארק גדול וכולל עשרות פסלים של מיטב האומנים כמו הנרי מור 

 https://ysp.org.uk/visitשעות פתיחה בקישור הבא עלות כרטיסים ו. חניה בתשלום .קיימות גם תערוכות פסלים בתוך המבנים עצמם
 .חובה להזמין כרטיסים מראש

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

18:31 16:31 Yorkshire Sculpture 
Park 

 –מקום הלינה בעיר יורק 
York 

Google Maps Directions 39 50 דקות 

 
 
 

 
 
 

mailto:ohad@UKTravelPlan.com
https://goo.gl/maps/aWsjBpgo8sU3Qibe8
http://www.ysp.co.uk/
https://ysp.org.uk/_assets/media/editor/Visit_Files/yspwelcomeandmapleafletautumnwinter2017.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Moore
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Hepworth
https://ysp.org.uk/visit
https://goo.gl/maps/RkC8s7RDLyf9KEEW9
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 Google Maps Directions Day Route הנסיעה היומי מסלול -מייל  37 כ"סה - 2.8.2028 - רביעייום  - 8יום 

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

 סנודוניה באזור הלינה מקום 11:11 13:11
 Betws-y-Coed בכפר

Llanberis - Train to 
Snowdon mountain 

Google Maps Directions 16 30 דקות 

 

 .בדקו טוב שהגעתם למקום הנכון. כמה מאות מטרים משם נמצאת רכבת קיטור אחרת שאינה שלכם!! לטעותלא 
 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Snowdon Snowdon Mountain Railway Llanberis Gwynedd LL55 4TT סנודוןנסיעה ברכבת לפסגת הר  13:11 – 11:11

https://snowdonrailway.co.uk/  
 .ועל שמו נקרא הפארק הלאומי סנודוניה שבו אתם מבקריםSnowdon נסיעה ברכבת לפסגת ההר הגבוה ביותר בווילס ובאנגליה הנקרא סנודון 

 .Snowdon Mountain Railwayהחנו את הרכב ליד תחנת הרכבת של 
 Llanberis – Summit Returnוהכרטיס נקרא  11:11היוצאת בשעה  Summit Traditional Diesel Serviceאת הרכבת בשם מראש נו הזמי
Fare. שעות ועלות נסיעה  .משך הנסיעה לפסגה שעהprices-https://snowdonrailway.co.uk/times/ 

 . /http://snowdon.vticket.co.uk הבא קישורב מראשכרטיסים חובה להזמין 

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

13:11 14:11 Llanberis - Train to 
Snowdon mountain 

 הכפר
Portmeirion village 

Google Maps Directions 29 45 דקות 

 
  

mailto:ohad@UKTravelPlan.com
https://goo.gl/maps/ww3yspCBr4LkC9fN6
https://goo.gl/maps/Gmq8Wj7WTkoX9zE66
https://snowdonrailway.co.uk/
https://snowdonrailway.co.uk/times-prices/
http://snowdon.vticket.co.uk/
https://goo.gl/maps/rPMqYtk6daWdm1YD7
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 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Portmeirion village Portmeirion, Penrhyndeudraeth, UKטיול בכפר 16:11 – 14:11

https://portmeirion.wales/en/visit/  . קישור למצגת יפה של המקוםhttp://www.slides.co.il/slides/9467/Portmeirion__  
" האסיר" הבריטית הטלוויזיה סדרת צולמה בו וולשי תיירותי אתר הוא פורטמייריון כפר. 1376- 1328 השנים בין ארכיטקט י"ע נוצר הכפר

 .מדהימים והארכיטקטורה הנוף. וחופים יער טיולי של קילומטרים עם אקזוטיים ביערות מוקף הכפר .נוספות וסדרות 61 ה בשנות
 . בויילס העיקריות התיירותיות האטרקציות אחת הוא הכפר. הכפר של המפה עם החוף לאורך גם ללכת כדאי

  times-visit/opening-your-https://portmeirion.wales/visit/planשעות פתיחה 
  מראשכרטיסים חובה להזמין . visit/tickets-your-https://portmeirion.wales/visit/planעלות כניסה 

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

 הכפר 16:48 16:11
Portmeirion village 

נקודת ציון בין שני האגמים 
 במרכז הפארק סנודוניה

Google Maps Directions 13 31 דקות 

 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 LL55 4NH Caernarfon סנודוניה פארק בלב אגמים שלושה בין טיול 15:18 – 16:48

ת שם אשני האגמים הראשונים הזינו טיול באזור לאחר  .Lynnau Mymbyr - ו Llyn Dinas,  Llyn Gwynant באמצע הדרך שלושה אגמים
 .ואפשר לעשות פיקניק ם הזההאגטיילו באזור . Lynnau Mymbyrולפניו נמצא האגם ( דקות נסיעה 18מייל ו  3עוד ) Capel Curigהכפר 

 

 ברכבנסיעה 

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

 סנודוניה באזור הלינה מקום Capel Curigהכפר  15:48 15:18
 Betws-y-Coed בכפר

Google Maps Directions 6 18 דקות 

 

 לינה

 לניםכפר בו /אזור העיר

 Betws-y-Coed בכפר סנודוניה באזור הלינה מקום

 
 

mailto:ohad@UKTravelPlan.com
https://portmeirion.wales/en/visit/
http://www.slides.co.il/slides/9467/Portmeirion__
https://portmeirion.wales/visit/plan-your-visit/opening-times
https://portmeirion.wales/visit/plan-your-visit/tickets
https://goo.gl/maps/XKVPFYgc5r8i58e89
https://goo.gl/maps/AEfc9R7MT8LbmfkT6
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 .......מייל  191 כ"הס - 2.8.2027 - ראשוןיום  - 21יום 

 
........ 

 
 .מלא עשו זאתדלק אם התחייבתם להחזיר מיכל . 17:31בשעה  בהיתרו או בכל שדה אחרהחזרת הרכב בשדה 

 
  :לסיום אישית הערה

 על, אישית מותאם למסלול להגיע כדי שיטתית בצורה המאורגן רב ומידע ידע, רבים מטיולים האישי ניסיוני על מבוסס עבורכם שנבנה המסלול
 ך"תנ אינו הוא אך  הטיול לימי והמלצות תבנית נותן המסלול .מעודכן מקומי ומידע פרסומים על וכן, ידי על שנבדקו קודמים מטיילים של המלצות

 .מראש סליחתי את קבלו כך עלו נצפים בלתי שינויים או מטעויות לעולם חף להיות יכול אינו הוא, כן כמו . מחייב ואינו
. יותר אף גדולה חשיבות וקרבה מרומם רוח למצב, ולפתיחות לסבלנות. טיול בהצלחת יחיד מרכיב אינו אך, קריטי מרכיב אמנם הוא נכון מסלול

 חדשים מקומות מתגלים, ספונטניות מגלים כאשר, להיפך דווקא ולעיתים גואות הציפיות כאשר מחווירים בעולם היפים הנופים גם לעיתים
 .ומרגשים

 בלבד לעצמכם אותו ותשמרו מאמצי את תכבדו אם לכם אודה,  לצרכיכם אישי באופן ונתפר רבה בהשקעה נבנה זה מסלול כי לציין לי חשוב
 ומוצלח מהנה טיול לכם מאחל. עבורכם שעשיתי כפי בדיוק, ממקורביכם אחד לכל מסלול ולבנות לייעץ אשמח. ותשמרו על זכויות היוצרים

 .אהד. שובכם עם משוב מכם לשמוע ואשמח, במיוחד

 !!!טיול נעים
 

 טיסה

 תעופהחברת  מספר טיסה יעד  מקור  נחיתה המראה

   תל אביב היתרו  21:11

mailto:ohad@UKTravelPlan.com

