Project 901
Hagit&Renana

על חברות ,גאונות ומה שביניהם
מסע חברות לנאפולי בעקבות סדרת "החברה הגאונה"

צילום :רננה בן-ארי

איך מגיעים?
 טיסת  EasyJetשיוצאת מתל אביב בימי רביעי בשעה 13:40
נחיתה בנאפולי בשעה 16:05
 חזרה בטיסה שיוצאת מנאפולי בשבת ,בשעה 14:30
נחיתה בתל-אביב בשעה 18:40

איפה ישנים ,אוכלים?
 שינה בדירה מגניבה במרכז העיר  2 -גאונות בחדר!
 ארוחות (בוקר ,צהריים ,ערב ומלא צ'ופרים בין לבין - )...בדירה ובחוץ

מה הלו"ז?
 סיורים בעיר בעקבות לילה ואלנה
 שתי סדנאות עומק בבית ,פעילויות והפעלות חוץ
 מפגש וסיור מרתקים עם אלון אלטרס  -סופר ,משורר והמתרגם של ספרי 'החברה
הגאונה' לעברית אשר חי באיטליה ,פרופ' ומרצה לספרות
 קצת זמן חופשי (לא יותר מידי)...
 הרבה הפתעות קטנות ומטריפות
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למי שממש חייבת לדעת יותר...
יום רביעי9/1/19 ,
16:05

נחיתה בשדה התעופה בנאפולי

18:00-19:00

הגעה הביתה ,התמקמות והתארגנות

19:00-21:00

ארוחת ערב

 22:00ואילך

רביצה משותפת בסלון עם דרינק לילי וזליגה למיטות...

יום חמישי10/1/19 ,
09:00-10:00

ארוחת בוקר

10:00-11:30
12:00-16:00

הרצאה על ספרי 'החברה הגאונה' מאת אלון אלטרס
סיור בעיר בעקבות 'החברה הגאונה' יחד עם אלון אלטרס
 +עצירה לצהריים (כמובן 😉 )

16:00-17:30

חזרה הביתה ,מנוחה ,התארגנות ,זמן חופשי

17:30-19:30

סדנת עומק בעקבות הסיור

19:30-21:30

ארוחת ערב

21:30-22:30

סיכום יום ,רביצה בסלון ,פעילות כיפית ☺

יום שישי11/1/19 ,
09:00-10:00

ארוחת בוקר

10:00-10:30

התכנסות בסלון לקראת יציאה

10:30-13:30

תרגילי חוץ

13:30-14:30

ארוחת צהריים

14:30-16:00

זמן חופשי

16:00-18:30

סדנת עומק בעקבות תרגילי חוץ

18:30-19:30

מנוחה והתארגנות

19:30-21:30

ארוחת ערב

21:00-22:30

המשך סדנת עומק

יום שבת12/1/19 ,
8:00-8:30

ארוחת בוקר

8:30-11:00

אפשרות לזמן חופשי ,ביקור בפסל התחרה (בתשלום) או סיור בשוק הדגים

11:30

יציאה משותפת לשדה התעופה ,סיכום ,פרידה וחיבוקים
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כמה זה עולה?
 901 יורו
המחיר כולל :לינה ,כל הארוחות ,סדנאות ,העברות ,הסעות ועוד כל מיני הפתעות...
המחיר אינו כולל את הטיסה (טיסת  EasyJetעולה כ 120 -יורו)
 100 יורו יגבו במעמד הרישום ,יתרת הסכום יגבה לפני הנסיעה
 תשלום ניתן לבצע באמצעות אפליקציית  bitלחגית אברון ( )054-2257366או בהעברה
בנקאית לבנק הפועלים ( ,)12סניף אבן יהודה (מס'  ,)652חשבון מספר 065953

הערות:
 מדיניות ביטולים:
עד  30יום מיציאה יגבו דמי הרישום בלבד ( 100יורו)
עד  14יום מיציאה יגבה  50%מהמחיר
דמי ביטול טיסה – לפי מדיניות חברת התעופה
 ביטוח רפואי – באחריות המשתתפים בלבד

עוד כמה הערות:
✓ שבועיים לפני הנסיעה ,נקיים מפגש מקדים להיכרות ראשונית ,מתן מידע נוסף ,תיאום
ציפיות וסגירת כל הקצוות...
✓ משתתפות אשר ירצו להאריך את השהייה בנאפולי או בסביבתה ,מוזמנות לעשות כן
ולהזמין טיסות ומלונות בהתאם.

מחכות לכן בהתרגשות גדולה,
חגית ורננה

צילום :יעל טמיר

