
משלחת מקצועית ישראלית לכנס ASSE | ארה"ב 



תכנית הסיור:
יום ה', 15.6.17 | ת"א – איסטנבול – מיאמי  

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון טיסת בוקר לעבר איסטנבול בשעה 10:00, 
עם הנחיתה הצפויה בשעה 12:15, טיסת המשך למיאמי ממריאה בשעה 13:30, הגעה 

למיאמי צפויה בשעה 19:00 בערב, עם ההגעה העברה למלון. נצא באופן עצמאי 
לאחר התארגנות למרכז מיאמי הפתוח עד השעות הקטנות של הלילה.

יום ו'- ב', 19.06.17-16.6.17 | מיאמי – שייט רויאל קריביאן
ארוחת בוקר, העברה לנמל ויציאה.

יום ב' 19.6.17 | סיום השייט- דנוור 
 MRO MIAMI ירידה מהספינה בשעות הבוקר המוקדמות, ונסיעה לביקור במפעלי

AAR, לאחר הביקור נצא לסיור פנורמי בעיר, עם עצירה לצילומים באנדרטת השואה, 
קירות ווינווד וכו....

מיאמי הינה העיר המאוכלסת ביותר בפלורידה והיא יעד התיירות השלישי בהיקפו 
ברחבי ארה"ב. העיר ממוקמת בקצהו הדרום-מזרחי של פלורידה, המדינה הדרומית 

ביותר בארה"ב.



העברה לנמל התעופה לטיסת אחה"צ לדנוור, עם הנחיתה הצפויה העברה למלון.
 

יום ג', 20.6.17 | מיאמי – דנוור 
 ,SAFETY 2017  א. בוקר והעברה עצמאית למרכז הכנסים בדנוור לכנס בינלאומי

של ASSE AMERICAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS מי שלא 
נרשם באופן עצמאי ניתן לטייל ברחוב 16 שהוא הרחוב הרשאי של העיר. 

העיר דנוור שוכנת בשיפולים המזרחיים של הרי הרוקי, והיא בירתה של מדינת קולורדו, 
בסיום הכנס סיור פנורמי והעברה למלון.

יום ד', 21.6.17 | דנוור – קניון אלדורדו – דנוור
ארוחת בוקר ויציאה למרכז הכנסים בדנוור ליום השני בכנס SAFETY 2017. מלווים 

לאחר ארוחת הבוקר יציאה ליום טיול לקניון אלדורדו שמורת טבע )פארק מדינה( 
קרובה לעיר בולדר ולעיר דנוור, השמורה מקיפה את קניון נהר אלדורדו שיורד מהרי 
הרוקי. בשמורה יש נופים דרמטיים של מצוקים, יערות ונחל גועש, בסיום יום שכולו 

טבע נשוב למלון בדנוור.

יום ה', 22.6.17 | דנוור – ניו יורק 
 SAFETY ארוחת בוקר ויציאה למרכז הכנסים בדנוור ליום השלישי והאחרון בכנס

2017. בשעת הצהרים המוקדמות העברה לנמל התעופה לטיסה לניו יורק, עם ההגעה 
העברה למלון. מלווים חצי יום חופשי.

יום ו', 23.6.17 | ניו יורק 
לאחר ארוחת בוקר נצא לסיור סיור  פנורמי בעיר, ניו יורק העיר המאוכלסת ביותר 

בארצות הברית, כינויה של העיר הוא "התפוח הגדול". כבר למעלה ממאה שנים מהווה 
ניו יורק מרכז מסחרי וכלכלי מהגדולים בעולם. בשעות הצהרים נצא לסיור מקצועי 

.AAR במתקן



שבת +  24.6
ללא שירותים מוזמנים. למעוניינים נסיעה באופן עצמאי לג'רזי גארדנס – אאוטלט 

. THE MILLS AT JERSEY– גדול ופפולארי

יום א' 25.6.17 | ניו יורק
ארוחת בוקר ויציאה לעבר וושינגטון, בדרכנו נעצור בעולם השוקלד "הרשי" יצרנית 

השוקלד הגדולה בעולם )מחכים לאישור המפעל לסיור מקצועי, במידה ויאושר  
נעדכן(. לאחר מכן נמשיך לעבר וושינגטון עם ההגעה העברה למלון.

יום ב' 26.6.17 | ושינגטון – תחילת הדרך הביתה 
ארוחת בוקר ויציאה ליום טיול בוושינגטון נבקר במצבת הזיכרון ללינקולן, הנשיא בזמן 

מלחמת האזרחים העקובה מדם. נבקר באנדרטת חללי מלחמת וייטנאם ואנדרטת 
מלחמת קוריאה. נראה את מצבת ג'פרסון, נמשיך למוזיאון התעופה והחלל ולאחריו 

נבקר במוזיאון השואה,  נעלה אל גבעת הקפיטול, והבית הלבן, בסיום יום עמוס 
העברה לנמל התעופה לטיסת הלילה לאיסטנבול הממריאה בשעה 23:00.

יום ג', 27.6.17 | איסטנבול – ת"א 
לאחר נחיתה באיסטנבול הצפויה בשעה 16:15, טיסת המשך לת"א בשעה 18:05, 

נחיתה בתל אביב בשעה 20:05. סיום הסיור.

הסיור כולל:
אירוח במלון 8 לילות על בסיס לינה בחדרים זוגיים וארוחת בוקר.. 1
הסעות וטיולים כמפורט בתכנית.. 2
מדריך מקומי ליום טיול לקניון אלדורדו, מדריך מקומי לחצי יום מיאמי, יום טיול . 3

בוושינגטון, חצי יום בניו יורק.



דמי כניסה לאתרים.. 4
שייט קומה 3/4 פנימי ללא חלון – ניתן לשדרג לפי זמינות.. 5
טיסות בינלאומית וטיסות פנים.. 6

הסיור אינו כולל:
ארוחות נוספות. 1
הוצאות בעלות אופי אישי כמשקאות, טלפונים, שירות חדרים וכיוב'.. 2
עלות כניסה לכנס לא כלול - מפורט מטה פירוט ההרשמה . 3
ויזה/אשרת כניסה לארצות הברית 980 ₪ ניתן לעשות במשרד איסתא מיטל . 4

0507395661
מענקי שתייה )טיפים( לנותני השירותים. 5
ביטוח נסיעות לחו"ל. . 6
שייט – לא כולל טיפים 49 $ לאדם המשולמים בארץ. 7
שייט – ניתן לשדרג בתוספת מחיר ולפי זמינות  . 8
כל סעיף או שירות שאינם נזכרים לעיל.. 9

הערות: 
-  לא בוצעו עד כה כל הזמנות ולפיכך, כל השירותים ומחיריהם כפופים לאישורי 

הספקים
- רשימת בתי המלונות תפורסם לנרשמים 

- חובה לשלוח דרכונים בתוקף חצי שנה מיום היציאה בעת ההרשמה לאיסתא  +ויזות 
בתוקף

- בתחילת יוני ישלח מייל למפגש קבוצה אשר יתקיים בבית איסתא בת"א 
- המסלול הינו ראשוני וקיימת אפשרות לשינויים במסלול / בשעות ובימים אך לא בתוכנו 



המקצועי והחוויתי.
- נכון לכרגע ע"י הנחיות ארה"ב לא מתאפשרת כניסה לארה"ב עם לפטופ או אייפד  

מידע נוסף יינתן במפגש הקבוצה.

Safety 2017 - ASSE -הכנס הבינלאומי השנתי של ה
הרשמה בארגון הממונים אצל נופר עד 28.04

ASSE-1. הסיור כולל ביקור בכנס הבינלאומי השנתי של ה
2. הרישום לכנס יתבצע ע"י ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בעלות של 3,150 ₪ 

)המחיר הינו עד ל-28.4.17 לאחריו המחיר יעלה ל- 3,300 ₪( הכוללים:
    א. כניסה לשלושת ימי הכנס הכוללים 3 ימי לימוד מלאים ו-2.5 ימי תערוכה.

    ב. 3 מושבים מרכזיים, 240 מושבי למידה מקבילים, 32 סשינים קצרים וגישה ל-10
       שולחנות עגולים.
    ג. 2 ארוחות צהריים

    ד. חברות שנתית בארגון הבנילאומי ה-ASSE )מיועד לחברים חדשים אשר מעמדם 
)ASSEיקבע לאחר שליחת כל התעודות ל

הרשמה באיסתא:
MEITALYAIR@issta.co.il | 050-7395661 מיטל

tatyanako@issta.co.il | 054-6752132 טניה

שימו לב לנרשמים עד 20.04.17 
המחיר 3,899 $ לאדם בחדר זוגי

לסינגל –תוספת 1,690$ )כולל בקרוז(
 על מנת להבטיח מקומות יגבו דמי ביטול בסך 900$ לאדם מרגע ההרשמה.

לנרשמים מ- 20.04 עלות לפי זמינות 4,399$ לא כולל הכנס
*טלח


