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השבועיים האחרונים של אוגוסט – היקרים ביותר בנסיעות
לחו"ל
 Posted on 30ביולי  by 2019עירית רוזנבלום

עם תום הקייטנות וט' באב בו מצטרפים שומרי המסורת ליוצאים לחו"ל  -המחירים ממריאים
 :Categoriesסוכנים ,ראשי
 :Tagאיסתא ,רונן קרסו ,דילים ,אוגוסט ,ט' באב

הקיץ בעיצומו ואיתו שיא עונת הנסיעות לחו"ל .מאיסתא נמסר שישראל דומה במובן מסוים למדינות אירופה בהן יש
חופשות מרוכזות )למשל הווקאנס בצרפת( במהלכן הערים מתרוקנות .אוגוסט הוא החודש העמוס ביותר בשנה
בישראל מבחינת יציאות לחו"ל ובשנה שעברה יצאו לחו"ל באוגוסט  1.2מיליון ישראלים.
לדברי רונן קרסו ,סמנכ"ל איסתא ,השנה יש פערים עצומים במחירי החופשות בין המחצית הראשונה של החודש
למחציתו השנייה .הסיבה העיקרית היא שט' באב חל ב 11.8-ורבים מעדיפים לטוס רק אחריו .זו תופעה שמתקיימת
אחת לכמה שנים ,כאשר בשאר השנים הוא חל במועד מוקדם יותר ,מה שכמובן מגדיל את הכנסותיהן של חברות
הנסיעות.
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קרסו מציין שמי שמעוניין לטוס לפני תשעה באב או להיות בחו"ל
במהלכו ,יכול לחסוך בין  30-40%ממחירי החופשות .בנוסף ,שערי
המטבע נמוכים מאד ומביאים להוזלה שקלית במחירי החופשות .השקל
החזק יאפשר לנו לשלם פחות על השהות במדינות מערב אירופה
ובבריטניה.
מחירי הטיסות נקובים בדולרים ,אבל השהות וכל ההוצאות במדינות
מובילות באירופה כמו גרמניה ,איטליה ,ספרד ,צרפת ואפילו יוון
ננקבים ביורו ,ובבריטניה בפאונד  -מה שמוזיל את מחירי החופשות.
לדברי קרסו ,הצניחה בשער היורו והפאונד דרמטית והיא בהחלט
עשויה להביא לגידול בביקושים למדינות מערב אירופה ובריטניה .זו
בהחלט בשורה טובה בקיץ הנוכחי.
מחירים לדוגמא :כפרי פרימרק באוקספורד סטריט בלונדון .גם לונדון
והקניות הוזלו  .צילום עירית רוזנבלום
נופש )מחיר לאדם
בהרכב של משפחה
(2+3
היער השחור  -פער של 40%
6/8-13/8

היער השחור ההררי בגרמניה .הבדלים של
עשרות אחוזים במחירים .צילםו לשכת התיירות
הגרמנית

 459יורו לאדם .המחיר כולל טיסה  7 +לילות ביחידה משפחתית +
רכב שכור לכל התקופה .אותה החבילה ב 759 - 20/08-27/8 -יורו
לאדם.
אוסטריה  -פער של 39%

3/8-10/8
 479יורו לאדם .המחיר כולל טיסה  7 +לילות ביחידה משפחתית  +רכב שכור לכל התקופה .אותה חבילה בין
ה 779 – 17/8-24/8-יורו לאדם.
הולנד פער של 25%
02/08-09/08
 599יורו לאדם .המחיר כולל טיסה  7 +לילות ביחידה משפחתית  +רכב שכור לכל התקופה .אותה החבילה בין
ה 799 - 23/8-30/08-אירו לאדם.
נופשונים מחירים לאדם במשפחה של 2+2
פאפוס קפריסין – מלון לאורה הכל כלול פער של 34%
 709$ 4-8.8לאדם
 1079$ 28-22.8לאדם
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איוס ניקולאוס בכרתים .הבדלים גם במלונות הכל כלול .צילום Depositphotos
כרתים
מלון פודלה ביץ על בסיס הכל כלול פער של 28%
 759$ 4-8.8לאדם
 1049$ 18-22.8לאדם.
ואילו אתר התיירות  Blikמציע דילים חדשים לימים הקרובים:
חבילת נופש לכרתים ,1-4.8 ,טיסה  +מלון אקווילה אטלנטיס *5 ,ע"ב חצי פנסיון ,כולל העברות משדה התעופה למלון
ובחזרה –  379יורו לאדם )בחדר זוגי(
חבילת נופש ללפקדה )יוון(  ,3-7.8טיסה  +מלון יוניון סטאר *4 ,ע"ב חצי פנסיון ,כולל העברות משדה"ת למלון ובחזרה
–  399$לאדם )בחדר זוגי(
טיסה לורונה )איטליה( ,3-10.8 ,טיסה ישירה כולל כבודה –  189יורו לאדם
חבילת נופש לרומא ,1-4.8 ,טיסה ישירה  +מלון סנטר  *3 ,1-2ע"ב ארוחת בוקר –  299יורו לאדם )בחדר זוגי( .
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