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הפיליפינים
דצמבר, 2020  

נגלה יחד עולם קסום עם למעלה 
מ-7,000 איים, שמרביתם אינם מיושבים 
ומכוסים בג’ונגל פראי. נחזה בחלק מ-21 
הרי הגעש הפעילים ובקו חוף מהארוכים 

בעולם עם מים צלולים בצבעי כחול-ירוק, 
מפלים מהסרטים, אקלים טרופי וגן עדן 

לחובבי הצלילה.

 פרטים נוספים על טיולים 
 www.natour.co.il :באתר חברת נתור
היכנסו לעמוד הפייסבוק של ענת פוגל 

וגלו עוד על האישה שהפכה את אהבתה 
לטיולים למקצוע:

 ענת פוגל - מדריכת טיולים בנתור

ענת פוגל היא מדריכה מקצועית 
לטיולי ג’יפים וטיולי עומק בשטח 

כבר 17 שנה. פוגל הדריכה עשרות 
מסעות ג’יפים בעולם, מובילה 

מסעות פורצי דרך ויוצרת טיולי 
שטח בהתאמה אישית לקבוצות 

המטיילים של ישראייר.

טיולים עם ענת פוגל

הדרכים היפות העולם, 
בחרתי לטייל בשנת 2020 במגוון יעדים החושפים 
עולם ומלואו שיגרמו לנו להתרגש בכל פעם מחדש

תאילנד
24 בפברואר, 2020   

טיול ייחודי וחד פעמי אל הממלכה הצבעונית. 
מסע קולינרי של אוכל רחוב איכותי עם סדנת 

בישול, ונופש מושלם באי פוקט. 

מרוקו
31 במאי, 2020 + 14 באוקטובר, 2020 

)סוכות(
טיול עומק גיאוגרפי בו קמים לתחייה סיפורי 

אלף לילה ולילה. ממדבר סהרה בדרום אל העיר 
הכחולה בצפון. ארבעה ימים מופלאים במרקש 

וארוחות במסעדות שף. אין עוד טיול כזה! 

מסע ג’יפים לאלבניה 
23 ביוני, 2020

כך זה נראה כשחלומות מתגשמים. 
נהיגה עצמית בין נופים עוצרי נשימה, 

בישול בחיק הטבע לצד מסעדות 
אותנטיות, וחוויה של פעם בחיים. 

גיאורגיה
20 ביולי, 2020   

בטומי - עיר הנופש, מסטיה, ואושגולי 
במסע אל העבר המסתורי של גאורגיה. 

נבקר גם בטביליסי הבירה. הטיול 
המקיף והמושלם לגיאורגיה בתנאים 

הטובים ביותר. 

דרום אפריקה ומפלי ויקטוריה 
14 באוגוסט, 2020 

דרום אפריקה, המשתרעת בקצה הדרומי של היבשת היא מדינה רב-גונית, 
המציעה לנוסעים נופים, אתרים, מראות וטעמים לא מוכרים. זהו מסע מרתק 

ועוצר נשימה בין שמורות טבע, יערות, אריות ונמרים, פינגווינים ולוויתנים. 
מסע בין הרים ועמקים, לגונות ומפלים והמרתקים מכולם - מפלי ויקטוריה.

בדרך שלי 


