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  והנהלת החברה ירון אבין מר  -גיאוגרפית" אילה "לכבוד: 

  מדריך הטיול  –העתק: מר אריה קורן 

  052-3981663מאת: מוטי סולץ, רעננה, טל.: 

  

  2.6.22עד  23.5 ,תודה והערכה לאריה קורן על הטיול לצרפת

  ) https://www.ayalageo.co.il/tour/Organizedtours/Tour/To/Brittany_Normandy.aspx  (נורמנדי,ברטאן והלואר 

  

: טיול מהנה, עתיר אתרים מרתקים; מדריך מעולה ומנוסה, שהוביל והעשיר  בתמצית  .א
 דע רב תחומי, באופן מאורגן ומוקפד ויחס אישי וטוב לחברי הקבוצה.אותנו בי 

 
צרפת, ממנו  'מע –'ברצוני להודות לכם, הנהלת "אילה גיאוגרפית" על הטיול לצפ  .ב

: ערים, יחידות נוף, יקבים, חזרתי עשיר ברשמים, חוויות וידע. בחירת האתרים
  .וכלל ארגון וביצוע הטיול נעשו בקפידה ובצורה מושכלת -מורשת והיסטוריה צרפתית 

  , הנופים והמבנים מדהימים ביופייםמכל אתר יצאתי בתחושה שהביקור היה כדאי 
רבות והעשרתי את ידיעותיי (במיוחד  למדתי  -והעיקר ובעושר התרבותי וההיסטורי; 

 ! דובר צרפתית)היותי מ
 אך מהווה גורם אובייקטיבי שאינו ב"אשמת" החברה והמדריך:  -ה על הטיול תקש שה  הבעיי ***  .ג

; נוצרה  בהמוניהם לחופשותהצרפתים יצאו ימים!  4שיצר סופ"ש בן  26.5ביום ה  בצרפת החג הדתי
בלוחות הזמנים  וגם  )LISIEUXבבחירת המלונות (במיוחד ב קושי , רוב האתרים צפיפות קיצונית ב

 ארוכה... והכרח בנסיעה 
  ***  לדעתי אריה עמד בכבוד באילוצים, הרחבה בהמשך.

  
מכיר היטב את איזורי הטיול מהדרכות קודמות,  ש, וכאן המקום להודות לאריה קורן   .ד

בקבוצת ווטסאפ קטעי מצגת  בסוף יום גם ערב קודם ו  הן  התכונן היטב ושיתף
 ותמונות מאירות עיניים.ערוכים היטב מבחינה דידקטית ועשירים בידע רלבנטיים, 

הסברים ברורים  בביטוי בנוסף, ניסיונו רב השנים בהוראה והדרכה בא היטב לידי 
והרחבות למי שהתעניין  –בזמנים ובמקומות בהם נדרשו, התמקדות בעיקר   ומדויקים

  (אני, לדוגמה).  
ם  אריה לא חסך מאיתנו מידע ופרטים על ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, הכלכלה ומאפייני 

    נוספים של כל אתר ועיר, וענה ברצון ובסבלנות על שאלות שנשאלו.
בקשר מול הנהג   –הצרפתית הטובה שלו סייעה רבות בכל אתר ומלון, והאיטלקית 

שבחים על נהיגה זהירה וחכמה והתגברות על קשיי מעבר  ראוי להאיטלקי (ריקרדו, ש
  במספר מקומות).  

אישיים (במיוחד  יחס אישי ואנושי לכל המשתתפים, אכפתיות לקשייםאריה הפגין   .ה
ומאידך שמירה על לוח הזמנים המתחייב  –למספר מבוגרים), סבלנות ואורך רוח 

הכל בסבלנות, הומור, הבנה מהירה ומעמיקה אם משהו מעיק ואיך  ו ץ. מלחי ולעיתים 
/ להיכנס לקתדרלה /   ETRETA"לא חייבים לטפס על הצוק ב ניתן לפתור ולהקל ( 

   / ניפגש בשעה... במקום...").  VANNESלהגיע עד המסעדה בנמל 



הלכתי בעקבותיו למסעדות, למדתי    –אישית, מניסיון של חברה שטיילה איתו באפריל 
  ממנו מה כדאי להזמין, ויש הרבה מה ללמוד! 

(סע' ג'): כן, היה קושי, היו בעיות. אריה לא   התגברות על הקושי בשל החג והסופ"ש   .ו 
התקשר לסוכן המקומי  לפני העומס הקיצוני,  תכנן כניסותעשה כמיטב יכולתו,  ויתר,

. נכון, לא כל )""עגבניות וביצים בארוחות הבוקר...כולל ודרש שיפור במקום שנדרש (
 הבעיות נפתרו, אבל לטעמי במצב שנוצר המאמצים ראויים לציון. 

(שיכולות להיות  : לא תמיד קל, במיוחד מול דרישות וטענות מנהיגות מול הקבוצה  . ז
ממבוגרים/ות משכילים ואינטליגנטים, עם ניסיון רב בטיולים  צודקות אובייקטיבית) 

לטעמי אריה עמד   –לא ניתן להשביע תמיד את רצון הכל  מכל הסוגים בעולם כולו.
ם הודה ביושר ולעיתי  – במשימה בכבוד, לא חסך בהסברים, ניסה לפתור ולהקל 

 שהבעיה בעינה ויועבר מסר לסוכן ול"אילה".  
נסיעה  ת האחרונות של הטיול, כשהבשעו אריה ל גם את קור הרוח והשליטה שציין א

פקקים אינסופיים,  לשעות! בש  4יס התמשכה מכשעתיים ל בפר CDGמאורליאן ל
כנס ללחץ, תיאם עם הנהג את  הוא לא נר לטיסה חזרה. ורק כפסע היה מאיחו 

   !Chapeauהגענו במועד.   בזכותו  הרבה  –את מיקום ההורדה הלא שגרתי הנתיבים ו 
  

הרצאות   10  למה בכלל הצטרפתי? לאחר צפייה (מאז תחילת הקורונה וגם לאחרונה) בכ  .ח
 זום של אריה, החלטתי עם החזרה לתיור בחו"ל שברצוני ללכת אחריו גם בשטח.  

כפי שאמרתי לאריה במסעדה לפני הנסיעה לשדה  אציין בשמחה, לסיום,  ו 
   אף מעבר לכך!"וקיבלתי  –:"היו לי ממך ציפיות גבוהות   CDGהתעופה 

  
  יישר כוח, שלל תודות לאריה ולצוות "אילה", כבר חושב על הטיול הבא!

  
  בברכה,

  ץ מוטי סול
  , רעננה 20רח' גולומב 

052-3981663  
Motitz1@hotmail.com 


