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 Good To Get ,סוכנות הנסיעות החדשה של תמי ברקוביץ-הרשפט ופרל שטרן
Away מבטיחה לסדר לכם חופשה חלומית

שירי גבע

כתבה פרסומית

על  מאיתנו  אחד  כל  חולם  השגרה,  ממעמקי 
כזו  שמסעירה,  שמעוררת,  כזו  הפסקה  הפסקה. 
כזו  הנפש,  את  ומפנקת  העיניים  את  ששוטפת 

הש לסיבוב  המצברים  את  וממלאת  ־שמעשירה 
גרה הבא.

נזכרים  מתקרבת,  הקיץ  כשחופשת  אלו,  בימים 
שגם אותם רגעים מיוחלים דורשים ערימות של 

־תכנונים, תיאומים, וצרכים. "יש מי שאוהב אק
שאוהב  מי  יש  פינוקים.  שאוהב  מי  ויש  סטרים, 
סיורים, אמנות, אוכל, ויש מי שאוהב לחבר בין 

־כמה דברים שונים. אנחנו", מצהירות תמי ברקו
”דואגות שכל אלמ  , ופרל שטרן  ־ביץ-הרשפט 

נט שמרכיב את ההעדפות האישיות של כל אחד 
יכלל בחופשה שלו".

 Good To Get בחודש נובמבר האחרון נפתחה
Away, סוכנות הנסיעות החדשנית של השתיים 
והחופש  המרגוע  את  לנופשים  להעניק  במטרה 

האולטימטיבי עבורם. 
נסיעות  בחברות  עבדתי  שנים  עשרות  "במשך 
וכל  לעלות  שיכולות  הבעיות  כל  את  וזיהיתי 
מספרת  מספקת",  לחופשה  שחיוניים  המרכיבים 
תמי. "אני מכירה מבפנים את התמריצים למכור 
לא  יחס  של  הדרמטיים  החסרונות  את  חבילות, 
לצד  שאצלנו,  ברור  לשתינו  והיה  מספיק  אישי 
ייראה  זה  שצברתי,  והקשרים  המקצועי  הבסיס 

אחרת".
מתכ הן  אישי  יחס  על  מדברות  ופרל  ־כשתמי 

וונות לפני הכל לקשב. הן לומדות את המגבלות 
וההעדפות של כל אחת ואחד מהנוסעים, "קודם 
עם  והיכרות  קשרים  הרבה  פתח  הניסיון  כל 
"אנחנו  מתארות.  הן  משתלמים",  הכי  האפיקים 
הכי  למצוא  אפשר  איך  ויודעות  מתפשרות  לא 
תשאול,  נעשה  תמיד  אנחנו  פחות.  בהכי  הרבה 
נלמד להכיר כל מי שמתעתד לנסוע. במשפחה 
שיהיו  ונדאג  שונים  גילאים  טווחי  יש  למשל, 

זה מתחיל  אפשרויות מותאמות לכל אחד מהם. 
ממקומות בילוי ועד אפילו מסעדות".

ב-Good To Get Away חושפים בפנינו את 
הסטנדר הנסיעות  סוכנויות  של  הסודות  ־אחד 

טיות. "ברוב המקרים סוכנים מנסים לפתות את 
הלקוחות בחבילות של טיולים מוכנים מראש, כי 

־זה יוצא משתלם והעבודה על זה הרבה פחות מו
רכבת ומסובכת. אנחנו, ביחד עם הסוכנים שלנו, 
יודעות שאנשים מזמינים  לא מתפשרות. אנחנו 
אם  להרגע.  להרוויח,  להינות,  בתקווה  חופשות 
לא נוכל להבטיח את זה מבחינתנו זה לא שירות 
אישית.  שמותאם  טיול  שנבנה  הסיבה  זו  מספק. 
הטיול", הן מספרות, "יהיה בדרך כלל גמיש עם 

־כמה אלטרנטיבות כדי שתמיד אפשר יהיה לש
נות, להוסיף, לגוון". 

חופשה  הזמנת  של  הנוספים  היתרונות  אחד 
הרציף  הקשר  הוא   Good To Get Away-ב
שמתחיל עם הפניה הראשונה ומסתיים רק אחרי 
כל  בשביל  שם  תמיד  "אנחנו  מהטיול.  החזרה 
מקומות,  לאתר  שינויים,  לעשות  זמינים  לקוח, 

לפתור בעיות, מבחינתנו הקשר באמת משפחתי 
וחשוב. רק לפני זמן קצר הייתה משפחה שהגיעה 
לאילת בישראל ולא מצא חן בעיניה המלון. מיד 
שינינו, עשינו את כל מה שצריך מכאן כדי שכל 
פיזית למלון השני,  זה רק לעבור  מה שיצטרכו 

וכולם היו מרוצים". 
הסוכנות החדשה ממוקמת במרכז יהודי וישראלי 
המיוחדים  בצרכים  בקיאות  והשתיים  ג'רזי  בניו 
"אנחנו  המקומי.  הקהל  של  השונות  וההעדפות 
מציעות הרבה טיולים וחבילות שמותאמים לקהל 
הישראלי והיהודי. גם העובדה שאנחנו מעניקות 
שירות בעברית בעת הצורך היא יתרון משמעותי 

־לפעמים". מטיולי בר מצווה, טיולי שורשים בי
היהודית  בקהילה  או במקומות שקשורים  שראל 
ברחבי העולם, ועד טיולים מפנקים או אקסטרים 

המגובים באופציות כשרות והלכתיות. 
“בישראל, למשל, אנחנו מציעות סיורים אישיים 
במגוון שפות שונות, שכוללים בין השאר טיולי 
ראפטינג  רמון,  ובמצפה  הגולן  ברמת  ג'יפים 
זיוון,  בעין  שוקולד  במפעל  ביקור  הירדן,  בנהר 

־גני הבהאיים בחיפה או טעימות יין ביקבים יש
להצטרף  יוכלו  המטיילים   . פרסים  זוכי  ראלים 
לשחות  גוברין,  בבית  ארכיאולוגיות  לחפירות 
עם דולפינים באילת, לחוות את נפלאות האירוח 

הבדואי ולהינות ממסע גמלים במדבר". 
למי  מאפשרים   Good To Get Away-ב
שחשוב לו להגיע לישראל להינות גם מהיבשת 
כמהות  משפחות  "הרבה  שבדרך.  הפופולארית 
לשלב את הטיול בישראל עם טיול קצר באירופה 

־ונראה להם שמדובר בתוספת כספית גבוהה. אצ
לנו, הם יכולים לקבל כרטיסים לישראל עם טיול 
יכולים  קצר באירופה, ללא תוספת תשלום! הם 

־לשלב את הטיול עם ביקור בפאריס, לונדון, אמ
ועוד,  רומא, מדריד, ברצלונה, מוסקבה  סטרדם, 

ולשלם בדיוק אותו הדבר". 
נוספים שהשתיים מציעות הם  יחודיים  טיולים 
בעיקר  מותאמים  אשר  יהודיים,  מורשת  טיולי 
או  מדריד  בודפשט,  ורשה,  פראג,   .55+ לבני 
להיכלל  שיכולות  מהערים  חלק  רק  הן  ברלין, 
אלינו  פונים  אנשים  "הרבה  המרגש.  בטיול 
אחר  שעוקב  מסע  עם  חלום  להגשים  בבקשה 
באירופה.  היהודיות  הקהילות  של  ההיסטוריה 

המש התחנות  עם  כזה  טיול  כל  נתכנן  ־אנחנו 
מעותיות בהיסטוריה היהודית כמו גם האישית 

של המטייל".
 Good To Get-ב שמתכננים  טיול  כל 
Away, יכול, בהתאם לרצון הנוסעים, לכלול 
"גם  ליהדות.  הקשורים  באתרים  ביקורים  גם 
בטיולי אופניים בסין, טיולי ספארי כשרים או 
מסעות בפירנצה, דרום אפריקה או ברחבי דרום 
והאתרים  הטבע  בפלאי  ביקורים  בין  אמריקה, 
באתרי  ביקורים  גם  לתכנן  נוכל  המפורסמים, 

ההיסטוריה והתרבות היהודית". 
הטר על  ופרל  תמי  מספרות  הקרוב",  ־"בקיץ 

נד המועדף, "יש ביקוש גדול לנסיעות, כשרות 
 Good To Get-או לא, לקוסטה ריקה. לנו ב
Away יש המון אפשרויות לטיולים באיזורים 
וילדים,  למבוגרים  אטרקציות  הפופולארים, 

־סיורים דו-לשוניים, עם מענה לכל בקשה תזו
נתית מכשרות ועד דיאטה". 

חלומות  לחיים  מתעוררים  השתיים  עם  משיחה 
התנאים  עם  ציוריים.  חופשה  יעדי  על  רדומים 
פרט  כל  על  וההקפדה  שמציעות,  המיוחדים 
ופרט, נראה שהחלומות, יכולים באמת להתגשם. 

www.goodtogetaway.com

חופשה עולמית 
בטעם אישי


