
 

 
 

 

 

 הפיליפינים וטייוואן

 PSTימים PSK / 20  ימים  13
 

הפיליפינים, אחת המדינות היפות והמיוחדות ביותר בתבל.  מדינת האיים הקסומה, שוכנת מול 

מהם  2,000-איים מרהיבים אשר כ 7,100-ומורכבת מ חופי דרום מזרח אסיה, ממזרח לוייטנאם

מאוכלסים. כפרים מסורתיים בצפון המדינה, טראסות אורז ענקיות, הרי געש, ג'ונגלים ועוד המון 

 טבע שמשולב באופן מיוחד מאוד עם המסורתיות המקומית והקדמה שבאה מהמערב. 

ולוגיה ומודרניזציה מואצת, לבין המשלב בין טכנ אסיה טייוואן, אי יפהפה השוכן בדרום מזרח

שורשים עמוקים שנשלחים אל העבר והמסורת. עברה של טייוואן מרתק, וקשור קשר בל יינתק 

מאבקים, פלישות והשפעות הדדיות זרמו לכאן סין,  רוב תולדותיה מחוברים לסיפורה של סין.ל

אופרה, מוסיקה בכלל,  מהעת העתיקה. עד היום, ניכרים השורשים הסיניים בתרבות הטיוואנית.

 .ועוד פנים רבות של התרבות המקומית זהים לנוהג הסיניסין אמנויות לחימה וריפוי, כללי נימו

 

 

 

 האי סבו –תל אביב  ,א'-, מוצ"ש2-1ימים 

נפגש בנתב"ג ונטוס דרך יעד ביניים לאי סבו, הנחשב לאי המרכזי בפרובינציית סבו. האי 

 ליפינים. לאחר הנחיתה. העברה לבית המלון.במרכז איי הויזייה שבפי  נמצא

 

 האי סבו, האי בוהול ',, ב3יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא במעבורת לאי בוהול, האי העשירי בגודלו בפיליפינים עם סוגי נוף מרהיבים 

, עיר הבירה של האי. ניסע לעיר כרמן וייחודיים, שטחי טבע גדולים. נשוט במעבורת לטאגבילאראן

ונראה את גבעות השוקולד, נוף פלאי של גבעות משונות ויפהפיות בדמויות קונוסים בגודל וצורה זהה 

המכוסות מרבית השנה בעשב ירוק הנמצאות במרכז האי. נמשיך לעיירה לובוק ונערוך שייט מהנה 

י גם את קופי התרסייר )הקוף הקטן ביותר בנהר לובוק. נראה נופים ירוקים, מפלים רבים  ואול

 בעולם(. בתום הביקור נחזור לסבו.

 

 סבו, אוסלוב ',, ג4יום 

הבוקר ניסע לעיירה הקטנה אוסלוב, בה נשוט על קיאק לצד כרישי לוויתן אותם הדייגים מאכילים כדי 

ל כך קרובים עם למשוך לחוף כל יום בשעות הבוקר. זה המקום היחיד בעולם שהצליח ליצור יחסים כ

 החיה המדהימה הזאת. הכרישים האלה הם פשוט דבר עצום ומדהים ביופיו שאין אפשרות לתאר! 

 

 מנילה, טגייטאי, הר הגעש ואגם טאאל  –סבו  ',, ד5יום 

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לשדה התעופה ונטוס למנילה, בירת הפיליפינים, השוכנת על האי לוזון, 

נחיתה נצא בנסיעה דרומה אל טגאיטאי, עיירה הררית שלווה מעל אגם הגדול במדינה. לאחר ה

טאאל, שבתוכו נמצא הר געש קטן ופעיל. נשוט בסירה על אגם טאאל ונגיע אל הר געש. נטפס להר 

 על גבו של סוס )לא צריך ניסיון ברכיבה(. 

 

 מנילה, מעיינות חמים בעמק הנסתר ',, ה6יום 

בעקבות  החמים בעמק הנסתר. המקומיים מאמינים שהעמק נוצרהיום ניסע דרומה למעיינות 

התפרצות וולקנית לפני אלפי שנים. העמק העשיר בצמחייה ירוקה, בבריכות ובמעיינות חמים, חבוי 

 בתוך יער עבות. 

 

 



 

 
 

 

 

 מנילה ',, ו7יום 

חוויה  לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור מקיף בתוך חומות העיר העתיקה, "אינטראמורוס", אשר יספק

של מסע בזמן. העיר העתיקה, ליבה התרבותי וההיסטורי של העיר מנילה, נשארה בצורתה המקורית 

מאז תקופת הקולוניה הספרדית בפיליפינים. נבקר בפארק ריזאל, עצום המימדים המתפרס על שטח 

רוב דונם. נמשיך לבית הקברות האמריקאי שבפאתי העיר מקאטי, בה מרוכזות  600-של לא פחות מ

השגרירויות ומרכזי הקניות המודרניים, לצד ביתה הנוכחי של אימלדה מרקוס, אשת הנשיא לשעבר 

 של הפיליפינים. אחה"צ נשוב למלון להכנות לשבת לקבלת שבת וארוחת שבת. 

 

 מנילה ,, שבת8יום 

 לאחר התפילה, נערוך סיור רגלי בסביבות המלון. 

 

 מנילה, מפלי פגסנחאן ,, א'9יום 

ארוחת הבוקר ניסע לעבר העיירה פגסנחאן. נבקר במפלי פגסנחאן, הנחשב לאחד האתרים  לאחר

הפופולאריים בפיליפינים. באזור המפלים צולמו סצנות מתוך הסרט "אפוקליפסה עכשיו" בכיכובו של 

מרלון ברנדו. נשוט על סירות קאנו לעבר המפלים ונחזה במצוקים גבוהים מאוד עם צמחייה ירוקה 

 ופים שקופצים מענף לענף. וגם ק

 

 בנאווה  –מנילה  ',, ב10יום 

, אל עיירת ההרים בנאווה  "היום ניסע לשדה התעופה ונטוס לעבר הרי צפון לוזון "הקורדילרה

ע"י ילידי המקום.  שנים ונחצבו מהרי האיפוגאו 2,000הידועה בטרסות האורז, אשר קיימות כבר 

 בדרכנו למלון נעלה לנקודת תצפית  לראות את טרסות האורז. בערב, נהנה ממופע פולקלור.

 

 בנאווה, טרסות האורז  ',, ג11יום 

כלי הרכב המסורתי בפיליפינים לביקור בטראסות האורז שבאזור  -לאחר ארוחת הבוקר ניסע בג'פיני

של העולם, כמו כן זכו להכרה כאתר מורשת עולמית על  8-אשר זכו לא פעם לתיאור הפלא ה ,האפו

 .ידי אונסק"ו. נצא להליכה בטראסות האורז. נבקר באחד הכפרים המקומיים של בני שבט האיפוגאו

 נלמד על אורחות חייהם, נראה את בתי המגורים, בית הספר ועוד.

 

 תל אביב  –סיאול  –מנילה  –בנאווה  ,ה'-', ד13-12ימים 

 בשעות הבוקר המוקדמות ונצא בנסיעה לעבר שדה התעופה. תם ונשלם טיולינו בפיליפינים.נתעורר 

 . 13-נטוס חזרה לארץ דרך סיאול וננחת ביום ה

 

 

 

 למעוניינים להמשיך לטייוואן
 

 טאייפה  –מנילה  –בנאווה  ',, ד12יום 

ליפינים ונטוס נתעורר בשעות הבוקר המוקדמות ונצא בנסיעה לעבר שדה התעופה. נפרד מהפי

   .מטרופולין ענק גדוש בגורדי שחקים מזכוכית ופלדה ושדרות רחבות .לטאייפה, בירת טייוואן

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 טאייפה, מוזיאון הארמון הלאומי   ',, ה13יום 

היום נסייר בעיר. נבקר במוזיאון הארמון הלאומי של טייפה ובו מרוכזים אלפי אוצרות תרבות ופריטי 

בעיר האסורה  1925-המוזיאון נוסד ב .מהיסטוריה ארוכה שנמתחת על פני אלפי שניםאמנות סינית 

כאשר התחוללה בסין מלחמת האזרחים בין הכוחות הלאומיים לכוחות  1949-ב .בבייג'ין

נוסד המוזיאון  1965-הקומוניסטים, שיגרה הממשלה את אוצר התרבות האדיר והעדין לטייוואן. רק ב

 1950-פריטים. נמשיך לאתר הזיכרון הגדול לגנרל צ'אנג קאי שק, אשר הקים בבטייפה בו מוצגים ה

את הרפובליקה הסינית בטייוואן, לאחר שעקר עם צבאו ותומכיו מן היבשת בתום מלחמת האזרחים 

שנחשב  101מול הכוחות הקומוניסטיים. נראה את מקדש לונגשאן ומקדש קונפוציוס. נצפה במגדל 

 בערב נצא לשוק הלילה.  !קומות 101מטר והוא בעל  509ם בעולם גובהו לאחד המגדלים הגבוהי

 

 ןאהפארק הלאומי ינגמינגש, ו',  טאייפה, דנשוואי, 14יום 

. ניסע בכבישים לאורך החוף, שם נוכל לראות קוביות בטון טייוואןלאחר ארוחת הבוקר, ניסע לצפון 

דנשוואי ההיסטורית היושבת לחופו של ים ששימשו בעבר להגנה מפני פלישה סינית. נבקר בעיירה 

ובה רציף הדייגים וגשר האהבה המפורסם. נמשיך לפארק הלאומי ינגמינגשאן, אחד משמונה 

פארקים לאומיים בטייוואן, הנמצא על רכס הרים ושם נהנה מגינות, גשרים, פרחים, ושעון מדהים 

 יפורים. ביופיו שמורכב כולו מצמחים, סוגים שונים של פרפרים ושל צ

 

 , שבת, טאייפה15יום 

 לאחר התפילה, נערוך סיור רגלי בסביבות המלון. 

 

 הואליין  -הפארק הלאומי טארוקו  –טאייפה  ,, א'16יום 

היום ניסע לפארק הלאומי טארוקו, בו נוכל להינות מהנוף ההררי המיוחד וקניוני השיש. נקיק טארוקו, 

 3,000-התלולות עשויות שיש, מתנשא מעל נהר הליוּו. סביבו נישאים הרים לגובה של כ שדופנותיו

מטרים מעל פני הים. בפארק יש יערות, מפלי מים, פסגות הרים מושלגות, דרכים חצובות בהר, 

  .מערות וכפרים של אבוריג'ינים

 

 אגם השמש והירח -, הואליין ', ב17יום 

שמש והירח, הפנינה של מרכז טייוואן. בדרך נבקר במטע תה. לעבר אגם ה לאחר ארוחת הבוקר

לאחר מכן נעבור דרך העיירה המיוחדת פולי, אשר בסמוך אליה נמצא אחד המנזרים הבודהיסטים 

החשובים ביותר צ'אנג טאי צ'אן. אגם השמש והירח הוא האגם הטבעי הגדול ביותר בטייוואן ואחד 

ואן, בעיקר בזכות מימיו הצלולים הירוקים והאתרים ההיסטוריים מאתרי התיירות הידועים ביותר בטייו

צידו המזרחי של האגם עגול כמו השמש, וצדו המערבי מעוצב בצורת  .והתרבותיים הפזורים מסביבו

חצי סהר ומכאן שמו. חוקרי כדור הארץ מכנים אותו גם "אגם הדרקון", כי הם טוענים שמהאוויר הוא 

לונג. הפגודה -אן, הנמצאת בפסגת הר אר-נבקר בפגודת צה .ל שולחןנראה כמו דרקון הרוכן מע

 .נבנתה במצוותו של צ'אנג קאי צ'ק לזכר אימו. הפגודה בת תשע הקומות נמצאת ב"לב" הדרקון

 

 שמורת אלישאן  -, ג', אגם השמש והירח 18יום 

שים אל שמורת המר 21ניסע דרומה על כביש  אחרי ארוחת הבוקר נערוך שיט באגם. בתום השיט,

אלישאן. נגיע אל נקודת תצפית ממנה נוכל לראות את השמורה ולאחר מכן נבקר בשמורה עצמה שם 

נוכל ליהנות מנופי הרים, יערות ונחלים מדהימים ביופיים. בשמורה נמצא ההר הגבוה ביותר במדינה, 

ם העננים", אותו מטר מעל פני הים. האטרקציה המדהימה ביותר באזור היא "י 3,977הר יו שאן, 

 ניתן לראות בזריחה או בשעות הערב. שטיח מבריק של עננים.

 

 

 



 

 
 

 

 

 תל אביב –סיאול  –טאייפה  -שמורת אלישאן  ה',-, ד'20-19ימים 

היום נתעורר בשעות הבוקר המוקדמות. נעלה ברכבת לצפות בזריחה. נחזור למלון לארוחת בוקר. 

לאחר הארוחה נשים פעמינו לעבר שדה התעופה בטאייפה. ניסע לאורך החוף תוך כדי צפייה בהרים 

נחת נטוס חזרה לארץ דרך סיאול ונ המרהיבים ובאוקיינוס. תם ונשלם טיולינו בפיליפינים ובטייוואן.

 .20-ביום ה

 

 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 

 פיליפינים

 

 מחיר משך הטיול תאריך נחיתה תאריך יציאה קוד טיול
תוספת חדר 

 ליחיד
 הדרכה

PSK0411 04/11/2017 16/11/2017 13 $740 $4650 יום  

PSK1612 16/12/2017 28/12/2017 13 $740 $3990 יום  

 

 פיליפינים וטייוואן

 

 מחיר משך הטיול תאריך נחיתה תאריך יציאה קוד טיול
תוספת חדר 

 ליחיד
 הדרכה

PST0411 04/11/2017 23/11/2017 20 $1960 $6850 יום  

PST1612 16/12/2017 04/01/2018 20 $1960 $6190 יום  

      

 

 מחיר הטיול כולל

  למסלול הטיול כולל מיסי נמל ודלק נכון לתאריך טיסה בינלאומית הלוך ושוב בהתאם

1.9.16 

  טיסות פנים כולל מיסים 

 ביטוח בריאות בסיסי ומטען 

 חצי פנסיון לאורך כל הטיול עם אפשרות להכנת כריכים לארוחה השלישית 

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התכנית 

 סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית 

  מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית בהתאם לחוקי המדינהמדריך ישראלי 

 

 

 

 

 

 

 מחיר הטיול אינו כולל

 לאדם$ 60: טייוואן תוספת. לאדם$ 120 ל"בחו שירותים לנותני טיפים 

 במקום תשלום$( 17 -כ) בפיליפינים נמל מיסי 

 (למיניהן קניות, כביסה, בארוחות כלולים שאינם משקאות) אישי אופי הנושאות הוצאות 



 

 
 

 (טיול יום לכל לאדם$ 5 לתת נהוג) הישראלי למדריך טיפ 

 (בנפרד טיול לכל יימסר פירוט) הטיול ובמחיר הטיול בתוכנית כלולים שלא מופעים 

 התעופה נמלי ומיסי והביטחון הדלק היטלי מהתייקרות המושפעים הטיסה במחירי שינויים 

   1.9.16 תאריך לאחר

 

 ביטוח

 זו פוליסה. הבסיסית ברמה ומטען בריאות ביטוח פוליסת הטיול במחיר כוללים אילן בר בשי אנו

 ממחלה סובלים, קבוע בסיס על כלשהן תרופות לוקחים אתם באם. בריאים כאנשים אתכם מכסה

 הפוליסה את להרחיב נדרשים הנכם, וכדומה האחרונה השנה בחצי מאושפזים הייתם, כלשהי כרונית

 ותיעשה בלבד האישית אחריותכם על היא הפוליסה הרחבת. למצבכם בהתאמה מכוסים שתהיו בכדי

 !הביטוח חברת מול ישירות

 שתידרשו מהמחיר הטיול במחיר הכלולה הבסיסית הפוליסה של העלות תקוזז, להרחבה שנזקק למי

 .הבריאותי מצבכם לפי השדרוג עבור לשלם

 תנאי בסעיף כמפורט) ביטול בדמי אתכם מכסה( הצורך לפי בהתאמה המורחבת/הבסיסית) הפוליסה

 .הפוליסה בתנאי שמפורט כפי רפואיות מסיבות השתתפותכם לבטל שתאלצו במקרה גם( ביטול

 !הבריאותי למצבכם המתאים ביטוח ללא ל"לחו לנסוע לא וזכרו! בריאות רק

 

  הערות

 למניין ימי עבודה.  וחגים בחו"ל אינם נחשבים‘ א* ימי שישי ושבת, ימי חג וחול המועד בארץ, ימי 

יתווספו מחיריהן לדמי  ‘,במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד *

 הביטול הנקובים לעיל. 

 נוסעים משלמים.  15מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  *

האחריות על  טיסות, לשיט או לתעבורה תחולבכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה ל *

 חברת התעופה או התעבורה. 

 אובייקטיביות אחרות.  יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות *

 .* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט

 .חודשים לפחות 6-* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל
 

 שערי מטבע

בשל השינויים המשמעותיים החלים מדי יום ביומו בשערי המטבע בחו"ל מול הדולר, ואשר גורמים 

לייקור של השירותים בדולרים, ייערך חישוב מדויק של הטיול לקראת מועד היציאה ומחיר הטיול 

 .בפועל יעודכן בהתאם. כל תוספת בגין ייקור זה תחול על הלקוח עד לתשלום מלוא מחיר הטיול

 

 תנאי ביטול

  דמי רישום בלבד47-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב 30עד $ 

 30-14 $47$ + 500-ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 

 13-7 $47$ + 1000-ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 

 ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה  יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל  6-מ

 העלויות הנלוות 
 

* במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים )ויזה, למשל( יתווספו מחיריהן לדמי הביטול 

 הנקובים

 


