
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אסיהמזרח דרום שייט מרהיב ב

 סינגפורו תאילנד קמבודיה,כולל: הונג קונג, ווייטנאם, 

 PFAEיום  19
מנהגים ומסורות של שלב שני לו ביופי אקזוטי ומיסטיקה, מ אשר אין המזרח הרחוק, 

בשילוב שיט בלתי נשכח  הודו.דרום מזרח אסיה ועד להחל מ, טעמים וקולות, אלפי שנים
באחת מספינות הפאר של "חברת הולנד אמריקה" נגיע למספר יעדים במזרח: סינגפור, 

מדינות אלו דומות זו לזו אך עדיין  תאילנד, קמבודיה, ווייטנאם והונג קונג המרתקות.
מערב בולט בכל אחת מהן. נראה מצד אחד הניגוד של מזרח ו שונות אחת מהשנייה.

בהונג ש ומצד שני נראה את גורדי השחקים הענקיים בנגקוקפסלי בודהא גדולים ב
 מחד נבקר בשווקים הומי האדם ועמוסי כל טוב לצד בקתות במבוק פשוטות. קונג

 נטנות. בטיול זה נחווה הרפתקאות חדשות וייחודיות.ומאידך נראה סירות רוכלים קט
 

 הונג קונג  –:  תל אביב 18/12-19/12/17' ג –' ב. ימים 1-2
נסייר ברחוב נצא להיכרות ראשונה של העיר. לאחר הנחיתה,  הונג קונג.ל נפגש בנמל התעופה ונטוס
 . נמשיך לביקור בבית הכנסת אוהל לאהנתן המפורסם שבקאולון. 

 
 MS"עליה לאוניית הפאר  -, מפרץ ריפולס, פסגת ויקטוריה : הונג קונג20/12/2017, 'ד םוי. 3

VOLENDAM"   של"HOLLAND AMERICA" 
בין המבנים נערוך שיט במפרץ ריפולס, אחד החופים היפים באי. נטייל לאחר ארוחת הבוקר 

ותיקה, שמתגוררת בבתי ונראה קהילה נמשיך לכפר הדייגים אברדין,   הקולוניאליים המשוחזרים.
נעלה בחשמלית הפעילה  .סירות, ואורח החיים שלה מפגין ניגוד מרתק לגורדי השחקים הסמוכים

 שנה אל פסגת ויקטוריה, אחד היעדים המתוירים בהונג קונג, לתצפית על האי. 100 -כבר למעלה מ
דידותי עם כל כיווני נעלה על אניית הפאר אשר תשמש עבורנו מלון מפואר צף, בית יבתום הסיור 

 .שואף אליהם האוויר והנופים שהאדם
 

http://cruiserus.co.il/?page_id=555
http://cruiserus.co.il/?page_id=555
http://cruiserus.co.il/?page_id=555


 

 
 

 )וולנדם( VOLENDAMניית פאר מן היפות בעולם: א

  Holland Americaניות הפאר החדשות של נייה מסדרת אהא
Line's  יה:ינבא 

 סיפוני אורחים *9
                                                                                 .  *מסעדות וטרקלינים המוקפים נוף פנוראמי

                                                                                                                               *בוטיק אלגנטי 
                                                                                           מתחם בר חדש באטריום              *

 *אולם מופעים משודרג ומעוצב ובו מופעים כמעט כל ערב
                                                         Holland America*בכל החדרים מורגשת הנעימות הייחודית של 

                                         מרפסת פרטית בתוספת תשלום( עם דרים)חעם חלון ים מרווחים ואלגנטיים *חדר
 עם מצעים איכותיים                                                                         Mariner's Dream *מיטות יוקרתיות של

                                                             בהחלט להביא סרטים מעניינים מהארץ...מומלץ  DVD *טלוויזיה עם
 *ארוחות כשרות באיכות ובטוב טעם

, נגני מוסיקה וזמרים ,קזינו , ברים, מסעדות פאר, ספא, נייה: אולם מפואר למופעיםאוסף בבנ
 .עיל בכל יוםחדר כושר, בריכה וג'קוזי וכמובן צוות בידור הפ

 שייט, הרצאות, ופינוקים: 21/12/2017' ה. יום 4
הזמן המומלץ ביותר עבורנו  זה היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.

 להתפנק לנוח ולנפוש. כל דרך שתבחרו טובה ונכונה עבורכם, לפנק לפנק ולהתפנק. 
 
 וויטנאם: האלונג ביי, 22/12/2017' ויום . 5

הבוקר נעגון באחד מפלאי הטבע של וויטנאם, האלונג ביי. מפרץ עוצר נשימה! מימיו השקטים זרועים 
באלפי איים קטנים וצוקים נישאים המזדקרים מן המים ויוצרים נוף מיוחד במינו. פירוש השם האלונג 

מפרץ ואת האיים עם ביי, "המקום בו יורד הדרקון אל הים". השם קשור לאגדה על דרקון שיצר את ה
 זנבו המתנופף. נצא לשיט חוויתי במפרץ ונתרשם מאורח חייהם של הדייגים החיים במימיו.

 
 :  שייט, הרצאות, ופינוקים23/12/2017.  שבת 6

 היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
 נתרום כל אחד מתחום הידע. נהנה מתפילה, סעודות ושיעורים. נתפעל מהנופים היפים ו בשבת

 
 : דאנאנג, הויאן, וויטנאם24/12/2017' איום . 7

מין. העיר שנכבשה בעבר -צ'י-הבוקר נעגון בדאנאנג העיר המציינת את קו האמצע בין האנוי לביין הו
יתה עיירת נמל חשובה יהן ע"י הצרפתים והן ע"י האמריקאים. מכאן ניסע לביקור בהויאן הציורית, שה

-מבנים עתיקים בני כ 800-החלה ההתיישבות הסינית, וכיום פזורים ברובע העתיק שלה יותר מבה 
מיוחדת. העיר  נטייל ברובע העתיק של העיירה הקטנה ונוכל לחוש באווירה היסטורית שנה. 200

שאר שלמה ומאוד מושפעת הן מסין והן יוהצליחה איכשהו לה 1999ו בשנת "קשקיבלה הכרה מאונס
יר שהיא ביתם של מקדשים רבים פגודות ומבנים הנושאים עימם תהילת עבר. עיר שהמסחר מיפן. ע

 בה שגשג ומצליחה עד היום לשמר ולתעד את עברה המפואר.
 
 שייט, הרצאות, ופינוקים                          :25/12/2017יום ב' . 8

 היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
 

 : נה טראנג, וויטנאם26/12/2017' גיום . 9
פגודה  נערוך סיור בעיר. בפגודת לונג סון .אטנםייועיר החוף המפורסמת של והיום נעגון בנה טראנג, 

מדרגות  152עם גג מעוטר בדרקונים עשויים מוזאיקה וזנבותיהם משברי זכוכית וקרמיקה.  נטפס על 

על מרהיב על המפרץ. נבקר במפלי -מטרים ונהנה ממבט 9לצפות בפסל בודהה הלבן הענק שגובהו 

 יאנג ביי.

 

 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://fc02.deviantart.net/fs70/i/2011/167/f/a/melbourne_synagogue_hdr_by_dantordjman-d3j2sy4.jpg&imgrefurl=http://dantordjman.deviantart.com/art/Melbourne-Synagogue-HDR-213442060&h=857&w=1280&sz=403&tbnid=EyKCaz2GMvafOM:&tbnh=90&tbnw=134&prev=/search?q%3Dphotos%2BMELBOURNE%2BSYNAGOGUE%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=photos+MELBOURNE+SYNAGOGUE&usg=__5uuv-N97Fq-oddXvWbO5N9AKuaA=&docid=4g9Gn8SKrxbODM&hl=iw&sa=X&ei=cv1WUaG9FYjYtAbcvYG4CA&ved=0CDEQ9QEwAg&dur=2984


 

 
 

 , וויטנאם: פו מאי, הו צ'י מין סיטי27/12/2017' ד. יום 10
דרום י מין סיטי,  סייגון לשעבר. נצא לסיור בעיר שהייתה בירת ‘היום נעגון בפו מאי השוכנת ליד הו צ

תה י, כאשר צבאות הצפון ניצחו את צבאות הדרום ואיחדו את המדינה. העיר שהי1975ווייטנאם עד 
ההשפעה הצרפתית ניכרת בארכיטקטורה אותה נפגוש  1859בירת הקולוניה הצרפתית ומאז 

ייטנאם, הלב והנשמה של ון הדואר המרכזי.  העיר הגדולה ביותר בוידאם ובבני-בקתדרלת הנוטרה
המדינה. עיר דינאמית, תוססת, שמרכזת את הפעילות המסחרית, הכלכלית והתרבותית. נבקר 

ן הפרלמנט במוזיאון המלחמה וברובע הסיני,  נחצה כבישים עמוסים באופניים ובעשרות רוכלים יבבני
 כרים מרכולתם.המו

 
 

 : שייט, הרצאות, ופינוקים28/12/2017. יום ה' 11
 היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.

 

 סיהנוקוויל, קמבודיה : 29/12/2017' ויום  .12
 סיהא = אריה! האנו = לסתות  פירוש השם מסנסקריט: –סיהנוקוויל 

 סיהאנוק נורודום ובשמה המלה "העיר של סיהאנוק הקדוש".העיר נקראת על שם המלך לשעבר 
נעגון בסיהנוקוויל, עיר נמל בקצה חצי האי בקמבודיה בצד הדרום מערבי של מפרץ תאילנד. עיר 
נופש מוקפת בחופים לבנים גובלת בשמורת טבע ייחודית ואיים טרופיים בתוליים. נבקר בשמורת 

המציעה מגוון מסלולי טיול לאורך החוף, במעבה היערות ולאורך הנהר הקסום החוצה את  הטבע רים
 .מפלי סיהנוקווילהפארק לכל אורכו. נמשיך לביקור ב

 
 הרצאות, ופינוקים  , לאאם צ'אבאנג, בנגקוק, תאילנד:   30/12/2017. יום שבת 13

היום הספינה תאפשר לנו ליהנות הנמצא ליד בנגקוק, בירת תאילנד.  היום נעגון בלאאם צ'אבאנג
גם היום שבת, זהו זמן מצוין למנוחה עם ספר טוב על שפת הבריכה או  ממגוון פינוקים המוצעים לנו.

                                                                                                         ארוחות שבת וכמובן דבר תורה.                        גיבוש עם משחקי קופסה,  כל זאת בנוסף לשבת כהלכתה תפילות
 

 :  לאאם צ'אבאנג, בנגקוק, תאילנד31/12/2017'  א. יום 14
ניסע לבקר בעיר המכונה "ונציה של המזרח". נראה את כיכר הדמוקרטיה, לאחר ארוחת הבוקר 

, הפרלמנט ועוד. נבקר בארמון המלוכה, "גראנד פאלאס", משכנם של מלכי מתחם מגורי המלך
סיאם, המשופע בעשרות מבנים מרשימים כמו בנייני קבלת הפנים, פבליון ההכתרה, מקדש ואט פרה 
קאו, מהמקומות המקודשים ביותר למאמינים הבודהיסטים, אשר בו נמצא בודהה מאמרלד. סמוך 

ואט פו, שהוא המקדש הגדול והעתיק ביותר בבנגקוק ובתוכו שוכב לארמון המלוכה נמצא מקדש ו
 פסל בודהה ענק מצופה זהב ומשובץ פנינים.  

 
 : קו סמוי, תאילנד01/01/208' ב. יום 15

בזכות חופיו היום נעגון בקו סאמוי, האי השלישי בגודלו בתאילנד ומבין האיים היפים במדינה. 
לגן  האי והלגונות השקטות שלו, המעוטרות בעצי דקל, נחשבהלבנים והארוכים, מימיו הכחלחלים 

. נערוך סיור באי. עדן טרופי ולאחת מרצועות החוף הפופולאריות והטובות ביותר בדרום מזרח אסיה
נבקר באקווריום ובו אוסף מדהים של דגים  מפלי נה מואנג היפים ביותר בקו סמוי.נראה את 

מצא גם גן חיות, ביתם של טיגרסי בנגל ונמרים. נ. במתחם הטרופיים, צבי ים ואלמוגים צבעוניים
 המעיזים יוכלו להצטלם עם חיות אדירות אלו.

 

 שייט, הרצאות, ופינוקים                             : 02/01/2018' ג. יום 16
 היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 סינגפור : 03/01/2018' דיום . 17
מורכבת מאי מרכזי ומכמה איים סינגפור, מדינת האי הקטנה התם השיט. נרד מהספינה בנמל של 

. מיקומה של סינגפור אסטרטגי,  בשער הכניסה והיציאה ממצר מלאקה וזהו הגורם לשגשוג קטנים
וראש  1955-סינגפור הייתה אוטונומיה בבריטניה ב הכלכלי שלה ולנתיב השייט מהעמוסים בעולם.

 1990קיבלה סינגפור עצמאות ובשנת  1965ממשלתה היה יהודי בשם דיוויד מרשל. בשנת 
נצא לסיור בעיר, נראה את התהפכה הקערה על פיה ממדינה דלת משאבים הגיעה לשגשוג מזהיר.  

האזור הקולוניאלי העתיק ואת סביבות הנהר, את בנייני הפאר החדשים של העיר, את המלון הראשון 
 שם מייסד העיר. נטייל  ברובע הסיני, הרובע המלאי, הרובע המוסלמי  ובהודו הקטנה.על 

 
  תל אביב –יעד ביניים  –:  סינגפור 04-05/01/2018 ו' -'הם מי. י 18-19

ם ונשלם טיולינו החוויתי. ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה היום נשלים את ביקורינו בסינגפור. ת
  לארץ.

 

 

 קוד טיול
 יציאה תאריך

תאריך 

 נחיתה

משך 

 הטיול
 הדרכה  תוספת ליחיד בחדר מחיר

PFAE1812 18.12.2017 05.01.2018 19 ליאורה דניאלי 2550$ $ 7790   יום  

 

 המחיר כולל

 )טיסה בינלאומית כולל היטלי דלק ומיסים )ניתנים לשינוי 

 14  "יום שיט באחת מספינות חברת "הולנד אמריקה 

  וההעברות על פי התכניתאוטובוס ממוזג לכל הסיורים 

 סיורים, ביקורים וכניסות לאתרים על פי התכנית 

  בתי מלון מדרגה ראשונה 

 .חצי פנסיון כשר לכל אורך הטיול ואפשרות להכנת כריכים לארוחת הצהריים 

 ביטוח נסיעות, בריאות ומטען בסיסי 

 אילן"-מדריך טיול מצוות "שי בר  

 איש לוגיסטיקה וכשרות 
 

 כוללהמחיר אינו 
 100$ טיפים לנותני שירותים בחו"ל . 
 ישולמו ישירות בספינה(180-לנותני שירותים בספינה בלבד כ טיפים( $ 
 45$ ווייטנאםאשרת ויזה ל 
 )אשרת ויזה לקמבודיה )ישולמו ישירות בקמבודיה 
 הוצאות אישיות כלשהן 
 בילויי ערב שאינם נכללים בתכנית המפורטת 
  לאדם ליום 5$מקובל להעניק   –תשר למדריך הישראלי של הטיול 

 
 ביטוח

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

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

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

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

 ישירות מול חברת הביטוח!

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

 לם עבור השדרוג לפי מצבכם הבריאותי.לש

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

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

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

 
 



 

 
 

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

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

 משתתפים.  20לוגיסטיקה וכשרות מותנה במעל  * צירוף איש
 * בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבורה תחול האחריות על 

 חברת התעופה או התעבורה.    
 * יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות. 

 ף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט* בצוע הטיול כפו
 חודשים לפחות 6-* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל

 

 תנאי תשלום

  לאדם500דמי הרשמה $ 

  מעלות הטיול 30% -יום לפני הטיול, השלמה ל 90עד 

  מעלות הטיול 100% -יום לפני הטיול, השלמה ל 45עד 

 
 תנאי ביטול

 כולל( *  פני      ימי עבודה 90מרגע ההרשמה ועד  בעת ביטול מכל סיבה שהיא(
 דמי רישום בלבד $ 97-יחויב הנוסע ב -יציאת הטיול  

 ימי עבודה )כולל( * לפני  30ימי עבודה ועד  89-מ בעת ביטול מכל סיבה שהיא 
    $47$ + 1500-היציאה  יחויב הנוסע ב      

 ימי עבודה )כולל(* לפני 11ימי עבודה ועד  29-מ  בעת ביטול מכל סיבה שהיא 
 $47$ + 2500-היציאה  יחויב הנוסע ב       

 ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד  10-מ בעת ביטול מכל סיבה שהיא 
 היציאה  יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל העלויות הנלוות.      

ו/או כורטסו הטיסות, יתווספו מחיריהם לדמי הביטול * במידה והוצאו ויזות לארצות היעד 

 הנקובים

 


