מיאנמר (בורמה לשעבר) ותאילנד
 18יום BUT

מיאנמר זוהי הזמנה לגלות תרבות מעניינת שלא נחשפה עדיין במלואה לעולם המערבי ,עם
שלטון דמוקרטי-נשיאותי ו שמירה על מסורות העבר המרתקת .בואו איתנו לטיול בלתי נשכח
במדינה היפהפייה שמרקו פולו כינה אותה "הארץ המוזהבת"  -ארץ אוצרות הטבע  -אבני חן,
מחצבים פטרוכימיים וגם עצי טיק המכונים "הזהב של הטבע" .במיאנמר ,הידועה לנו בשמה
הקודם ,בורמה ,חיים  42מיליון איש והיא משתרעת על פני  75,000קמ”ר  -גדולה יותר מכול
מדינה באירופה .מדובר על ארץ רחבת ידיים ועשירה במים ,הניגרים אליה ממורדות ההימליה.
את טיולנו ילוו נופיה המיוחדים ,ההרים ,האגמים ואלפי מקדשים ופגודות ,שכיפות הזהב שלהן
נוצצות למרחוק .זוהי חוויה מרהיבה ולוכדת-עין ,בעיקר לעת שקיעה .נגלה שתושביה משדרים
שלווה ,נתינה ,פשטות ,טוב-לב והכנסת אורחים ,ברוח הדת הבודהיסטית .נבקר את בני ובנות
השבטים עתיקי היומין ונלמד על אורחות החיים המסורתיים של כל אחד מהם .נשייט ב"סירות
ארוכות זנב" ונרכב על גבי פילים לאורך הנהר .נצעד על גשר עץ הטיק  -העתיק בעולם  -וגם על
"הגשר על נהר קוואי" .נבקר בארמונות עתיקים ובערי הבירה הנטושות ,ולאורך כל הדרך נספוג
את הייחודיות הטבעית והאותנטית של מיאנמר המופלאה.
תאילנד מהו סוד הקסם של תאילנד ,ארץ המושכת אליה מיליוני תיירים בשנה? אין ספק שזהו
המגוון העצום של אפשרויות הבילוי והטיול שהיא מציעה לתיירים .הפעם בחרנו להגיע לצפון
המדינה ,ולגלות שם ביחד אתכם את שמורות הטבע והפארקים היפהפיים ,לבקר את שבטי
ההרים ,המשמרים מסורות עבודה ואמונה עתיקות-מרתקות .נגיע גם למקדשים החשובים ביותר
בעולם הבודהיסטי ,ולערים עתיקות .נבקר בארמונות שושלת מלכי סיאם ,נטייל בשווקים
הססגוניים ,בכפרי האומנויות ,נעפיל לפסגות ונצפה במפלים מרהיבים .נגלה תאילנד שונה
לחלוטין מחופי בטן-גב  -נגלה את האקזוטיקה הייחודית שלה וגם נלמד על הקשר ההיסטורי של
השנייה.
העולם
למלחמת
תאילנד
ימים  , 2-1ב'-ג' ,תל אביב  -יעד ביניים  -יאנגון
נפגש בנתב"ג ונטוס דרך יעד ביניים ליאנגון ,העיר הגדולה ביותר במיאנמר ,אשר הייתה עד 2006
בירת המדינה (כיום הבירה היא ייפידאו) .לאחר הנחיתה ,העברה לבית המלון.
יום  ,3ד'  ,יאנגון
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור ביאנגון הידועה יותר בשמה הישן  -ראנגון .העיר שוכנת על גדות
הנהר יאנגון ומונה  5מיליון תושבים על  570קמ"ר .יאנגון היא המרכז הפוליטי ,החברתי ,המסחרי
והתעשייתי של מיאנמר .עם זאת ,נגלה כאן יותר צריחים של מקדשים בודהיסטים ופחות גורדי
שחקים .אנו נבקר בפגודת סולה בת  2,000שנה ,המתנשאת לגובה  45מ' ובנויה מ 30-טון זהב
נוצץ ,על פני  8צלעות הזוהרות למרחוק מכול זווית .זהו מקור השלווה והרוגע של יאנגון ,מפלט לרגע
מהצפיפות והרעש של העיר .על פי האגדה ,בתוך פגודה זו מצויה קווצת שיער של בודהה ,מה שהפך
אותה למקום קדוש במיוחד .נגיע גם לאגם המלכותי קאנאדווג'י ,לצפייה בארמון קרווייק שהוא

למעשה ספינה ענקית ומרשימה בצורת זוג ברבורים  -העתק של ספינה מלכותית בורמזית מסורתית.
לקראת שקיעה ,נגיע לגבעתִ סינגוטארה  -שעליה מתנוססת פגודת שוודגון פאיה ,המתנשאת לגובה
 100מ' .זהו האתר הדתי הקדוש והחשוב ביותר במיאנמר כולה וסמל העיר יאנגון .ראש הפגודה
משובץ ב 5,448-יהלומים שמשקלם  1,800קאראט .וב"שפיץ" יהלום בן  76קאראט .מסביב נראה
לא פחות מ 64-פגודות קטנות נוספות.
יום  ,4חמישי ,יאנגון  -ההו  -מערות פינדאיה  -אגם אינלה
היום נטוס לעיר ההו .לאחר הנחיתה ניסע לכיוון פינדאיה ,עיירה ציורית במחוז שאן,
כ 30-ק"מ ממזרח לאגם אינלה .בקרבת העיירה חצובה מערכת מערות ובהן אוסף מרהיב של יותר
מ 6,000-פסלי בודהה ,אשר הונחו שם על ידי צליינים .בתום הביקור ניסע לאגם אינלה .האגם שוכן
בגובה  875מ' מעל פני הים ,במחוז שאן שבמרכז המדינה .הוא מוקף גבעות ירוקות ונוף עוצר
נשימה .כאן מתגוררים בני האינתה" ,בני האגם" ,השומרים על אורח חיים מסורתי ,עוסקים בדיג,
בחקלאות צפה ובמלאכות יד .בדרך לאגם נעצור לביקור קצר בעיירה ניאונג-שווה .אחר הצהריים
נבקר במפעל משי .נסיים בביקור באטרקציה משעשעת במיוחד  -במנזר "החתולים הקופצים" ,בו
מגדלים הנזירים חתולים המאומנים לביצוע מופעי אקרובטיקה.
יום  , 5שישי ,אגם אינלה
היום נמשיך את טיולנו באגם אינלה ,שהוא אחד מאתרי התיירות הפופולריים ביותר במיאנמר .בני
האינתה מנהלים חיים שלמים על האגם  -כפרים צפים ,שדות צפים ודייגים אשר חותרים עם
הר גליים ,על מנת לשמור את שתי הידיים פנויות לפרישה ואיסוף של רשתות הדיג .נשוט באגם
אינלה כאשר סביבנו הגנים הצפים ,הבנויים מצמחי היקינתון ומבוץ והמעוגנים לקרקעית בעזרת
מוטות במבוק .נצפה בדייגים ,נלמד על חיי הכפריים ,וכל העת ניהנה מהנוף הנהדר שמסביב .מכאן,
נשו ט לעבר הכפר אינדיין השוכן בצידו המערבי של האגם ונבקר בקומפלקס שוויה-אין-דיין העתיק.
נערוך סיור קצר בכפר ובדרך חזרה למלון נבקר במפעל ליצור כלי כסף ובמפעל לייצור סיגרים
מקומיים .נחזור למלון ונתארגן לשבת  -ארוחת שבת.
יום , 6שבת ,אגם אינלה
לאחר התפילה ,נערוך סיור רגלי בסביבות המלון.
יום , 7א' ,אגם אינלה  -ההו  -באגאן
היום נטוס לבאגאן ,בירת בורמה לשעבר והיעד התיירותי החשוב ביותר במיאנמר .בדרך נעצור
באחד מכפרי האזור ,שם נלמד על אורחות החיים והמנהגים המסורתיים של המקומיים .נמשיך
בדרכנו לבאגאן ,שהיא עיר עתיקה המוקפת מאות מקדשים ,אשר נבנו בין השנים  .849-1287חלקם
משתקפים במימי הנהר אירוואדי ,ויוצרים תמונה מרהיבת עין .ב 1975-פקדה רעידת אדמה את
האזור והחריב מקדשים רבים .כיום נותרו כ 1,200-מהם ושרידי העיר הוכרזו על ידי אונסקו כנכס
לשימור תרבות עולמית .נעלה על כרכרת סוסים שייקחו אותנו לחוויה מופלאה של צפייה בשקיעת
השמש ,כאשר קרניה נשפכות על פני הפגודות הזהובות ,הופכות אותן באחת למאות מראות נוצצות
בזהב ,וצובעות את העיר כולה בצבעים עוצרי נשימה  -זהו מראה מסחרר ובלתי נשכח.
יום  ,8ב' ,באגאן ,הר פופה
היום נבקר בהר המפורסם ביותר במיאנמר ,הר פופה שמשמעותו בבורמזית "הר הפרחים" .זהו הר
געש כבוי בגובה  1,500מ' ובפסגתו צוק לבה המתנשא לגובה  300מ' עליו שוכנים כמה מנזרים
ששמם הכולל הוא "מקדש הגבעה" .זהו המקום הקדוש ביותר למאמינים ב"נאטים"  -ברוחות
הבורמזיות ,שהאמונה בהן קדמה לאמונה בבודהיזם .ההר משמש את המקומיים גם לפולחני דת
נוספים .אחר הצהריים נחזור לבאגאן ונבקר באתר ארכיאולוגי ובו אוסף עצום של אלפי פגודות
ומקדשים שנבנו בין המאות ה ,11-13-זכר לעיר הבירה הראשונה של האימפריה הבורמזית .נגיע
לאתר המפורסם ביותר  -פגודת שווהדגון ,שהיא המקודשת ביותר לבודהיסטים .כיפת הזהב של
הפגודה מתנשאת לגובה  98מ' ולפי האמונה נבנתה כדי לשכן בה כמה משערותיו או שרידי עצמותיו
ושיניו של בודהה .נצפה גם במקדש אנאנדה ,אחד המקדשים הגדולים ,המשומרים והחשובים
בבאגאן .נמשיך אל מקדש טאהטביניו ,הגדול ,הגבוה ואולי גם המפואר ביותר בבאגאן .בהמשך
נערוך סיור בשוק המקומי והססגוני שבעיר ,בין דוכני מלאכת יד ,לקה ובגדים ,ונכיר את מנהגי הסחר-
מכר המקומי.

יום  ,9ג' ,באגאן  -מנדאליי
היום נטוס למנדאליי ,העיר השנייה בגודלה במדינה ,המונה קרוב ל1-מיליון תושבים .מנדאליי הייתה
במשך  30שנה בירת בורמה וכיום היא מרכז כלכלי-תרבותי חשוב בצפון-מרכז מיאנמר .נגיע ל"גבעת
מנדאליי"  -אתר מרהיב ביופיו שממנו נשקיף על העיר כולה .המסורת מספרת שבמקום זה הכריז
בודהה בפני תלמידו אננדה על הקמתה של עיר קדושה באזור .למרגלות הגבעה נמצא מקדש
קותדאו ,מתחם של מאות פגודות ובהן לוחות אבן חרוטים וגם הספר הגדול ביותר בעולם ,המקודש
לבודהיזם .נראה את ארמון המלוכה המכונה בפי המקומיים גם "ארמון הזהב המלכותי" ,שהוא מקור
גאווה עבור תושבי העיר.

יום , 10ד' ,מנדאליי ,הערים הנטושות ,אמארפורה ,אווה
לאחר ארוחת הבוקר נבקר בערי הבירה העתיקות והנטושות סאגאינג ,אווה ואמארפורה ,השוכנות
מחוץ למנדאליי .באמארפורה ,שמשמעות שמה הוא "עיר חיי הנצח" ,נבקר במנזר מאהאגאנדאיון,
המקדש הבודהיסטי הגדול במיאנמר שבו חיים יותר מ 1,000 -נזירים .נחזה בטקס האוכל המפורסם
שבו התיירים והמקומיים מאכילים את הנזירים במנות אורז .מכאן נמשיך לגשר העץ "יו ביין" ,בן
100שנים ,החוצה את נהר האירוואדי ונמשך על פני  1.2ק"מ  -מה שהופך אותו לגשר עץ הטיק
העתיק ביותר בעולם .נגיע לעיר העתיקה אווה ,אשר הייתה אף היא בירת בורמה ,בזמן שושלת אווה
העתיקה ,בין המאות ה .16-14-נבקר במנזרים ובשרידי המקדשים ,נחצה את גשר אווה העובר אף
הוא מעל נהר האירוואדי ונגיע אל העיר סאגינג ,שהייתה בירת המדינה במאה ה .14-נצפה ב"גבעת
סאגינג" היפהפייה ,הזרועה מנזרים ופגודות.
יום  ,11ה' ,מנדאליי  -תאילנד ,צ'אנג מאי ,כפר האומנויות
היום ניפרד ממיאנמר רבת הקסם ,ונטוס לצ'אנג מאי ,שהיא העיר השנייה בגודלה בתאילנד (אחרי
בנגקוק) והעיר הגדולה ביותר בצפון תאילנד .היא גם בירת הפרובינציה צ'אנג מאי וגם מרכז התיירות
של האזור .לצ'אנג מאי יצאו מוניטין בזכות עבודות היד שלה ואנו נבקר בכפרי האומנויות המפורסמים
שסביב העיר ונוכל לראות ולקנות עבודות יד מבמבוק ,נייר ,משי ,קרמיקה ,עור ,כסף ועוד .בין
הכפרים נמצא גם את כפר המטריות ,כפר הקרמיקה ,כפר המשי ועוד .ניתן לראות את תהליך הייצור,
לקבל הסבר וכמובן לרכוש מזכרות הביתה.
יום  ,12ו' ,צ'אנג-מאי ,דוי-אינתנון ,דוי-סוטפ
בבוקר נצא ברכבים מיוחדים אל הפארק הלאומי דוי-אינתנון 60 ,ק"מ מצ'אנג-מאי ,שהוא אחד היפים
ביותר בתאילנד .הפארק מכונה גם "הגג של תאילנד" ,כיוון ששוכן בו דוי -אינתנון ,ההר הגבוה ביותר
במדיה ,המתנשא לגובה  2,565מ' .בפארק שלל ציפורים ,מפלים מרהיבים ,גנים מרשימים ונוף
יפהפה .אנו נעפיל אל פסגת דוי-אינתנון ,לנקודת תצפית ייחודית על הנוף המרהיב שמסביב ועל
העיר צ'אנג-מאי .על ההר נראה שני מבנים דמויי פגודות  -מקדשים לכבוד מלך ומלכת תאילנד.
במורד ההר נגיע אל המפלים המדהימים שבפארק ונשלב סיור רגלי מיוחד בג'ונגל ההררי .ההר השני
אליו נעלה ברכבל ,בגובה  1,200מ' ,הוא ואט-פארה-טאט-דוי-סוטפ ,בפסגתו נמצא מקדש בשם זה,
משנת , 1383שהוא אחד מארבעת המקדשים החשובים בתאילנד .כמעט מכול זווית בעיר צ'נג-מאי,
אפשר לראות את דוי-סוטפ שולח נצנוצי זהב לכול עבר .נקיש בפעמוני המשאלות המצויים בחצר
ונרד בחזרה ב"מורד הדרקון" בן כ 300-המדרגות .בתום הביקור ,נשוב אל המלון להתארגן לקראת
השבת ,תפילה וסעודת שישי.

יום  ,13שבת ,צ'אנג-מאי
לאחר סעודת שבת נצא לסיור רגלי בעיר בקרבת המלון .בערב נטייל בין דוכני "שוק הלילה" הגדול
ביותר בדרום-מזרח אסיה ,בו תמצאו תיקים ,ארנקים ועבודות יד של בנות השבטים ,כמו גם שעונים,
משקפיים ,מכנסי ג'ינס ועוד .אפשר גם לאכול שם פירות אקזוטיים נהדרים.
יום  ,14א' ,צ'אנג-מאי  -שבט ארוכות הצוואר  -צ'אנג-ראי
לאחר ארוחת הבוקר נצא לבקר את "שבט ארוכות הצוואר" ,נלמד על המסורת העתיקה של מושג
היופי בשבט הזה ,והאם יש יותר מסיבה אחת מדוע נשות השבט מאריכות את צווארן? ולמה דווקא
בטבעות זהב? בתום הביקור נמשיך לצ'אנג-ראי.
יום  ,15ב' ,צ'אנג-ראי ,דוי-טונג ,משולש הזהב ,שיט על נהר הקוק ,רכיבה על פילים
גני המלכה "מיי-פה-לואנג" בדוי-טונג ,אליהם ניסע הבוקר ,הם גנים בוטניים מרהיבים ביופיים
הנמצאים צפונית לצ'אנג-ראי .משמעות השם "מיי-פה-לואנג" הוא "המלכה האם השמיימית" ,והם
נקראים כך על שם המלכה אשר הקימה אותם למען החקלאים ,ובכך יצרה להם מקור פרנסה ,במקום
גידול האופיום .לכך קשור גם ביקורנו ב"משולש הזהב" ,מפגש הגבולות בין תאילנד ,בורמה ולאוס,
שהוא אחד מאתרי התיירות הפופולריים במדינה .השם ההיסטורי "משולש הזהב" ניתן לו בשל היותו
נקודת מפגש בה הרוויחו סוחרי סמים הון עתק (זהב) .בעקבות פעולותיה של ממשלת תאילנד
בשיתוף משפחת המלוכה ,חוסל גידול האופיום באזור והוסב לגידולים חקלאיים .מכאן נצא לשיט
ב"סירות ארוכות הזנב" על נהר הקוק ,שהוא אחד מיובליו האקזוטיים של נהר המקונג האדיר .נעצור
לביקור בכפר שבט הקארן  -פלג של "שבט ארוכות הצוואר" ונסיים במסע מקסים על פילים ,בינות
לצמחייה ולנהר.
יום  ,16ג' ,צ'אנג-ראי  -בנגקוק ,ארמונות ומקדשים
היום נטוס לבנגקוק ,בירתה התוססת של תאילנד .נבקר במקדשים החשובים במקום .מקדש וואט פו,
הגדול בין מקדשי בנגקוק ,והידוע בעיקר בשל פסל "הבודהה השוכב" הגדול ביותר בתאילנד ,שאורכו
 46מ' וגבהו  15מ' .תנוחת השכיבה מסמלת את הגעתו של הבודהה ל"נירוונה" .הפסל מצופה זהב
מכף רגל ועד ראש ,כאשר עיניו וכפות רגליו מעוטרות באם הפנינה .במקדש וואט-טרימיט נחזה
בפסל בודהה בן  700-800שנה ,היושב בתנוחת לוטוס ,עשוי כולו זהב טהור ,בגובה  3מ' ובמשקל
 5.5טונות .בעת המלחמה עם בורמה ,במאה ה ,18-הוסתר הפסל בתוך פסל גדול יותר מגבס ,כדי
להצילו מביזה .רק כאשר הועבר פסל הגבס ב 1955-לבניין חדש בוואט-טראימיט,
הוא נסדק ,ואז התגלה האוצר שבפנים .נמשיך בסיור מיוחד במתחם ארמון המלך שהיה משכנם של
מלכי סיאם .בשטח הארמון מספר מבנים מעניינים ויפים כמו בית ההלוויות ,בנייני קבלות הפנים,
פביליון ההכתרה ,בתי הארחה ועוד .נבקר גם במקדש פרה-קאו  -מקדש האיזמרגד ,מהמקומות
הקדושים ביותר בעולם הבודהיסטי הכולל לא פחות מכ 100-מבנים בוהקים בצבעם שגגותיהם
מצופים זהב .נשוט בנהר צ'או-פראייה ובתעלות (קלונגים) היוצאות ממנו ,שם נוכל לצפות מקרוב
באורל חייהם של תושבי הגדות .בערב נבקר באחד משווקי הלילה התוססים עם חנויות בגדים,
צעצועים ,מוצרים יד שנייה ,נעליים ,דוכני מזון ,קינוחים ,מוצרי טלפון ועוד.
ימים  ,18-17ד'-ה' ,בנגקוק  -תל אביב
בבוקר נצא בשיט על "סירות ארוכות זנב" ישירות לדוכני השוק הצף הגדול ביותר בתאילנד – דמנואן-
סדואק .זהו אחד מאתרי התיירות הידועים ביותר בבנגקוק ,שבו אפשר עדיין לראות את עולם הסחר
המסורתי ,ההולך ונעלם .נטייל בין דוכני השוק וה"איים" מהם הוא מורכב ונראה את מגוון המאכלים,
הפירות והמזכרות .נמשיך לקנצ'אנבורי ,מהיפים במחוזות תאילנד ,שם נבקר ב"גשר על נהר קוואי",
במוזיאון המלחמה והשבי ובבית הקברות הנודע בו קבורים קורבנות השבי ,ביניהם יהודים רבים.
סיפור בניית הגשר והשבויים תועד בסרט הקולנוע המרתק "הגשר על נהר קוואי" .נשלב גם שייט על
נהר קוואי .מכאן ניסע לשדה התעופה ונטוס בחזרה לארץ .נחיתה בארץ ביום ה.18-

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
תאריך
קוד טיול
יציאה

תאריך
נחיתה

משך
הטיול

מחיר

תוספת
חדר ליחיד

מיאנמר
בלבד

הדרכה

 18 20/02/2020 03/02/2020 BUT0302יום $ 900 $ 4800

$3750

ליאורה דניאלי

 18 27/08/2020 10/08/2020 BUT1008יום $ 900 $ 4800

$3750

ליטל בצלאל

 18 03/12/2020 16/11/2020 BUT1611יום $ 900 $ 4800

$3750

ליטל בצלאל

הערות

מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב בהתאם למסלול הטיול כולל מיסי נמל ודלק נכון לתאריך
1.8.19
 טיסות פנים כולל מיסים
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 חצי פנסיון לאורך כל הטיול עם אפשרות להכנת כריכים לארוחה השלישית
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התכנית
 סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית בהתאם לחוקי המדינה
מחיר הטיול אינו כולל
 טיפים לנותני השירות בסך  $160לאדם
 ויזה למיאנמר  $50לאדם
 הוצאות הנושאות אופי אישי (משקאות שאינם כלולים בארוחות ,כביסה ,קניות למיניהן)
 טיפ למדריך הישראלי (נהוג לתת  $5לאדם לכל יום טיול)
 מופעים שלא כלולים בתוכנית הטיול ובמחיר הטיול (פירוט יימסר לכל טיול בנפרד)
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1.8.19
ביטוח
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.
הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
הערות
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.

* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים לעיל.
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים.
* 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.
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט.
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
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
יעודכן בהתאם .כל תוספת בגין ייקור זה תחול על הלקוח עד לתשלום מלוא מחיר הטיול בפועל.
תנאי ביטול
 עד  30ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $47-דמי רישום בלבד
 30-14 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $500-
 13-7 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $1000-
 מ 6-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל
העלויות הנלוות
* במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי הביטול
הנקובים

