הפיליפינים
 13ימים PSK
הפיליפינים ,אחת המדינות היפות והמיוחדות ביותר בתבל .מדינת האיים הקסומה ,שוכנת מול
חופי דרום מזרח אסיה ,ממזרח לוייטנאם ומורכבת מ 7,100-איים מרהיבים אשר כ 2,000-מהם
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.
ימים  ,1-2מוצ"ש-א' ,תל אביב – מנילה
נפגש בנתב"ג ונטוס דרך יעד ביניים למנילה עיר הבירה של הפיליפינים .לאחר הנחיתה .העברה
לבית המלון.
יום  ,3ב' ,מנילה ,הר הגעש ואגם טאאל
ביום בהיר ,אגם טאאל הוא מחזה עוצר נשימה .אגם טאאל ואי הר הגעש שוכנים בתוך לוע הר געש
פרהיסטורי וענק ,שקוטרו כ  75ק"מ .הלוע העתיק יוצר את רכס טאגאיטאי ,בו ממוקמת העיר
טאגאיטאי .הר הגעש טאאל מקיף לוע הר געש נוסף בו אגם ואפילו אי קטן .טאגאיטאי הינה עיר
רגועה ,הממוקמת  60ק"מ דרומית למנילה .חלקו הארי של אי הר הגעש יצא מהאגם במהלך
התפרצות פראית ב ,1911התפרצות שגבתה חיים של מאות אנשים.מאז ,מספר התפרצויות קטנות
פיסלו ועיצבו את מראהו של האי .עם יותר מ 47לועות ו 35פסגות וולקניות ,הר הגעש טאאל היה
ונשאר אחד מהרי הגעש הקטלניים בעולם .לאחר ארוחת הבוקר במלון ניסע כשעתיים לטאגאיטאי
בדרך מרתקת בכביש המטפס אל העיר .לאחר מכן נמשיך ונרד אל אגם טאאל.משם נמשיך בסירה
קטנה הנקראת "באנקה" לעבר האי המרכזי .משם נרכב על סוס עד ללוע הר הגעש .לאחר צפיה
בלוע הר הגעש המרהיב נחזור בחזרה על גבי סוסים אל הסירה ומשם נשוט בחזרה אל הרכבים
ומשם ניסע לעיר טאכאיטאי .בדרך חזרה נאכל ארוחת צהריים כפרית .ומשם נמשיך חזרה למנילה.
יום  ,4ג' ,מנילה  -בנאווה
היום ניסע לשדה התעופה ונטוס לעבר הרי צפון לוזון "הקורדילרה " ,אל עיירת ההרים בנאווה
הידועה בטרסות האורז ,אשר קיימות כבר  2,000שנים ונחצבו מהרי האיפוגאו ע"י ילידי המקום.
בדרכנו למלון נעלה לנקודת תצפית לראות את טרסות האורז .בערב ,נהנה ממופע פולקלור.
יום  ,5ד' ,בנאווה ,טרסות האורז
לאחר ארוחת הבוקר ניסע בג'פיני -כלי הרכב המסורתי בפיליפינים לביקור בטראסות האורז שבאזור
האפו ,אשר זכו לא פעם לתיאור הפלא ה 8-של העולם ,כמו כן זכו להכרה כאתר מורשת עולמית על
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.
יום  ,6ה' ,בנאווה ,הכפר האפאו
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכפר אפאו.
הצומת של הכביש המוביל לאפאו נמצאת במחצית הדרך בין באנאוי לנקודת התצפית.
הכביש הצר מתפתל בין ההרים אם כמה נקודות תצפית על טראסות האורז היפהפיות.
נבקר במעיינות החמים ,ונמשיך בהליכה אל עבר הכפר הגבוה אפאו .טרסות האורז של אפאו הינם
העתיקות והרחבות ביותר.

יום  ,7ו' ,בנאווה  -מנילה
השכם בבוקר לשדה התעופה קאויאן משם נטוס חזרה למנילה .לאחר ההגעה למנילה נצא לסיור
קצר בתוך חומות העיר העתיקה" ,אינטראמורוס" ,אשר יספק חוויה של מסע בזמן .העיר העתיקה,
ליבה התרבותי וההיסטורי של העיר מנילה ,נשארה בצורתה המקורית מאז תקופת הקולוניה
הספרדית בפיליפינים .נשוב למלון להכנות לשבת לקבלת שבת וארוחת שבת.
יום  ,8שבת ,מנילה
לאחר התפילה ,נערוך סיור רגלי בסביבות המלון .במוצאי שבת ,נצא להיות ממופע פולקלור.
יום  ,9א' ,מנילה  -אל-נידו
נטוס בטיסת בוקר מוקדמת לאל-נידו.עם ההגעה נצא לשיט איים .אל נידו נמצאת  420קילומטר דרום
מערבית למנילה ,ו  240קילומטר צפון מזרחית לפורטו פרינססה ,בירת פאלאוואן .על פי רשת
החדשות  , CNNאל נידו הוא האי והחוף הטובים ביותר לתיור בפיליפינים ,בשל הפאר הטבעי יוצא
הדופן שלו .נסיים ונחזורלמלון.

יום  ,10ב' ,דילוג איים
לאחר ארוחת הבוקר ,נצא לטיול דילוגים בין האיים ,אחד משיאי הטיול כולו .לבשו את בגדי הים
שלכם .נשחה ונצלול עם שנורקל – המלון יספק לכם את הציוד הנדרש ללא תשלום נוסף .נעבור
בלגונה הקטנה והגדולה ,אי הנחש ,מערת קאדוגנון ומערת הקתדרלה .נאכל ארוחת צהריים על אחד
האיים .ונחזור למלון.

יום  ,11ג' ,אל נידו  -מנילה  -מפלי הפגסנהן.
נצא בטיסת בוקר מוקדמת למנילה ומשדה"ת נמשיך ישירות למפלי הפגסנהן ,מהמפלים המפורסמים
ביותר בפיליפינים .ממוקמים בפרובינציית לגונה ,המפל הינו אחד מאתרי התיירות המבוקשים ביותר
באזור .אל המפלים מגיעים ע"י מסע בנהר על גבי קאנו מקומי .השייט בנהר מהווה אטרקציה עוד
מימי השלטון הספרדי .העיר פגסנחאן ממוקמת בנקודת מפגש של  2נהרות ,נהר באלאנאק ונהר
בומבוגאן .בתחילה נשוט בסירה גדולה כ  10דקות ,ואז נעבור לסירות הקטנות יותר לשייט של בערך
שעה ו  45דקות ונגיע אל המפל הגדול והמרכזי .בזמן שנעשה את דרכינו אל המפל הראשי הגדול,
נעצור במפלים הראשונים "מפלי הטלאהיב" בנוף מרהיב ,משם נמשיך אל המפל הגדול .נא לא
לשכוח להביא בגדים להחלפה וכיסויים למצלמה ,ארנק וטלפונים .לבשו בגדים קלים .בדרך חזרה
לאחר שעתיים של שייט מאתגר ,נגיע אל המסעדה .כאן תוכלו להחליף את בגדיכם הרטובים .משם
נמשיך לארוחת צהריים בסגנון בופה .לאחר מכן ניקח את הסירה הגדולה שתיקח אותנו בחזרה
לרכבים ומשם חזרה למנילה.
ימים  ,12-13ד'-ה' ,מנילה – סיאול – תל אביב
ביומינו האחרון בטיול ,נשלים את סיורינו במנילה .נבקר בפארק ריזאל ,עצום המימדים המתפרס על
שטח של לא פחות מ 600-דונם .נמשיך לבית הקברות האמריקאי שבפאתי העיר מקאטי ,בה
מרוכזות רוב השגרירויות ומרכזי הקניות המודרניים ,לצד ביתה הנוכחי של אימלדה מרקוס ,אשת
הנשיא לשעבר של הפיליפינים .תם ונשלם טיולינו בפיליפינים .נטוס חזרה לארץ דרך סיאול וננחת
ביום ה.13-

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך יציאה תאריך נחיתה משך הטיול מחיר

תוספת
ליחיד

 13 21/02/2019 09/02/2019 PSK0902יום

$740 $4650

 13 19/07/2019 07/07/2019 PSK0707יום

$740 $4650

 13 15/11/2019 03/11/2019 PSK0311יום

$740 $4650

 13 21/02/2020 09/02/2020 PSK0902יום

$740 $4650

חדר

הדרכה

מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב בהתאם למסלול הטיול כולל מיסי נמל ודלק נכון לתאריך
1.6.18
 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
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית בהתאם לחוקי המדינה
מחיר הטיול אינו כולל
 טיפים לנותני שירותים בחו"ל  $120לאדם.
 מיסי נמל בפיליפינים (כ )$17 -תשלום במקום
 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 1.6.18

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  15נוסעים 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 המשמע ותיים 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

