טיול ג'יפים בקירגיזסטן  -תרבות ,טבע ונוף
ארץ ההרים השמימיים
 11יום JKYR
לכל הסקרנים התוססים וצמאי החוויות שמחפשים לגלות וללמוד עוד ,ברוכים הבאים למסע
מרתק בארץ הנוודים קירגיזסטן .במיוחד בשבילכם מסלול טיול לא רק מעניין ומרתק אלא עוצר
נשימה ומרגש .טיול תרבות טבע ונוף על דרך המשי בלב מרכז אסיה.
הטיול שלנו ללא ספק – טיול אחר ,לחבל ארץ אותנטי ,שורשי ,יפהפה וססגוני שמשמר את
מסורתו ומנהגיו כבר אלפי שנה .זהו מסע חוויתי-הרפתקני מענג ורב צבעים בארץ בראשיתית,
בנוף קדומים שיד אדם לא נגעה בו ,מסע המשלב גם מפגש מרגש עם בני ובנות העם הקירגיזי
ותרבותם המושתת על ערכים של רעות ואחדות .הטיול שלנו ,עובר בלב דרך המשי ומשלב בין
חוויות תרבות ,טבע ,ונוף במדינה המכונה "שוויץ של מרכז אסיה" .במסע שלנו "בארץ ההרים
השמימיים" נחווה את אורח החיים הקירגיזי המסורתי ,נלון ב"יורטה" – אוהל הנוודים ,נחצה
נהרות אך גם נעפיל לגובהי הרים –  3500מ' .נפגוש משפחות נוודים ורועי צאן המשמרים
מנהגים עתיקי יומין .נראה אגמי הטורקיז יפהפיים ונהנה מטבילה במעיינות החמים בפסגות
נופים אלפיניים מרהיבים של הארץ המופלאה הזו .נכיר את הציידים הקירגיזיים הנועזים
והרוכבים המקפצים מעל גב סוסים ,נארוג שטיחי קיר או רצפה קטנים מסורתיים .נטייל בקניון
ציורי מהאגדות ובעמק שכולו אדום! נשתתף באטרקציה שבועית של מסחר בבהמות ,נכיר את
"עייט הזהב" ונלמד על מורשת הציד הקירגיזי .וזוהי רק טעימה קטנה...
אז בואו לגלות עולם חדש ,בואו לגלות את קירגיזסטן הלב של מרכז אסיה.

יום  ,1א' תל אביב  -בישקק
נפגש בשדה"ת בן גוריון ונטוס דרך מוסקבה לבישקק ,בירת קירגיזסטן .לאחר התארגנות בבית
המלון ,נערוך סיור עירוני בבישקק ,נבקר בכיכר המרכזית אלא-טו ,נביט על פסל מאנאס – הגיבור
הלאומי שאיחד את כל השבטים הקירגיזיים ועל שמו נכתב האפוס הקירגיזי המסורתי שנכנס לספר
השיאים של גינס כאפוס הארוך ביותר .נחזה בבית הלבן הקירגיזי מקום מושבו של נשיא קירגיזסטן,
נצפה באנדרטה לזכר הניצחון של ברית המועצות במלחמת העולם השנייה.
יום  ,2ב' בישקק – מעבר הרים טיו אשו – עמק סוסאמיר
מוקדם בבוקר נתחיל במסע שלנו ברחבי קירגיזסטן ונצא לכיוון קיזיל-אויי ,נעבור בקארא-באלטה,
עיר תעשיה לא מפותחת מהתקופה הסובייטית ,נעצור לארוחת צהריים ונמשיך דרך מעבר טוז-אסו
הנמצא בגובה  3586מ' בעמק סאסומיר ,עמק שכולו חוויית טבע אדירה עם צבעים מטורפים
הנקראים צבעי ברקת וקישוטי כסף ,עושר טבעי זה ילווה אותנו עד קיזיל-אויי שם נאכל ארוחת ערב.
לינה וארוח אצל בני המקום בביתם.
יום  ,3ג' עמק סוסאמיר – אגם סון קול
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון אגם סון-קול .נעבור בערוץ קיזיל-קארגון נעבור בערוץ קארקאצ'ה
ולאורכו של נהר קוקומארן ומכרה הפחם הגדול ,עד שנגיע לקראת ערב ,לפנינת קירגיזסטן ,ואחד
מהמקומות היפים ביותר במדינה ,אגם סון-קול הנמצא בגובה  3,900מטר מעל פני הים ,אגם שמימיו
קריסטל וכולו עטוף בעצי אשוח ,נתמקם במחנה יורטות ,נצא לטיול ונעלה לתצפית להרים סביב
האגם ,לינה במחנה יורטות

יום  ,4ד' אגם סון קול – ק'וצקור – סקאסקה  -טאמאגה
לאחר ארוחת בוקר במחנה היורטות ,נצא בנסיעה לכיוון טאמאגה ובדרך נעבור במעבר ההרים
קאלמאקשו עד שנגיע לקוצ'קור לביקור בבית עסק מקומי על טהרת הנשים שהתארגנו יחדיו אורגות
שטיחים שטיחונים ועוד...נהנה מהאווירה הססגונית המלאה במוסיקה וריקודים ואף נשתתף .ארוחת
צהריים במקום .נמשיך בנסיעה לטאמאגה בדרך נחצה את אורטו-אוקוי מאגר המים ונמשיך בנסיעה
לאורך החוף הדרומי של אגם איסיק-קול ,האגם ההררי השני בגודלו בעולם ,נעבור בערוץ סקאסקה
הלקוח כמו מהאגדות .לעת ערב נגיע לטאמאגה לארוחת ערב ולינה במקום .בבית הארחה מקומי.
יום  ,5ה' קרקול
לאחר ארוחת בוקר נמשיך במסע לחופו הדרומי של אגם איסיק-קול נגיע לעמק באראסקון נעפיל דרך
הערוץ עד שנגיע למפלים השופעים במים ,הליכת שטח קלה במעלה הערוץ השופע מכל עבר
בצמחיה מגוונת .במהלך היום נשתתף במופע קצבי ומיוחד של צייד באמצעות עופות דורסים (עיטים)
מאולפים ומבוייתים .נצטלם עם העיטים נשוחח עם הציידים ואם יתאפשר גם עם דור ההמשך שלהם.
כי מסורת זו מסורת .כי התרבות נשתמרה עדיין ,כי המערב ותרבותו עדיין רחוקים מכאן .בערב נגיע
לעיר קרקול.
יום  ,6ו' קרקול ,ג'טי אוגוז
הבוקר ניסע לעמק "שבעת השוורים האדומים" ו"הלב השבור"  -ג'טי-אוגוז .שמו של העמק ניתן לו
בשל שבעת הבולדרים הענקיים בצבע אדום המזדקפים בכניסה לעמק .נעלה לתצפית פנורמית על
העמק ואז נטייל בשמורה .בתום הסיור ,נחזור למלון להתארגנות לשבת.
יום  ,7שבת קרקול
לאחר התפילה וארוחת הבוקר ,נצא לטיול רגלי באזור המלון ,נבקר במסגד דונגאן ,נראה את
הכנסייה הרוסית שנבנתה ללא מסמר אחד .נשוב לבית המלון למנוחה וסעודת שבת.
יום  ,8א' קרקול ,אלטין ארשאן
מוקדם בבוקר נבקר באחת מהאטרקציות המעניינות ביותר באזור ,שוק הבהמות הגדול של קרקול.
השוק עובד בימי ראשון בלבד ,ומשמש כנקודת מפגש בה מתאספים כל סוחרי הבהמות (פרות,
כבשים ,עזים ,סוסים ואפילו חמורים) והרועים מהסביבה לכארבעה שעות בלבד .פרט לבעלי חיים,
תוכלו למצוא בשוק משאיות שלמות שפורקות חציר ,לקנות פרסות בריתוך ידני ,משוורות ,אוכפים,
מושכות וחבלים ...ללא ספק חוויה ייחודית לקירגיזסטן .לאחר מכן ניכנס למשאית צבאית סובייטית
המצוידת ב 6X6 -ונתחיל לעלות לכיוון אחד המקומות היפים ביותר בקירגיזסטן ,עמק אלטין-ארשאן.
הנמצא בגובה של 3030מ' ומלא בעצים ירוקים וכרי דשא עצומים נטייל בעמק המקסים נשאף אויר
הרים צלול ,ונחזה בנופים אלפיניים עוצרי נשימה של נהרות ,יערות אשוח ופסגות מושלגות ,נטבול
במעיינות החמים נערוך פיקניק בשטח ונחזור לקרקול לארוחת ערב.
יום  ,9ב' קרקול  -ואדי סימונובקה -ואדי גריגוריבקה  -צ'ולפן-אטא
מוקדם בבוקר נמשיך במסע לחופו הצפוני של אגם איסיק-קול ,ונבקר בעמקים הציורים גריגוריבסקה
וסימונובסקה בהם נעצור לטיול קצר ופיקניק בטבע .משם נמשיך לצולפאו אטא ,עיירת הנופש
הפופולרית ביותר בקירגיסטן ונבקר את הערב נסיים בהפלגה על אגם איסי-קול.
יום  ,10ג' צ'ולפאן אטא – מגדל בורנה – בישקק
הבוקר נצא לכיוון בישקק ,נבקר באתר הפטרוגליפים ציורי סלע עתיקים,נמשיך בנסיעה לאורך חופו
הצפוני של אגם איסיק-קול נעבור בדרכים יפות ובעמק בום ,נבקר במגדל בורנה העתיק ,שריד קדום
מהמאה ה 7-שנבנה על דרך המשי המפורסמת והיה חלק מעיר הבירה של שושלת הקאראחינדים..
נעלה לתצפית מהמגדל ונסייר במתחם הארכיאולוגי הנמצא סביבו .בערב נגיע לבישקק למסיבת
פרידה.
יום  ,11ד' בישקק – תל אביב
תם ונשלם טיולינו החוויתי בקירגיזסטן .ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה לארץ.
*ייתכנו שינויים במסלול בהתאם לעבירות בכבישים

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
משך
הטיול

מחיר

תוספת יחיד
בחדר

10/06/2020 31/05/2020 JKYR3105

 11יום

$2650

$320

08/07/2020 28/06/2020 JKYR2806

 11יום

$2650

$320

12/08/2020 02/08/2020 JKYR0208

 11יום

$2650

$320

02/09/2020 23/08/2020 JKYR2308

 11יום

$2650

$320

קוד טיול

תאריך יציאה



תאריך
נחיתה

הערות

הדרכה

במידה והקבוצה תמנה
פחות מ 20 -איש תהיה
תוספת מחיר של $80

המעוניינים בג'יפ ל 2 -נוסעים ,תוספת של  $255לאדם

המחיר כולל
 טיסה בינלאומית (כולל מיסי נמל נכון ליום )1.9.18
 ביטוח בריאות בסיסי ומטען
 בתי מלון ובתי הארחה מדרגת תיירות טובה (מהטובים שבנמצא) ,לינה ביורטה  4-5אנשים
ליורטה ואירוח בבית מקומי.
 ג'יפים בנהיגה עצמית לפי  4איש בג'יפ.
WI FI בג'יפים
 מיניבוס  /רכב מסחרי ממוזג המותאם להסעת מטיילים בכבישים הרריים צרים ובדרכי עפר
 סיורים וכניסות לאתרים לפי מסלול הטיול
 חצי פנסיון כשר בכל ימי הטיול  +ארוחות צהריים בפיקניקים
 מכשיר קשר בכל ג'יפ
 מופע פולקלור
 הכנת שטיחון קירגיזי
 סדנה לבניית יורטה
 שיט באגם איסיק-קול
 מים מינרליים לכל ימי הטיול
 מדריך מצוות "שי בר אילן" ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית בהתאם למסלול
המחיר אינו כולל
 ויזה לקירגיזסטן  $80לאדם
 טיפים לנותני השירות בסך  $80לאדם
 הוצאות בעלות אופי אישי
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל  $5לאדם לכל יום טיול)
 הוצאות בעלות אופי אישי
 כל מה שלא צוין בסעיף "המחיר כולל"

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!
חשוב לדעת
* 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
* 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 .הערה :כל תוספת עתידית של מסי נמל או תוספת דלק תחול על הלקוח
* אנו ממליצים בפני כל מטייל לפנות אל לשכת הבריאות הסמוכה למקום מגוריו או למרפאת מטיילים
כלשהי להתייעצות בעניין חיסונים נחוצים לא יאוחר מחודש לפני מועד היציאה
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
* יש לוודא שהדרכון תקף ל 6-חודשים לפחות
*טיולי הג'יפים מבוססים על השכרת רכבים מחברת השכרה .עם שכירת הרכבים יחתמו כל
המעוניינים לנהוג על חוזה שכירות הכולל התחייבות לתשלום נזק חדש לרכבים במידה וייגרם
במהלך הטיול ,עד לתקרה של  1,000דולר לרכב השתתפות עצמית .כל רכב יידרש בנוסף
לחתימה להפקיד עירבון של  600דולר במזומן אשר יוחזרו למטיילים בתום הטיול .במידה והיה
נזק חדש יחויב צוות הג'יפ בעלות הנזק (כאמור עד לתקרה של  1,000דולר לרכב).
אין כל כיסוי ביטוחי לעבירות תנועה ונהיגה פרועה.
תנאי ביטול
* מרגע ההרשמה  $47אמריקאי לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה
* מ 21-45-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 30% :ממחירו של הטיול לנוסע
* מ 7-20-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 50% :ממחירו של הטיול לנוסע
* פחות מ  7ימי עבודה טרם היציאה לטיול 100% :דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון ויזה וכד‘
* דמי ביטול לטיסות הפנים :כל טיסה שכורטסה ,יחולו דמי ביטול מלאים על הנוסע.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות

