דרום אמריקה בשיט אקזוטי
בספינת הפאר ”“MS ZAANDAM
כולל :פרו ,צ'ילה ,איי פוקלנד ,אורוגוואי וארגנטינה
 24יום PBAU
דרום אמריקה ,יבשת תוססת המשלבת צבעוניות ,טבע ,אקזוטיות ומסתורין .עירוב מרתק של
תרבויות ,יופי ונוסטלגיה .נצא למסע מרתק מסנטיאגו דה צ'ילה ועד ארגנטינה כשלא נוותר על
בואנוס איירס המרתקת ,נהנה מהארכיטקטורה המדהימה של עולם ישן במונטווידאו באורוגוואי.
נשלב כל זאת בשיט מענג באניית פאר מן היפות בעולם שעוצרת ביעדים המסורתיים ביבשת
דרום אמריקה ,ועם שיט לאזורים כמו כף הורן ,איי פוקלנד והפיורדים הצ'יליאנים מהיפים בעולם.
טיול שלא יישכח לנוסעים בעלי תיאבון להרפתקאות ,נופים נפלאים ,תופעות טבע והכרות עם
ידע חדש ושייט נינוח.

אניית פאר מן היפות בעולם( Zaandam :זאנדם)
האנייה מסדרת אניות הפאר החדשות של  .Holland America Line'sבאנייה:
*  9סיפוני אורחים
* מסעדות וטרקלינים המוקפים נוף פנוראמי.
* בוטיק אלגנטי
* מתחם בר חדש באטריום
* אולם מופעים משודרג ומעוצב ובו מופעים כמעט כל ערב
* בכל החדרים מורגשת הנעימות הייחודית של Holland America
* חדרים מרווחים ואלגנטיים עם חלון (חלקם עם מרפסת פרטית בתוספת תשלום)
* מיטות יוקרתיות של  Mariner's Dreamעם מצעים איכותיים
* חלוקי מגבת יוקרתיים
*טלוויזיה עם  DVDמומלץ בהחלט להביא סרטים מעניינים מהארץ...
* מקום אחסון מרווח
* פירות טריים בכל עת ללא תוספת תשלום
* שתייה – הזמינו לכם בכיף ,מיצים ועוד משקאות המוענקים ללא תשלום
* ארוחות כשרות באיכות ובטוב טעם
בנוסף באנייה :אולם מפואר למופעים ,נגני מוסיקה וזמרים ,קזינו ,ברים ,מסעדות פאר ,ספא
(בתוספת תשלום) ,חדר כושר ,בריכה וג'קוזי וכמובן צוות בידור הפעיל בכל יום.

מסלול הטיול
 .1יום ג' 26/11/19 ,תל אביב – יעד ביניים – לימה (פרו)
"שהחיינו וקיימנו ,"..היום הגדול הגיע .נמריא ,דרך יעד ביניים ,ללימה ,בירת פרו .הממוקמת על חופו
של האוקיאנוס השקט .לאחר הנחיתה ,העברה לבית המלון.
 .2יום ד' 27/11/19 ,לימה
לאחר ארוחת הבוקר נערוך היכרות מעמיקה ומרשימה בעיר .נבקר ב"פארק רבין" הוקרה לישראל
ולרבין שפסל בדמותו נמצא בפארק .נמשיך למוזיאון הזהב המציג אינספור דוגמאות של אוספים וזהב
טרום התקופה הספרדית .תכשיטים ,מסכות ,כלי חרס ,פסלים וחפצים מתרבויות פרו השונות.
במוזיאון גם אוסף טקסטיל וכלי נשק מכל העולם .נבקר גם במוזיאון האינקוויזיציה.
 .3יום ה' 28/11/19 ,לימה  -קוסקו
היום נמשיך את סיורינו בעיר .נבקר ב"פלאסה מאיו" בה שוכנים ארמון הנשיאות ,הקתדראלה
המרשימה ,העירייה ומשם לפלאזה סן מרטין והרחובות הקולוניאליים המרשימים .נטוס לקוסקו ,עיר
בת  380,000תושבים ,השוכנת בגובה  3,326מ' מעל פני הים .בירת הקסם של הרי האנדים.
 .4יום ו' 29/11/19 ,קוסקו
לאחר ארוחת הבוקר נעלה לתצפית על העיר המיוחדת המכונה לא פעם "קטמנדו של פרו" בשל
היותה מוקד משיכה למטיילים ולתיירים רבים .גם האזור בו היא שוכנת ניתן להקביל להרי
ההימלאיה .הכנות לשבת .ארוחת שבת.
 .5שבת 30/11/19 ,קוסקו
תפילה וסעודה שבת .לאחר התפילה נצא נערוך סיור רגלי במרכז העיר של קוסקו .נטייל בין הכיכרות
המרשימות ,הארמונות וההיכלות המקומיים ועוד .בערב ,נוכל לצאת למופע "הרי האנדים".
 .6יום א' 01/12/19 ,קוסקו  -עמק אורובמבה
לאחר ארוחת הבוקר נרד לעמק המבורך עמק אורובמבה  -שהיה מקודש לאינדיאנים בני ממלכת
האינקה .נבקר בחוות לאמות ואלפאקות  Awana Kanchaונהנה בשוק האינדיאני המיוחד בפיסאק.
 .7יום ב' 02/12/19 ,הנהר אורובמבה ,מאצ'ו-פיצ'ו :אחד מ"פלאי תבל"  -קוסקו
יום מרתק לפנינו ואחד משיאי הטיול .ניסע ברכבת המיוחדת בנופים מדהימים ל"מאצ'ו פיצ'ו" – העיר
האבודה שננטשה ע"י בני האינקה מבלי שנתגלתה ע"י הכובשים הספרדים .העיר נחשפה בשנת
 1911ע"י החוקר חירם בינגהאם .נטייל בשוק האינדיאני הענק ,בעיירה" :אגואה קאליאנטה" ונתפעל
מיערות הגשם והצמחייה המיוחדת .בתום הביקור ניסע חזרה לקוסקו.
 .8יום ג' 03/12/19 ,קוסקו – סנטיאגו דה צ'ילה (צ'ילה)
היום נטוס לסנטיאגו דה צ'ילה ,בירת צ'ילה הנחשבת לאחת מהערים הגדולות ביותר בדרום אמריקה.
נערוך סיור בעיר החמישית בגודלה בדרום אמריקה ,ואחת הערים המודרניות ביותר ביבשת.
 .9יום ד' ,04/12/19 ,סנטיאגו דה צ'ילה  -עליה לאניית הפאר " "Ms Zaandamשל "Holland
"America
היום נעלה על אניית הפאר אשר תשמש עבורנו מלון מפואר צף ,בית ידידותי עם כל כיווני האוויר
והנופים שהאדם שואף אליהם .בשעות אחר הצהריים תצא האנייה מנמל סנטיאגו דה צ'ילה ונתחיל
את מסענו סביב יבשת דרום אמריקה.

 .10יום ה' ,5/12/19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
 .11יום ו' ,6/12/19 ,פוארטו מונט ,פוארטו ואראס ,צ'ילה
היום נעגון בפוארטו מונט הנמצאת על חוף מפרץ צ`ילואה .נערוך סיור בעיר .נראה את כיכר דה
ארמס ,נבקר בשוק הדגים המפורסם .נמשיך לפסגת מליפויי ,אחת מגבעות העיר וממנה נהנה
מתצפית פנוראמית על הנמל ,על אי טנגלו ,ועל המפרץ הקטן של רלונקאבי .נמשיך לביקור בפוארטו
וואראס השוכנת למרגלות אגם  Llanquihueוהר הגעש אוסרנו .נקנח בביקור במפלי פטרואה.
 .12שבת ,7/12/19 ,פוארטו צ'אקאבוקו
היום נעגון בפוארטו צ'אקאבוקו .נהנה בשבת מתפילה ,סעודות ,שיעורים וממגוון פינוקים המוצעים
לנו בספינה.
 .13יום א' 8/12/19 ,שייט ,הפיורדים הצ'יליאנים
היום נשוט באזור הפיורדים הצ'יליאנים .מבוך של פיורדים ,תעלות ,איים ואגמים .פיורדים אלו
נחשבים לפיורדים היפים והמרשימים בעולם ,יפים אף יותר מהפיורדים בנורבגיה.
 .14יום ב' ,9/12/19 ,שייט ,תעלת סארמינטו
היום נהנה ממגוון פינוקים המוצעים לנו בספינה ומהנופים שנשקפים מהספינה כמו המעבר בתעלת
"סרמיאנטו" הקרויה על שמו של פדרו סרמיאנטו דה גמבוא הספרדי אשר מיפה את האזור בין השנים
 .1579-80נמשיך ונשוט בסמוך לקרחון אמליה.
 .15יום ג' ,10/12/19 ,שייט ,מיצרי מגלן ,פונטה ארנס ,צ'ילה ,תעלת ביגל ,תעלת קוקבורן
היום נחצה את מיצרי מגלן המפורסמים על שם חוקר ומלח פורטוגזי ,פרדיננד מגלן ,אשר גילה אותו
בשנת  1520והוא המעבר הטבעי הגדול ביותר בין האוקיינוס האטלנטי לשקט .המיצר עובר בין
הקצה הדרומי ,היבשתי של אמריקה הדרומית לבין ארץ האש וקייפ הורן .בהמשך היום ,נעגון
בפונטה ארנס ,בירת פטגוניה הצ'יליאנית והעיר הדרומית ביותר בצ'ילה השוכנת על חופי מיצרי מגלן,
במרחקים כמעט שווים מהאוקיינוס האטלנטי והפסיפי .נסייר במרכז העיר ונחפש את פסלו של מגלן
בכיכר המרכזית .נבקר במוזיאון סליסיאנו בו מוצגים מגוון גדול של תחומים :אומנות ,היסטוריה,
אתנולוגיה ,החי והצומח באזור ,תולדות המסיונריים במקום ועוד .בתום הסיור ,נחזור לספינה ,נשוט
בתעלת ביגל ,מצר ים בארכיפלג טיירה דל פואגו שבקצה הדרומי של דרום אמריקה .המצר מפריד בין
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האיים פיקטון ,נווארינו ,גורדון ,או'בראיין ,לונדונדרי וסטיוארט .בחלקו המזרחי ,משמש המצר גבול טבעי
בין ארגנטינה מצפון לבין צ'ילה( מדרום ,ובחלקו המערבי הוא מצוי כולו בריבונות צ'ילה .נחצה גם את
תעלת קוקבורן ונחלוף גם סמוך לקרחון אלי.
 .16יום ד' ,11/12/19 ,אושוואיה ,ארגנטינה
היום נעגון באושוואיה הידועה בפי רבים כעיר הדרומית ביותר בעולם! דלת הכניסה לאנטרקטיקה
והקוטב הדרומי .בירת הפרובינציה "ארץ האש" ,איי האוקיינוס האטלנטי הדרומי ולטענת
הארגנטינאים -גם של אנטרקטיקה.
 .17יום ה' ,12/12/19 ,שייט ,קייפ הורן
היום נחלוף על פני קייפ הורן -מצוק סלעי החודר לים והמהווה את הנקודה הדרומית ביותר ביבשת
דרום אמריקה.

 .18יום ו' ,13/12/19 ,איי פוקלנד
היום נבקר באיי פוקלנד השייכים אמנם גיאוגרפית ליבשת דרום אמריקה אך ניתן לחשוב בטעות
שהגענו למחוז של אנגליה .הנהיגה היא בצד שמאל של הכביש והשפה הרשמית כאן היא אנגלית.
האיים התפרסמו בעולם עקב מלחמה מיותרת ומטופשת שיזמה ארגנטינה כנגד אנגליה .על ידי
האנגלים נקראת פינת חמד זו של האיים "איי פוקלנד" .חלק מהארגנטינאים ממשיכים להאמין שאלו
שלהם והם קוראים להם איי "מאלווינאס" .האיים שוכנים בין יבשת דרום אמריקה בואכה
אנטארקטיקה .נבקר בסטנלי ,העיר הדרומית ביותר בכדור הארץ ,בירת איי פוקלנד .בתום הסיור
נחזור לספינה ונתארגן לשבת.
 .19-20ימים שבת-א' ,14-15/12/19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
ביומיים הקרובים נשוט בלב ים .במהלך השיט הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים
לנו .בשבת נהנה מתפילה ,סעודות ושיעורים .נתרום כל אחד מתחום הידע.
 .21יום ב' ,16/12/19 ,מונטווידאו ,אורוגוואי
היום נבקר במונטווידאו ,בירת אורוגוואי השוכנת על גדותיו של נהר ריו דה לה פלאטה רחב הידיים.
יש הטוענים שמונטווידאו ,היא האחות הקטנה של בואנוס איירס וזאת בגלל הזיקה התרבותית בין
שתי המדינות .נטייל בלבה ההיסטורי של העיר העתיקה" ,סיודאד וייחה" .נראה את כיכר
אינדפנדנסיה המפוארת והמרכזית של מונטווידאו ,ובמרכזה ניצב המאוזוליאום של חוסה ארטיגס
שנבנה ב 1930-ומתחתיו קבורים שרידיו של הגיבור הלאומי של אורוגוואי .הכיכר נמצאת על הגבול
בין העיר הישנה לעיר החדשה .נטייל ב שוק הנמל ,מרקאדו דל פוארטו ובו אוסף של חנויות ,דוכנים,
אמנים ,מופעי אמני רחוב .כמו כן ,נעבור דרך האתרים המעניינים של העיר :תיאטרון סוליס ,הארמון
המלכותי ,פראק פראדו ,בית הממשל ,שכונת קראסקו ,אצטדיון הכדורגל ,אנדרטת השואה ועוד.
 .22יום ג' ,17/12/19 ,בואנוס איירס ,ארגנטינה
מלאים בחוויות ונינוחים מנופש נרד מהספינה בנמל בואנוס איירס .נצא לסיור בעיר המכונה "פריז של
דרום אמריקה" .נתפעל מהשדרות הרחבות המקושטות בעצים ופרחים ,הכיכרות המפוארים עם
ארמון הנשיאות ,ארמון הקונגרס ,בית הכנסת המרשים ובנין האופרה .נבקר ברובע המפורסם
פאלרמו ,עיר הגנים היפים .נבקר בשכונה הציורית "לה בוקה" מעוזם של מהגרים איטלקים ובית
הקברות המפואר "ריקולטה" .לא נפסח גם על מדרחוב "פלורידה" המפורסם ובו בית הכל-בו הענק
"גלריה פאסיפיקו" .בערב נוכל לצאת למופע טנגו (בתשלום) .נחזור ללון בספינה המשמש כמלון צף.
 .23-24ימים ד'-ה' ,18-19/12/19 ,בואנוס איירס – יעד ביניים – תל אביב
תם ולא נשלם טיולינו בדרום אמריקה .ניסע לשדה התעופה ונטוס בע"ה חזרה ארצה דרך יעד ביניים
באירופה .נחיתה בארץ ביום .24

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך יציאה תאריך חזרה משך הטיול

19.12.2019 26.11.2019 PBAU2611

 24יום

מחיר
$9240

שיט בלבד
תוספת ליחיד
לא כולל טיסה בינ"ל
בחדר
$3250

$4545

הדרכה
שי יוגב

המחיר כולל
טיסות בינלאומיות ופנימיות כולל היטלי דלק ומיסים (ניתנים לשינוי)

 14ימי שיט בספינת הפאר מבית הולנד אמריקה

אוטובוס ממוזג לכל הסיורים וההעברות על פי התכנית

סיורים ,ביקורים וכניסות לאתרים על פי התכנית

בתי מלון מדרגה ראשונה או הטובים ביותר במקום

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

מדריך טיול מצוות "שי בר-אילן"

ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי

המחיר אינו כולל
טיפים לנותני שירותים בחו"ל $190

טיפים לנותני שירותים בספינה בלבד כ $15 -ליום (ישולמו ישירות בספינה)

הוצאות אישיות כלשהן

בילויי ערב שאינם נכללים בתכנית המפורטת

תשר למדריך הישראלי של הטיול – מקובל להעניק  $5לאדם ליום

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.
* 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
תנאי תשלום
* דמי הרשמה  $500לאדם
* עד  1.8.19תשלום נוסף בסך  $1500לאדם
* עד  24.10.19השלמה ל 100% -מעלות הטיול

תנאי ביטול
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מרגע ההרשמה ועד  90ימי עבודה לפני יציאת הטיול
יחויב הנוסע ב $ 97-דמי רישום בלבד
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 89-ימי עבודה ועד  30ימי עבודה לפני יציאת הטיול
יחויב הנוסע ב$47 + $1500-
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 29-ימי עבודה ועד  14ימי עבודה לפני יציאת הטיול
יחויב הנוסע ב$47 + $2500-
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 13-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד
היציאה יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל העלויות הנלוות.
* במידה והוצאו ויזות לארצות היעד ו/או כורטסו הטיסות ,יתווספו מחיריהם לדמי הביטול הנקובים
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות

