שייט אוסטרליה ,טסמניה וניו זילנד
 21ימים בלתי נשכחים
כולל משגיח כשרות במהלך השיט
בספינת הפאר ""MAJESTIC PRINCESS
חדר מרפסת

שייט וטיולים בקלות ובנוחות ,בלי לסחוב מזוודות ,וכמעט בלי להחליף מלונות .חלום של פלאי
טבע ושייט מהאגדות.
חציו הדרומי של כדור הארץ מכוסה במים .למעלה מתשעים אחוזים .בחלק המזרחי של הכדור
בלב הים שוכנות שתי יבשות מרתקות ,אוסטרליה וניו זילנד .הדרך הראויה לבקר בהן היא
בשלוב עם הים הגדול .בשייט .ואם כבר שייט אז רק שייט תענוגות.
אין צורך להחליף מלונות ,אפשר להרשות לעצמנו להתמכר להנאות החיים להפליג בספינה שזהו
ייעודה ,להתרווח וליהנות מכל רגע .אנו על סיפונה של אניית פאר השייכת לצי האניות של אחת
החברות המובילות בעולם" ,פרינסס קרוזס".
האירופאים גילו את אוסטרליה במאה השבע עשרה .לאחר שהבריטים אבדו את מושבותיהם
בצפון אמריקה היה זה אך טבעי להם לקבל בתמורה ,כפיצוי ,את היבשת החדשה .מושבת כתר
באימפריה .מארץ גזירה ,אליה גורשו אסירים בריטיים היא הפכה בהדרגה למדינה משגשגת
ופורחת .מרבית האוכלוסייה ממוצא אירופאי ורק מעוט קטן – כשני אחוזים – נמנים על תושבי
היבשת מקדמת דנא ,האבורג'ינים.

באוסטרליה קהילה יהודית גדולה ופעילה .בהיסטוריה שלנו זכורים לטוב החיילים האוסטרלים
והניו זילנדים שלקחו חלק פעיל בסילוק השלטון העותומאני ב( 1917-אנז"אק) ובעיקר בקרב על
עזה ,באר שבע וירושלים.
אוסטרליה היא בית הגידול העיקרי בעולם של יונקי הכיס .לאחר הריון קצר וולדות זעירים זוחלים
מיד אל כיס האם שם הם ימשיכו להתפתח עד שיצאו לדרכם העצמאית.
כמעט אלפיים ק"מ מאוסטרליה שוכנת ניו זילנד שגם היא ,כשכנתה ,משוייכת לכתר הבריטי.
קבוצת איים גדולים וקטנים שמכילים את כרי הדשא ועדרי הכבשים הגדולים שבעולם.
ניו זילנד נחשבת לאחד המקומות היפים ביותר על פני כדור הארץ  ,גן עדן לחובבי טבע
ותרבויות .פסיפס נופים ,ערים ,ים וגנים .פיורדים מרשימים ,מפרצים ויערות גשם .חופים זהובים
לצד חופים סלעיים ,הרי געש פעילים ,גייזרים ונופי כפריים שלווים .המדינה מורכבת משני איים
מרכזיים הצפוני והדרומי .ועוד מספר רב של איים קטנים .נבקר בשני האיים הצפון והדרומי.
נשלב ביקורים בשמורות הטבע היפות של ניו זילנד ובערים המרכזיות.

עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים:
סידני ,מלבורן ,האי טסמניה ,פארק הפיורדים ,דונדין ,חצי האי אוטגו ,כרייסצ'רץ' ,פיקטון,
אוקלנד ,רוטורואה

מסלול הטיול
 .1יום ד' :תל אביב – יעד ביניים
נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס דרך יעד ביניים לסידני ,שער הכניסה העיקרי של אוסטרליה.
 .2יום ה' :יעד ביניים – סידני ,אוסטרליה
לאחר הנחיתה ,העברה לבית המלון.
 .3יום ו' :סידני
היום נצא לסיור בעיר התוססת .נגיע לנקודת תצפית מיוחדת ממנה נוכל לראות הן את גשר המפרץ
והן את בית האופרה במלוא הדרם .נטייל בחוף בונדי ,בחוף הסלעים .נסייר בגנים הבוטניים
המלכותיים  30 -דונם של מדשאות ,גנים ושתילים אקזוטיים ,שהיוו למעשה את החווה הראשונה של
אוסטרליה.
 .4שבת :סידני
לאחר התפילה וארוחת הבוקר נצא לסיור רגלי באזור המלון.
 .5יום א' :סידני ,ההרים הכחולים
אם מזג האוויר יאפשר זאת ,נצא ליום טיול נהדר ב"הרים הכחולים" .זוהי שמורה יפהפייה ובה יערות
אקליפטוס עצומים .השם "ההרים הכחולים" ניתן למקום בזכות הערפל הדק הנוצר מהתאדות השמן
האתרי של עצי האיקליפטוס .היערות ענקיים ובהם עשרות סוגים של עצי אקליפטוס .בדרך להרים
הכחולים נבקר בגן חיות מי וחד ובו נראה את החיות המאפיינות את אוסטרליה :קנגורו ,וולאבי וקואלה
ונוכל להצטלם אתם .נרד ליער גשם ממוזג ברכבת הרים התלולה ביותר בעולם ונחזור למרכז
המבקרים ברכבל.

 .6יום ב' :סידני – עליה לאניית הפאר " "Majestic Princessשל חברת Princess Cruises
היום נעלה לאנייה  Majestic Princessלשייט מרהיב בן שבועיים לאתרים ולחופים הקסומים של ניו
זילנד ,טסמניה ואוסטרליה .תחילת הפלגה.16:00 :

ה - Majestic Princess-מבית חברת  ,Princess Cruisesהיא אניית פאר מן היפות בעולם.
האנייה אשר הושקה ב ,2017 -מפוארת ומלכותית המעניקה חוויית נופש ברמה גבוהה ביותר.
העיצוב האלגנטי שואב השראה מן התרבות הסינית בשילוב עם אלמנטים בינלאומיים.
מה באנייה:
* 15סיפונים
*מסעדות וטרקלינים המוקפים נוף פנוראמי
*בוטיק אלגנטי
* 3בריכות
*קזינו מפואר
*מתחם בר
* גלריית אמנות
*אולם מופעים משודרג ומעוצב ובו מופעים כמעט כל ערב
* מרכז ספורט הכולל מגרשים בהם ניתן לשחק כדורסל ,טניס ואפילו גולף
*ספא מפואר
*חדרים מרווחים ואלגנטיים עם מרפסת
*טלוויזיה
*מקום אחסון מרווח
* שירות חדרים זמין  24שעות ביממה.
*ארוחות כשרות באיכות ובטוב טעם
 .7יום ג' :שייט ,הרצאות ,ופינוקים
יום שייט בו נהנה בספינה מנופש ,מגוון פינוקים סרטים והרצאות.

 .8יום ד' :מלבורן
ב 8:00 -בבוקר נעגון בנמל מלבורן ,בירת מדינת ויקטוריה והעיר השנייה בגודלה באוסטרליה .נצא
לסיור בעיר הירוקה השוכנת על גדות נהר היארה החום .נבקר במרכז העיר ,תחנת הרכבת ,מוזיאון
הלאומי ,אנדרטת הזיכרון לחיילי אוסטרליה וניו זילנד.
 .9יום ה' :שייט ,הרצאות ,ופינוקים
יום שייט בו נהנה בספינה מנופש ,מגוון פינוקים סרטים והרצאות.
 .10יום ו' :הובארט ,האי טסמניה
ב 8:00 -בבוקר נעגון באי טסמניה .בין לשון הים הטסמני ,נהר דרוונט והר וולינגטון ,ממוקמת
הובארט ,בירת האי טסמניה .זהו אי קטן דרומית לאוסטרליה .הינה גם המדינה הקטנה ביבשת
אוסטרליה .הובארט עיר נמל קטנה ויפהפייה מהווה את מרכז פעילותה של המדינה .היא עשירה
במורשת קולוניאלית ביערות גשם ונופי טבע אליהם נטייל היום.
 .11-12ימים שבת-א' :שייט ,הרצאות
ביומיים הקרובים הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
 .13יום ב' :פארק הפיורדים הלאומי  -יום בלתי נשכח
היום נשוט אל אחד הפיורדים היפים בניו זילנד ובעולם .תלילותו
ועומקו של הפיורד מאפשרת לאניות לשוט מטרים ספורים בלבד
מהמצוקים המקיפים אותו ,וכך אפשר אפילו להירטב מרסס
המפלים העצומים אשר נופלים לים לכל אורך הפיורד .נהנה
מהמראות הדרמטיים של המצוקים הנמוגים בערפל .אם יתמזל
נראה אריות וכלבי ים ,עופות מים ועוד.
 .14יום ג' :צ'אלמרז ,דונדין ,חצי האי אוטגו
ב 8:00 -בבוקר נעגון בנמל צ'אלמרז ונצא דרך תצפיות נוף בחופים מבודדים אל העיירה דונידין
בעלת אופי סקוטי שהוקמה ע"י סקוטים בתקופת "הבהלה לזהב" .נבקר בה ובאחד הבתים
המאפיינים את סגנון החיים בתחילת המאה הנוכחית" ,בית אוולסטון" .כמו כן ,נבקר בגני "גלנפאלוך"
אחד הגנים המובילים בניו זילנד ,ובמוזיאון המקומי .נמשיך לביקור בחצי האי אוטגו בית לבעלי חיים
ועופות כמו האלבטרוס המלכותי ופינגווין צהוב העין.
 .15יום ד' :ליטלטון ,כרייסצ‘רץ‘
ב 8:00 -בבוקר נעגון בנמל ליטלטון ,השוכנת לא רחוק
מכרייסצ'רץ' ,העיר הגדולה ביותר באי הדרומי של ניו זילנד ,בירת
מחוז קאנטרברי .כרייסצ'רץ' היא התחנה האחרונה של משלחות
לפני שהן יוצאות לאנטארקטיקה .לפיכך ,נבקר במרכז האנטרקטי
הבינלאומי ,שם נסתובב בין תמונות ענק מאנטארקטיקה ונראה
איך גילו ומיפו אותה .נכיר את בעלי החיים ששורדים את האקלים
שלה ונלמד על התחממות כדור הארץ והשפעותיו על הקרחונים
שמתחילים לנדוד.

 .16יום ה' :פיקטון
ב 8:00 -בבוקר נעגון בפיקטון ,עיירת נמל קטנה ויפה המהווה את שער הכניסה אל האי הדרומי.
ניסע בדרך קווין שארלוט דרייב 40 ,ק"מ של דרך פתלתלה עוצרת נשימה .ניכנס לעיירה בלנהיים
השוכנת בליבו של אזור היין של מרלבורו ,באזור זה מופקים מטובי היינות של ניו-זילנד ,כולל יינות
כשרים ,הידועים באיכותם ברחבי העולם .ניכנס למוזיאון תעופה מעניין במיוחד ואח"כ נטייל ברחוב
הראשי של העיירה פיקטון ובחוף המקסים שלה.
 .17יום ו' :שייט ,הרצאות ,ופינוקים
יום שייט בו נהנה בספינה מנופש ,מגוון פינוקים סרטים והרצאות.
 .18שבת :רוטורואה ,הרצאות ,ופינוקים
לאחר התפילה והסעודה נהנה משיעורים ,הרצאות .בכל שבת נבקש מתנדבים לתפילה לפני התיבה,
קוראים בתורה ושיעורים .הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
 .19יום א' :אוקלנד ,רוטורואה
גם דברים נפלאים מסתיימים ...תם השייט .נגיע לנמלה של
אוקלנד המכונה" ,עיר המפרשיות" ,העיר הגדולה
והמאוכלסת ביותר בניו זילנד ונעזוב את האנייה הנפלאה.
נצא לביקורברוטורואה שנהוג לכנותה ‘עיר הגופרית‘,
השוכנת במרכזו של אזור פעילות וולקנית ותרמית .ניסע ל-
 .Wai-O-Tapuבשמורה הזו נראה תופעות גיאו-תרמיות
שבגללן מפורסמים האזור כולו והכפר המאורי שבו Te-
 .Puiaבשמורה הגיאו-תרמית נראה בעבוע בוץ חם
והתפרצויות גייזרים .האדמה כאן רוחשת ומבעבעת,
רותחת ומעלה אדים .אנשי ה Te Arawa-הגיעו לניו זילנד באמצע המאה ה 14 -ממולדת המאורים -
 ,Hawaikiוהתיישבו ברוטורואה .כיום אנשי המאורים מנסים לשמר את מורשתם וחולקים אותה בכל
הזדמנות עם התיירים בהומור ובחביבות .נראה זאת בכפר שלהם.Te-Puia :
 .20יום ב' :אוקלנד – יעד ביניים
היום נערוך סיור בעיר .נבקר במוזיאון אוקלנד ובו אוצרות אמנות מאורים נדירים .נמשיך לביקור
בגנים הבוטניים ,ביתם של למעלה מ 10,000-צמחים מכל העולם .נעלה ל ,Sky tower -המגדל
הגבוה ביותר בחצי הכדור הדרומי שגובהו  328מטר ונהנה מתצפית פנורמית מרהיבה .תם ונשלם
טיולינו באוסטרליה וניו זילנד .מלאי חוויות ,ניסע לנמל התעופה ונטוס חזרה לישראל.
 .21יום ג' :יעד ביניים  -תל אביב
נחיתה בישראל.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

אדם בחדר זוגי אדם בחדר זוגי
תוספת ליחיד
תאריך יציאה תאריך נחיתה משך הטיול לנרשמים עד לנרשמים החל
בחדר
מ13.11.22 -
12.11.22

31/01/2023 11/01/2023 SANZ1101

 21יום

$9850

$9995

$3500

הדרכה
בלהה רשף

הערות

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

אוטובוס ממוזג לכל הסיורים וההעברות על פי התכנית

סיורים ,ביקורים וכניסות לאתרים על פי התכנית

בתי מלון מדרגה ראשונה

בספינה :חדר מרפסת

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

מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית

כניסות לאתרים כמוזכר בתוכנית

טיפים לנותני השירותים בחו"ל

איש לוגיסטי מצוות שי בר אילן

המחיר אינו כולל
 ויזה לאוסטרליה ( )US$360משך הטיפול בהכנת הוויזה לוקח כ 45 -יום .יש לוודא
שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 טיפים לנותני שירותים בספינה בלבד כ $15 -ליום (ישולמו ישירות בספינה)
 הוצאות הנושאות אופי אישי (משקאות שאינם כלולים בארוחות ,כביסה ,קניות למיניהן)
 תשר למדריך הישראלי של הטיול – מקובל להעניק  $5לאדם ליום
 מופעים שלא כלולים בתוכנית הטיול ובמחיר הטיול (פירוט יימסר לכל טיול בנפרד)
הערות
* 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 האינטרנטwww.shaibarilan.co.il :
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
* שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה לאחר
תאריך 1.7.22
תנאי תשלום
 מרגע ההרשמה ועד  90יום לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $300-דמי רישום בלבד.
 מ 89 -יום ועד  61יום לפני יציאה הטיול יחויב הנוסע ב 50% -מעלות הטיול.
 60 יום לפני יציאת הטיול סגירת תשלום.
תנאי ביטול
 עד  90ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $47-דמי רישום בלבד
 89-61 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 50%-משווי הטיול
 60-31 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 75%-משווי הטיול
 מ 14-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
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.

