טסמניה ואוסטרליה ,טסמניה וניו זילנד
 24ימים בלתי נשכחים
וחלום של אניית פאר
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" ,הולנד אמריקה".
האירופאים גילו את אוסטרליה במאה השבע עשרה .לאחר שהבריטים אבדו את מושבותיהם בצפון
אמרי קה 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.
עושרה של אוסטרליה מציב אותה במרומי הכלכלה העולמית ובעיקר בשוק הסחורות .היא היצרנית
השנייה בגודלה של זהב ,היצרנית השלישית בגודלה של ניקל והחמישית בנחושת .היא היצואנית
הגדולה ביותר בעולם של מחצבי ברזל.
לאוסטרליה אוצר מרתק נוסף .היבשת 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 ידועה
בנופיה המרהיבים ובתופעות הטבע המאפיינות אותה ,והפכה אבן שואבת למיליוני תיירים בשנה.
היא משלבת מגוון רחב של נופים טבעיים :יערות גשם  ,דיונות חול ,מעיינות חמים וקרחונים.

 .1-2ימים א' – ב' :9-10/2/20 ,תל אביב – יעד ביניים – מלבורן ,אוסטרליה
נפגשים בנמל התעופה בן גוריון וטסים דרך יעד ביניים למלבורן ,בירת מדינת ויקטוריה והעיר השנייה
בגודלה באוסטרליה.
 .3יום ג' :11/2/20 ,מלבורן ,האי פיליפ
לאחר הנחיתה ,נצא לסיור בעיר הירוקה השוכנת על גדות נהר היארה החום .נבקר במרכז העיר,
תחנת הרכבת ,מוזיאון הלאומי ,אנדרטת הזיכרון לחיילי אוסטרליה וניו זילנד .בערב ,לאחר ארוחת
ערב מוקדמת ,נצא לסיור באי פיליפ המפורסם "במצעד הפינגווינים" שבו ,שעולים אל החוף בכל
ערב ,אחרי השקיעה .לפני כן נשתדל להספיק ולבקר ב"נוביס רוק ",שלידם מצויה מושבת כלבי הים
הגדולה באוסטרליה.
 .4יום ד'  :12/2/20מלבורן ,דרך האוקיינוס -סידני
לאחר ארוחת הבוקר נצא באוטובוס ליום טיול מרהיב לאורך דרך האוקיאנוס הגדולה .כביש זה,
העובר לאורך חופה הדרום-מזרחי של ויקטוריה ,הוא אחד המרהיבים ביותר בעולם .הוא מתפתל
לאורך הרים מיוערים ,הנושקים לחופים סחופי רוחות ולצוקים גבוהים ,ועובר דרך יער גשם עבות ועצי
איקליפטוס גבוהים .בערב ,ניסע לשדה התעופה ונטוס לסידני ,שער הכניסה העיקרי של אוסטרליה.
לאחר הנחיתה ,העברה לבית המלון.
 .5יום ה'  :13/2/20סידני ,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 ו'  :14/2/20סידני
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.
 .7שבת  :15/2/20סידני
לאחר התפילה וארוחת הבוקר נצא לסיור רגלי באזור המלון.
 .8יום א' :16/2/20 ,סידני – עליה לאניית הפאר " "Ms Maasdamשל חברת "Holland
"America
היום נעלה לאנייה  Ms Maasdamלשייט מרהיב בן שבועיים לאתרים ולחופים הקסומים של ניו
זילנד ,טסמניה ואוסטרליה.

מה באונייה:
ה" - MS MAASDAM-מאסאדם"  -מבית חברת  ,Holland America Lineהיא אניית פאר מן
היפות בעולם .האנייה מציעה אטרקציות מגוונות ותוכניות בידור בכול אחד מימי השיט ,כמו גם פינות
מרגוע ומנוחה וקולינריה משובחת – כל אלה על פני  11סיפוניה .שירות חדרים זמין  24שעות
ביממה .אתם מוזמנים לבחור בין ביקור בגלריה המציגה יצירות מהמוזיאון הלאומי של הולנד ה-
 Rijksmuseumאו לערוך קניות במתחם השופינג ,להשתתף בסדנה דיגיטלית  -בה תוכלו לערוך את
תמונות המסע שלכם או ליטול חלק בסדנאות בישול ועוד.
להנאתכם ,בריכות מרעננות ,קזינו מפואר ,מגוון הופעות מוזיקליות מחזות זמר וצפייה בסרטים על
שפת הבריכה תחת כיפת השמים .באנייה חדר כושר מאובזר ,מגרשי כדורסל וכדורעף ,שיעורי
ספורט מודרכים ועוד אפשרויות ספורטיביות .כשתרצו לנוח ולהתרענן ,תוכלו לעשות זאת במתחם
הספא שבאנייה ,המציע שפע של טיפולים מפנקים ,עיסויים ,טיפולי יופי.
ובפירוט:
* 11סיפוני 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 America Holland
*חדרים מרווחים ואלגנטיים עם חלון
*מיטות יוקרתיות של  Dream s'Marinerעם 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
*שירות צחצוח נעלים ללא תשלום
*ארוחות כשרות באיכות ובטוב טעם
בנוסף באנייה :אולם מפואר למופעים ,נגני מוסיקה וזמרים ,קזינו ,ברים ,מסעדות
פאר ,ספא ,חדר כושר ,בריכה וג'קוזי וכמובן צוות בידור הפעיל בכל יום.
 .9יום ב' :17/2/20 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
יום שייט בו נהנה בספינה מנופש ,מגוון פינוקים סרטים והרצאות.

 .10יום ג' :18/2/20 ,פורט ארתור ,האי טסמניה
היום נעגון בפורט ארתור אשר ב ,1803 -החלה בה התיישבות הבריטית ,לאחר שעלה החשש שמא
הצרפתים יעשו זאת קודם .במשך חמישים השנים הבאות הוגלו אליו יותר מ 75,000-אסירים
מהמושבה ,ניו סאות' ווילס ,בריטניה ואירלנד .פורט ארתור הוא מעין "אלקטרז" אוסטרלי ,והונהגו בו
תקנות האבטחה המחמירות ביותר באימפריה .נבקר במרכז המבקרים ובמוזיאון האינטראקטיבי.
בתום הביקור ניסע אל העיירה ההיסטורית ריצ'מונד .נערוך סיור בעיר.
 .11יום ד' :19/2/20 ,הובארט ,האי 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.
 .12-13ימים ה'-ו' :20-21/2/20 ,שייט ,הרצאות
ביומיים הקרובים הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
 .14יום שבת :22/2/20 ,פארק הפיורדים הלאומי  -יום בלתי נשכח
לאחר התפילה והסעודה נהנה משיעורים ,הרצאות .בכל שבת
נבקש מתנדבים לתפילה לפני התיבה ,קוראים בתורה ושיעורים.
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.
 .15יום א' :23/2/20 ,אובן ,האי סטיוארט
היום נעגון באובן ,העיירה היחידה השוכנת באי סטיוארט ,השלישי בגודלו בניו זילנד  .באי מתגוררים כ-
 400תושבי קבע והוא זכה בתואר המכובד "הנקודה הדרומית ביותר בניו זילנד " .האי מכוסה בצמחייה
עבותה וחלקו הצפוני בוצי ברובו .הפסגה הגבוהה ביותר באי היא הר אנגלם המתנשא לגובה של 979
מטר .רוב שטח האי שייך לפארק הלאומי ראקיאורה.
 .16יום ב' :24/2/20 ,צ'אלמרז ,דונדין ,חצי האי אוטגו
היום 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.
 .17יום ג' :25/2/20 ,אקארואה ,קרייסצ‘רץ‘
הבוקר נעגון בנמל אקארואה ,השוכנת לא רחוק מקרייסצ'רץ',
העיר הגדולה ביותר באי הדרומי של ניו זילנד ,בירת מחוז
קאנטרברי .קרייסצ'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.

 .18יום ד' :26/2/20 ,וולינגטון
הבוקר נעגון בנמל וולינגטון ,בירת ניו זילנד ,והעיר השנייה בגודלה במדינה אחרי אוקלנד .העיר
נמצאת בנקודה הדרומית ביותר באי הצפוני .נעלה ברכבת לנופי האזור ,נמשיך לגנים הבוטניים.
נתפעל מעולם של פרחים מרהיבים ,יערות שמורים ,אוספי צמחייה מיוחדים ונופים מרהיבים בעיר
וולינגטון .לאחר ביקור זה נבקר ב"טה פאפא" ,המוזיאון הלאומי המפורסם של ניו זילנד .במוזיאון
תצוגות ,חלקן אינטראקטיביות ,על ההיסטוריה הגיאולוגית של ניו זילנד ,הטבע הניו זילנדי
וההיסטוריה של המאורים ,תושביה המקוריים של ניו זילנד .נמשיך לרחובותיה של העיר ונראה את
בתי הפרלמנט הישן.
 .19יום ה' :27/2/20 ,נאפייר
נעגון בנאפייר ,ונצא לטיול ב"בירת הארט דקו" של ניו-זילנד .מרבית הבניינים נבנו בעיר זו בסגנון
"ארט דקו" נושא שנסביר את יחודו .נטייל ברחובות העיר ונראה את המבנים המקושטים והמעוטרים,
שצבועים במגוון צבעי פסטל .נבקר באזור המסחרי שנחשב לפחות יקר לעומת הערים .כמו כן נספר
על הצלחתה של ניו זילנד מזה כ 140-שנה ,ביקבי היין :הייסטינגס והבלוק נורת'.
 .20יום ו' :28/2/20 ,רוטורואה
היום נבקר ברוטורואה שנהוג לכנותה ‘עיר הגופרית‘ ,השוכנת במרכזו של אזור פעילות וולקנית
ותרמית .ניסע ל .Wai-O-Tapu -בשמורה 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  ,Hawaiki -והתיישבו ברוטורואה .כיום אנשי המאורים מנסים
לשמר את מורשתם וחולקים אותה בכל הזדמנות עם התיירים בהומור ובחביבות .נראה זאת בכפר
שלהם .Te-Puia :בתום הסיור נחזור לספינה ונתארגן לשבת.
 .21יום שבת :29/2/20 ,שייט ,הרצאות
לאחר התפילה והסעודה נהנה משיעורים ,הרצאות .בכל שבת נבקש מתנדבים לתפילה לפני התיבה,
קוראים בתורה ושיעורים .הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
 .22יום א' :1/3/20 ,אוקלנד
גם דברים נפלאים מסתיימים ...תם השייט .נגיע לנמלה של
אוקלנד המכונה" ,עיר המפרשיות" ,העיר הגדולה
והמאוכלסת ביותר בניו זילנד ונעזוב את האנייה הנפלאה.
נצא לסיור בעיר .נבקר במוזיאון אוקלנד ובו אוצרות אמנות
מאורים נדירים .נמשיך לביקור בגנים הבוטניים ,ביתם של
למעלה מ 10,000-צמחים מכל העולם .נעלה לSky -
 ,towerהמגדל הגבוה ביותר בחצי הכדור הדרומי שגובהו  328מטר ונהנה מתצפית פנורמית
מרהיבה .נבקר במערות וואיטומו המשתרעות על אזור גדול ,ובתוכן נראה תופעת טבע מיוחדת
במינה בדמותן של תולעים זוהרות.
 .23-24ימים ב'-ג' :2-3/3/20 ,אוקלנד – יעד ביניים  -תל אביב
תם ונשלם טיולינו באוסטרליה וניו זילנד .מלאי חוויות ,ניסע לנמל התעופה ונטוס חזרה לישראל.
נחיתה ביום ה.24 -

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול
PAUN0902

תאריך יציאה תאריך חזרה
09.02.2020

03.03.2020

משך הטיול

מחיר

תוספת ליחיד בחדר

הדרכה

 24יום

$ 9750

$3220

בלהה רשף

מזוודות :מניסיוננו הרב בנושא המזוודות אנו ממליצים להעדיף מזוודות קטנות על אלה הגדולות.
משקל המזוודה המותר בטיסות עד  23ק"ג ומשקל מטען היד 8-ק"ג.
שימו לב :משרד החקלאות והיערות משתמש במכונות שיקוף ובכלבים לאיתור דברים שהוחבאו
במזוודות .אין להכניס לאוסטרליה ולניו זילנד אוכל מכל סוג שהוא ,כולל פירות (גם פירות יבשים),
ירקות (כנ"ל) ,דגים (טריים ,מבושלים ובקופסאות) ,דברי בשר מכל סוג שהוא ,דברי חלב ,ביצים,
צמחים ,פיצוחים או גרעינים ,אגוזים ,צמחי מרפא ,וכו' .כל המביא דבר אסור ישלם קנס של .$340
אם בכל זאת הבאתם דבר ואינכם בטוחים אם ניתן להכניסו לניו זילנד – יש להצהיר עליו במכס.
למדע נוסףwww.protectnz.org.nz :
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 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
ויזה לאוסטרליה ( )US$360משך הטיפול בהכנת הויזה לוקח כ 45 -יום .יש לוודא

שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
תשר לנותני שירותים בחו"ל $120

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

הוצאות אישיות כלשהן

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

* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות
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
שערי מטבע
בשל השינויים המשמעותיים החלים מדי יום ביומו בשערי הדולר האוסטרלי והניו זילנדי מול הדולר
האמריקאי ,אשר גורמים לייקור של השירותים בדולרים אמריקאי ,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 .מעודכן לשער היחסי לתאריך  1ינואר .2019

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!
תנאי תשלום
דמי הרשמה  $500לאדם

עד  90יום לפני הטיול ,השלמה ל 30% -מעלות הטיול

עד  45יום לפני הטיול ,השלמה 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 היציאה יחויב הנוסע ב-
$47 + $1500
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 29-ימי עבודה ועד  11ימי עבודה לפני היציאה יחויב הנוסע
ב$47 + $2500-
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 10-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

