שייט מרהיב במזרח הרחוק
בתקופת פריחת הדובדבן
""MS WESTERDAM
כולל :סין ,דרום קוריאה ,יפן ,טייוואן ,הפיליפינים והונג קונג
 20יום PPHT

כולל משגיח כשרות במהלך השיט
המזרח הרחוק ,אשר אין שני לו ביופי אקזוטי ומיסטיקה ,משלב מנהגים ומסורות של אלפי
שנים ,עיירות וערים ,ביפן המדהימה ,שנחאי ומזרח אסיה ,ועד איי הפיליפיניים .טיולים בשילוב
שייט בלתי נשכח באחת מספינות הפאר של "חב' הולנד אמריקה" נגיע ליעדים מקסימים
במזרח :ביפן ,בשנחאי ,בטאיוואן ,באיי הפיליפינים ובהונג קונג .יעדים המושכים אליהם כל שנה
תיירים סקרנים מכל העולם .מדינות אלו ,עדיין שונות אחת מהשנייה .הניגוד של מזרח ומערב
בולט בכל אחת מהן .נראה פלאי טבע ,אורחות חיים מפתיעים ,ומאידך ,גורדי השחקים וחידושים
ענקיים בהונג קונג ובשנחאי ,מחד שווקים הומי האדם ועמוסי כל טוב ומאידך נראה אורח חיים
וייחודיות,
חדשות
הרפתקאות
נחווה
זה
בטיול
מהעולם.
ונעלם
שהולך

והמזרח הרחוק הרבה יותר יפה בתקופת הדובדבן.

ימים  ,1-2ה'-ו' :28.2-1.3.19 ,תל אביב – יעד ביניים  -שנחאי
נפגש בנתב"ג ונטוס דרך יעד ביניים ,לשנחאי ,בירתה הכלכלית של סין העוברת מהפך מהיר במיוחד
מתרבות עתיקה ומרתקת אל "עיר הלם העתיד" .גורדי שחקים ,כבישים עיליים ,גשרים ושכלולים
שרואים במעט ארצות .לאחר הנחיתה נבקר במוזיאון שנחאי המעניין והמסקרן .לאחר הביקור ,נטייל
בטיילת בונד ,המיוחדת במזרח ,נתפעל משילוב עבר ועתיד ומגורדי השחקים הנדירים בעולם .בתום
הסיור נחזור למלון להתארגנות לשבת.
יום  ,3שבת  : 2.3.19שנחאי (סין)
לאחר תפילה וסעודת שבת נערוך סיור רגלי באזור המלון.
יום  ,4א' :3.3.19 ,שנחאי (סין) – הרובע היהודי  -עליה לאניית הפאר ""MS WESTERDAM
של ""HOLLAND AMERICA
הבוקר נסייר ברובע היהודי .נבקר בבית הכנסת "אהל משה" שזכור היטב לרבבות יהודים ממלחמת
העולם השנייה .נשמע ונלמד על יהודי שנחאי באותה תקופה .סיפור מרתק בייחודו .משם ניסע לנמל
לעלייה לאנייה.
אניית פאר מן היפות בעולם( WESTERDAM :ווסטרדם)
האנייה מסדרת אניות הפאר החדשות של  Line's Holland Americaבאנייה:
* 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 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
*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.

יום  ,5ב' :4.3.19 ,שנחאי (סין)
לאחר שבילינו לילה במלון המפואר באנייה העוגנת בשנחאי ,נרד לבקר במוזיאון לתכנון עתידי,
המציג את ההווה והעתיד של העיר ,כפי שלא ראינו מעולם .מיצג אדיר ממדים וטכניקות ,מיוחד
ומדהים .בתום הביקור נעלה לאחד המגדלים הגבוהים בעולם  -ג'ין מאו – ונשקיף על הנהר והעיר
היפהפייה .לקראת אחה"צ נשוב לאנייה ,והאנייה מפליגה לדרכה.
יום  ,6ג' :5.3.19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
יום  ,7ד' :6.3.19 ,בוסאן( ,דרום קוריאה)
בשעות הבוקר נעגון בבוסאן ,עיר הנמל הגדולה במדינה והעיר השנייה בגודלה בדרום קוריאה .נראה
את "גשר היהלום" שמחבר בין הנמל העצום שנמצא בעיר הישנה לבין העיר החדשה .נעלה לתצפית
מהמגדל המרשים שנראה מכל מקום בעיר העתיקה ,כשהנוף האורבאני הנשקף מלמעלה – מגלה
עיר יפה על שלל סמטאותיה ,עצים ופריחה ובתים ציוריים.
יום  ,8ה' :7.3.19 ,פוקואוקה (יפן)
הבוקר נעגון בעיר פוקואוקה ,העיר הגדולה ביותר באי קיושו והעיר החמישית בגודלה ביפן .נבקר
במקדש שופוקוג'י ,מקדש הזן הראשון של יפן ,שנוסד ב .1195-נראה את טירת מאיזורו ,שהשרידים שלה
הם בני כמעט  500שנה .בתום הסיור נחזור לספינה
יום  , 9ו' :8.3.19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו
יום  ,10שבת :9.3.18 ,נאהה ,אוקינאווה (יפן) שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום נעגון ביפן במחוז אוקינאווה ,במהלך השבת הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים
המוצעים לנו .בשבת נהנה מתפילה ,סעודות ,הרצאות ושיעורים .נתפעל מהנופים היפים ונתרום כל
אחד מתחום הידע.
יום  ,11א' :10.3.18 ,האי אישיגאקי (יפן)
היום נעגון באי אישיגאקי המרוחק והציורי ,המוקף מי טורקיז צלולים ,אשר גם כאן האזור היה במה
לקרבות אכזריים ,באזור אוקינאווה ואיוג'ימה .נסייר באי ,נראה את הנמל הגדול ,את הכפרים
המקומיים – נקבל הצצה לחיי הכפר של יפן בינות לנופי האיים .בתום הסיור נחזור לספינה.
יום  ,12ב' :11.3.19 ,הואליאן (טאיוואן)
היום נעגון בהואליאן ,העיר הגדולה במחוז שנמצאת בחוף המזרחי של טאיוואן .טאיוואן היא מדינה
שנפרדה מסין לאחר המהפכה של מאו-טסה-טונג ,ואליה הוברחו אוצרות אומנות סינים עתיקים ,כיום
טאיוואן נחשבת מדינה עצמאית המתמחה בטכנולוגיות .מחוז חבל הארץ הידוע בתור גן עדן אמרלד
היופי הטבעי של מזרח טאיוואן ,אזור זה התברך במים טבעיים רבים ואדמה פורייה ואיכותית ,נערוך
סיור עירוני ונתרשם מהמקום.

יום  ,13ג' :12.3.19 ,קילונג (טאיוואן)
היום נעגון בקילונג ,נמל המוצא של טאיפיי בירת טאיוואן .באי המרתק הזה ,ישנה היסטוריה עשירה
של ילידים ,קולוניאליזם ופוליטיקה .נערוך סיור בעיר ונצפה על מקדש מנג'יה לונגשנג המעוטר
בדרקונים ,אחה"צ נשוב לאנייה.
יום  ,14ד' :13.3.19 ,גאושיונג (טאיוואן)
היום נעגון בגאושיונג ,העיר הגדולה בטיוואן ,נגיע לטיילת נהר "האיי" ,שפירושו בסינית
"נהר האהבה" .נבקר בסמלה של העיר ,אגם הלוטוס ,נראה את הפגודות המשקיפות עליו במקדשים
סביב באזור המשוחזר של "שני הרציפים" .בתום הסיור נחזור לאנייה.
יום  ,15ה' :14.3.19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו
יום  ,16ו' :15.3.19 ,מנילה בירת הפיליפינים
לאחר ארוחת הבוקר נסייר בעיר מנילה ,ונבקר 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 .נשוב לספינה להכנות לשבת לקבלת שבת וארוחת שבת.
יום  ,17שבת :16.3.19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
בשבת נהנה מתפילה ,סעודות ,הרצאות ושיעורים .נתפעל מהנופים היפים ונתרום כל אחד מתחום
הידע .הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
יום  ,18א' :17.3.19 ,הונג קונג (סין)
תם ונשלם השיט .נרד מהספינה בהונג קונג ,ונצא להיכרות ראשונה עם העיר .נראה את השוק הצף,
נבקר בשוק סטנלי המפורסם אתר חובה לחובבי שווקים עם מאות חנויות המוכרות בגדים ויצירות
אומנות ,עבודת-יד ,רהיטים ,צעצועים ,ופריטים דקורטיביים.
ימים  ,19-20ב'-ג' :18-19.3.19 ,הונג קונג – תל אביב
נשלים את סיורינו בהונג קונג ,ונבקר באתר שהוא חובה ,נעלה לתצפית עם הרכבת ל"ויקטוריה פיק"
לאחר הסיור ניסע לשדה התעופה ונמריא חזרה הביתה לתל אביב ,נחיתה ביום ה.20 -

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
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תוספת ליחיד בחדר
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$6990
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שי יוגב

המחיר כולל
טיסה בינלאומית כולל היטלי דלק ומיסים

 14ימי שיט באחת מספינות חברת "הולנד אמריקה"

אוטובוס ממוזג לכל הסיורים וההעברות על פי התכנית

סיורים ,ביקורים וכניסות לאתרים על פי התכנית

בתי מלון מדרגה ראשונה

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

מדריך טיול מצוות "שי בר-אילן"

משגיח כשרות במהלך השיט


המחיר אינו כולל
אשרת ויזה לסין $100

טיפים לנותני שירותים בחו"ל .$170

טיפים לנותני שירותים בספינה בלבד כ( $200-ישולמו ישירות בספינה)

ביטוחים למיניהם

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  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 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

