סובב יפן בשייט מרהיב בספינת הפאר
""MS MAASDAM
כולל :ולאדיווסטוק במזרח הרחוק הרוסי
כולל משגיח כשרות במהלך השיט
 18יום PTOC
ביפנית היא מכונה "ניהון" או "ניפון" שפרושה – "מקור השמש".
שרשרת איים במזרח אסיה באוקיינוס השקט ובה ארבעה איים גדולים ועיקריים :הוקאידו,
שיקוקו ,קיושו והונשו .האחרון הוא הגדול והמיושב ביותר .מרבית האיים הם רכסי הרים
שבולטים מעל פני הים ויש בהם גם הר געש פעילים .נוף מרתק ומעניין .אף שגודלה בינוני היא
כיום המדינה הששית בעולם מבחינה תעשייתית והשלישית בעוצמתה הכלכלית .נלמד להכיר
את יפן בשילוב שייט בלתי נשכח באחת מספינות הפאר של "חב' הולנד אמריקה" .בנוסף ליפן,
השיט משלב ביקור ב ולאדיווסטוק במזרח הרחוק הרוסי

יום  ,1ב'  :12/8/19 ,תל אביב – יעד ביניים – טוקיו
נפגש בנתב"ג ונטוס דרך יעד ביניים לטוקיו בירת יפן מאז .1868
יום  ,2ג' :13/8/19 ,טוקיו ,מקדש מייג'י ,רובע האראג'וקו ,רובע שיבויה
לאחר הנחיתה  ,נצא להכיר את העיר המיוחדת .נבקר במקדש מייג'י ,המוקדש לקיסר מייג'י ,אשר שם
קץ לשלטון הפיאודלי ביפן .נמשיך לרובעים האראג'וקו ושיבויה ,מרכזי הבילוי התוסס של צעירי טוקיו.
מרכז שיבויה בנוי בהידור וברוח המאה ה 21-עם מסכי וידאו ואורות מנצנצים.

" "MS MAASDAMשל

יום  ,3ד' :14/8/19 ,טוקיו ,מוזיאון אדו  -עליה לאוניית הפאר
""HOLLAND AMERICA
היום נפתח בביקור במוזיאון אדו המרתק המתאר את תולדות העיר ומשחזר את הבתים ואת סגנון
החיים של טוקיו במאה ה .16-אחר הצהריים נעלה על אניית הפאר אשר תשמש עבורנו מלון מפואר
צף ,בית ידידותי עם כל כיווני האוויר והנופים שהאדם שואף אליהם .נתחיל את השיט בשעה .22:00
אניית פאר מן היפות בעולם( MAASDAM :מאסדאם)
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  ,4ה' :15/8/19 ,שימיזו ,פארק ניהונדאירה (יפן)
היום נעגון בשימיזו .נרד מהאנייה וניסע לפארק ניהונדאירה שהוכרז כגן פריפקטורה טבעי .נעלה על
הרכבל לתצפית מרהיבה על מפרץ סאורוגה ועל הר פוג'י המפורסם .נראה את מקדש "קונוזאן טושוגו "
שמוקדש למנהיג טוקוגאווה אייאסו ( )1543-1616על כך שזכה להביא שלום ואחדות ליפן לאחר תקופה
ארוכה של מלחמת אזרחים .בתום הביקור ,נחזור לאנייה.
יום  ,5ו' :16/8/19 ,קובה ,קיוטו
היום נעגון בקובה וניסע לקיוטו ,המרכז התרבותי של יפן .העיר שהייתה בירת הקיסרות היפנית
למעלה מ 1100 -שנים .העיר אשר כונתה "ירושלים של יפן" מאכלסת מבחר גדול של מקדשים
ואתרים כמו ארמון הקיסר בו נהגו להכתיר את קיסרי יפן .נערוך סיור בעיר .נבקר בטירת ניז'ו
המפורסמת ,טירת שוגון אמיתית ,אשר נבנתה על-ידי טוקגוואה אייאסו ,מייסד שושלת השוגונים.
נמשיך למקדש ריואנג'י המוכר בזכות גן הזן המצוי בתחומיו .הגן משתייך לזרם ה "– "Kare Sansui
סגנון גנים יפניים וסיניים יבשים הבנויים מחול ,חצץ ,אבנים וסלעים .במידה והזמן יאפשר ,נבקר
במקדש קיומיזו העתיק שנכלל ברשימת אתרי השימור של אונסק"ו .בתום הסיור נחזור לספינה
ונתארגן לשבת.
יום  ,6שבת :17/8/19 ,טאקאמטסו ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
בשבת נהנה מתפילה ,סעודות ושיעורים .נתפעל מהנופים היפים ונתרום כל אחד מתחום הידע.

יום  ,7א' :18/8/19 ,קוצ'י
הבוקר נעגון בקוצ'י ,בירת מחוז קוצ'י ,העיר ממוקמת במפרץ אורדו בחוף הדרומי שעל האי שיקוקו.
שמה של העיר לקוח ממבצר קוצ'י ששימש בתור ביתם של מנהיגי מחוז טוסה נהנה מנוף הררי אשר
מתאפיין בתצורות סלע ייחודיות .נבקר בטירת קוצ'י ,נטייל במרכז העיר ובמדרחוב אוביאמאצ'י.
יום  ,8ב' :19/8/19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
יום  ,9ג' :20/8/19 ,קאנאזוואה ,שירקווה-גו ,טאקיאמה
היום נעגון בעיר קאנאזאווה .נרד מהאנייה וניסע לכפר המסורתי שירקווה-גו ,הבנוי כולו בתי עץ וקש.
האתר הוכרז על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית .נמשיך לטאקיאמה ,עיירה עתיקה השוכנת בהרי
האלפים היפנים שהשתמרה היטב .העיר מפורסמת בזכות פסטיבלי האביב והסתיו ,אז מוסעות בעיר
מרכבות ענק יפהפיות .לאחר ההגעה ניכנס ליטאי קאיקן ,בו מוצגות עגלות מיוחדות המשמשות
לפסטיבלים .נמשיך לרחובות העיירה ולחנויות המציגות את האומניות המקומיות.
יום  ,10ד' :21/8/19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
יום  ,11ה' :22/8/19 ,ולאדיווסטוק (רוסיה)
הבוקר נעגון בנמל ולאדיווסטוק ,עיר גדולה במזרח הרחוק הרוסי ברוסיה על חופו של הים היפני .נמל
ולאדיווסטוק הנמל חופשי מקרח במשך כל השנה ,ומשמש כנמל הבית של צי האוקיינוס השקט של רוסיה.
זו התחנה הסופית לרכבת הטרנס סיבירית .נסייר באתריה המרכזיים של העיר .נראה את הכיכר
המרכזית עם האנדרטה המנציחה את הלוחמים למען השלטון הסובייטי במזרח הרחוק ,המרכז
ההיסטורי של ולדיווסטוק ,הרחוב הראשי סווטלאנסקיה ,טיילת צסרביץ’ ועוד.
יום  ,12ו' :23/8/19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
יום  ,13שבת :24/8/19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
בשבת נהנה מתפילה ,סעודות ושיעורים .נתפעל מהנופים היפים ונתרום כל אחד מתחום הידע.
יום  ,14א' :25/8/19 ,אוטארו (האי הוקאידו ,יפן)
הבוקר נעגון באי הוקאידו ,האי הצפוני השני בגודלו ביפן ,ולמרות זאת הוא מיושב בדלילות .האי
מהווה את אזור הגבול הצפוני בין יפן לברית המועצות נרד בנמל אוטארו ,עיר נמל קטנה ששימשה
כנמל סחורות חשוב במאה ה .19-כבר בעברה שימשה כמרכז דיג מצליח ,מה שהביא אותה למעמד
של עיר חשובה ומשגשגת .נראה את שוק הדגים ,את התעלה שהשתמרה להפליא ואת המחסנים
ומשרדי החברות שהפכו עם השנים למוזיאונים .אתר מעניין הוא אחוזת הרינג ובית משפחת
אאויאמה המפורסמת בתעשיית ההרינג.
יום  ,15ב' :26/8/19 ,האקודטה (האי הוקאידו ,יפן)
היום נעגון בעיר הנמל האקודטה ,השלישית בגודלה באי הוקאידו והנמל הראשון שנפתח למערב
לאחר הסגר מרצון של מאות שנים .כיום הנמל שלה הוא אחד הנמלים החשובים ביפן.
נעלה על מגדל גוריוקאקו ונראה ממבט על את מבצר הכוכב – גוריוקאקו המיוחד והעיר האקודטה
כולה .נצא לסיור בשוק הבוקר של האקודטה ,שם נוכל להתרשם מהתוצרת המקומית .נשלים את
ביקורנו ברובע מוטומאצי הרובע שבו התיישבו הסוחרים הזרים עם פתיחת הנמל ב 1854 -לעולם
הרחב .בתי הרובע מצטיינים בסגנונות האירופיים השונים לפי מוצאם .
יום  ,16ג' :27/8/19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.

יום  ,17ד' :28/8/19 ,יוקוהאמה –טוקיו ,גינזה ,אסאקוסה קאנון ,רובע האלקטרוניקה
תם ונשלם השיט החוויתי .נרד מהספינה בנמל יוקוהאמה וניסע לביקור ברובע העסקים ההומה-
גינזה ובמקדש הבודהיסטי אסאקוסה קאנון -החשוב ביותר בטוקיו .המתחם והאקסדרה עמוסת
הדוכנים המובילה אליו מהווים אתר מרתק בפני עצמו .נסיים בביקור ברובע האלקטרוניקה –
אקיהברה.
יום  ,18ה' :29/8/19 ,טוקיו – תל אביב
תם ונשלם טיולינו המרתק .ניסע עמוסים בחוויות וזיכרונות לנמל התעופה ונטוס חזרה לארץ.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך יציאה תאריך נחיתה

12.08.2019 PTOC1208

29.08.2019

משך הטיול

מחיר

תוספת ליחיד בחדר

הדרכה

 18יום

$7970

$2780

ליאורה דניאלי

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.

ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי

מדריך טיול מצוות "שי בר-אילן"

המחיר אינו כולל
טיפים לנותני שירותים בחו"ל .$200

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  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

