יפן בשייט מרהיב בספינת הפאר
""COSTA NEOROMANTICA
כולל ארוחות גורמה טריות כשרות למהדרין המבושלות במהלך השיט.

 14יום PTOR
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 חברת "קוסטה" .בנוסף ליפן ,השיט
משלב ביקור באי ג'ג'ו השייך לדרום קוריאה.

יום  ,1ד'  :12/6/19 ,תל אביב – יעד ביניים – טוקיו
נפגש בנתב"ג ונטוס דרך יעד ביניים לטוקיו בירת יפן מאז .1868
יום  ,2ה' :13/6/19 ,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.
יום  ,3ו' 14/6/19 ,טוקיו ,שוק הדגים ,מוזיאון אדו ,גינזה ,אסאקוסה קאנון ,רובע האלקטרוניקה
היום נפתח בביקור בשוק הדגים של טוקיו אשר בו נמכרים מידי יום כ 2000-טון של יצורים שונים
שמקורם מן הים .נמשיך לביקור במוזיאון אדו המרתק המתאר את תולדות העיר ומשחזר את הבתים
ואת סגנון החיים של טוקיו במאה ה .16-נמשיך לרובע העסקים ההומה -גינזה .נבקר גם במקדש
הבודהיסטי אסאקוסה קאנון -החשוב ביותר בטוקיו .המתחם והאקסדרה עמוסת הדוכנים המובילה
אליו מהווים אתר מרתק בפני עצמו .נסיים בביקור ברובע האלקטרוניקה – אקיהברה.

יום  ,4שבת :15/6/19 ,טוקיו
אחרי תפילה וארוחת בוקר נערוך סיורים רגליים באזור המלון.
יום  ,5א' :16/6/19 ,טוקיו  -עליה לאוניית הפאר " " NEOROMANTICAשל "COSTA
"CRUISES
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 הפאר( NEOROMANTICA :נאורומנטיקה)
האנייה מסדרת אניות הפאר של  Costaבאנייה:
* 12סיפוני אורחים
*מסעדות וטרקלינים המוקפים נוף פנוראמי.
*בוטיק אלגנטי
*מתחם בר
*אולם מופעים משודרג ומעוצב ובו מופעים כמעט כל ערב
*חדרים מרווחים ואלגנטיים עם חלון (חלקם עם מרפסת פרטית בתוספת תשלום)
*טלוויזיה עם  DVDמומלץ בהחלט להביא סרטים מעניינים מהארץ...
*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  ,6ב' :17/6/19 ,קובה
היום נעגון בקובה ,העיר הששית בגודלה ביפן  ,הממוקמת בין ההרים לבין הים .בקובה קיימת קהילה
יהודית קטנה שראשיתה עם קבוצת יהודים ספרדים שהיגרה לכאן ,המשכה בפליטים יהודיים שהגיעו
לכאן במלחמת העולם השנייה מליטא וכיום חיים בה בעיקר יהודים שהשתקעו בעיר מטעמים
עסקיים .עם ההגעה נערוך סיור בעיר.
יום  ,7ג' :18/6/19 ,שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
יום  ,8ד‘ :19/6/19 ,האי ג'ג'ו
היום נעגון באי ג'גו ,אחת משכיות החמדה של דרום קוריאה .הזוכה לפופולריות רבה בקרב
הקוריאנים כאזור בילוי ונופש .האי הוכרז כאחד משבעת פלאי תבל החדשים .נסייר באי בו נתוודע
לאי הגעשי המכיל כ 120 -מערות שנוצרו על ידי זרמי לבה .נבקר במערת מנג'נג העצומה שאורכה
מגיע לכדי  9ק"מ וגובהה ל כ  30מטר .במערה תצורות שנוצרו מלבה געשית דוגמת נטיפים וזקיפים
ובכלל זה עמוד המתנשא לגובה של  7.6מטרים ובזכות זה נחשב לגבוה מסוגו בעולם .בתום הסיור
נחזור לספינה הנשארת לעגון הלילה באי.
יום  ,9ה‘ :20/6/19 ,האי ג'ג'ו
לאחר ארוחת הבוקר ,נמשיך את סיורינו באי .נבקר במכתש דמוי הקערה  -סיאונגסן ,הנוצר
מהתפרצות געשית לפני כ 5000 -שנה .נמשיך לביקור באחד האתרים המספר את סיפורן של הנשים
הצוללות הניו  HAENYEOהשולות את פרי הים ממעמקים באופן מסורתי ללא שימוש בבלוני חמצן.
בתום הסיור נחזור לספינה המרימה עוגן בשעות הצהריים.

יום  ,10ו' :21/6/19 ,קגושימה
היום נעגון בקגושימה .נחצה במעבורת לחצי האי סקורג’ימה .נבקר בקניון הטבעי סארוג'גו .משם
נסע לנקודת התצפית שם נתרשם מנוף מרהיב .נמשיך אל אזור החוף ונבקר בפארק נאגיסה
ונתרשם מהנוף הוולקני .לאחר הביקור בחצי האי ,נחזור לספינה ונתארגן לשבת.
יום  ,11שבת :22/6/19 ,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  ,12א' :23/6/19 ,טוקיו  ,קוואסאקי ,הר פוג'י ,האקונה ,המוזיאון הפתוח
תם ונשלם השיט .נרד בטוקיו וניסע לקוואסאקי השוכנת במחוז קנאגווה ,קאנטו שביפן .שם נבקר
בניהון מינקה-אין ,מוזיאון פתוח מרהיב ובו אוסף מרשים של בתים בסגנון יפני .לאחר הביקור נשים
פעמינו לעבר האקונה ,עיירת המעיינות השוכנת לרגלי הר פוג'י ההר הגבוה ביותר ביפן ,סמלה הבלתי
מעורער של יפן .ההר הוכרז על ידי ארגון אונסק"ו כאתר מורשת עולמית תרבותי בשנת  .2013בתום
הביקור נבקר במוזיאון הפתוח של האקונה ובו גן רחב ידיים המציג פסלים מודרניים של מיטב
האמנים מכל רחבי העולם .נראה את אגם אשי אשר על חופו ,בנוי מקדש האקונה ,ששער הכניסה
הגדול והכתום שלו ניצב במימי האגם .נעלה ברכבל לאווקודאני (מותנה באישור הרשויות) בו נראה
את הפעילות התרמית פורצת מהאדמה.
יום ,13ב' :24/6/19 ,טוקיו ,ניקו
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לניקו הנמצאת בהרים של מחוז טוצ'יגי בחבל קאנטו ביפן .נבקר בפארק
הלאומי .נראה את מפלי קגון המרשימים .נבקר במקדשיה של ניקו אשר הוכרזו ע"י ארגון אונסק"ו
כאתר מורשת עולמי הראוי לשימור בשנת  .1999נתרשם מהתרבות היפנית ומסגנון הבנייה הייחודי
של גילופי העץ בקירות המקדשים המסורתיים כמו גם גגות העץ היפנים .המקדשים בנויים
כקומפלקס גדול המכיל מספר מקדשים מרהיבים.
יום  ,14ג' :25/6/19 ,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

12.06.2019 PTOR1206

24.06.2019

משך הטיול

מחיר

תוספת ליחיד בחדר

הדרכה

 14יום

$7700

$2590

מוטי דיין

המחיר כולל
טיסה בינלאומית כולל היטלי דלק ומיסים

 7ימי שיט באחת מספינות חברת "קוסטה"

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 .100$

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  5$לאדם 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  500$לאדם

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 ב47$ + 1500$-
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 29-ימי עבודה ועד  14ימי עבודה לפני יציאת הטיול
יחויב הנוסע ב47$ + 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

