
 

 
 

  

 
  ואוסטרליה ניו זילנד

 ימים בתוספת אוסטרליה 29/   םמיי 24

נחשבת לאחד המקומות היפים ביותר על פני כדור הארץ , גן עדן לחובבי טבע   ניו זילנד

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 

נבקר בשני האיים הצפון והדרומי.  .קטנים איים של רב מספר ועודני והדרומי. מרכזיים הצפו

 נשלב ביקורים בשמורות הטבע היפות של ניו זילנד ובערים המרכזיות.

 

 

 

 

 
 
 

 מסלול הטיול
 

 אוקלנד - יעד ביניים – תל אביב  ,ד'-'ג, 2-1ימים 

 לאוקלנד שבניו זילנד. יעד בינייםדרך  יםבנמל התעופה בן גוריון וטס  יםנפגש

 

 אוקלנד ',ה, 3יום 

השלישי במסע לניו זילנד, ננחת באוקלנד המכונה,  ביומנו

והמאוכלסת ביותר בניו עיר המפרשיות", העיר הגדולה "

עיר. נבקר במוזיאון ביומיים הקרובים נכיר את ה .זילנד

גנים הבוטניים, ב ,אוקלנד ובו אוצרות אמנות מאורים נדירים

 -נעלה לצמחים מכל העולם.   10,000-ביתם של למעלה מ

Sky tower המגדל הגבוה ביותר בחצי הכדור הדרומי ,

 העיר.לתצפית פנורמית של  מטר 328שגובהו 

  

 , הפארק האקולוגי וואיטאקריוקלנדא', ו, 4יום 
היום ניסע למפגש ראשון עם אחד מיערות הגשם המאפיינים את ניו זילנד, מרחק נסיעה קצר אל ה 

WAITAKERE RANGES - הענקיים המפורסמים של  יער גשם שופע, בו נלך בינות לעצי הקאורי
ניו זילנד, דרך נוף פנורמי מרהיב החושף את ים טסמן מצד אחד והאוקיינוס השקט מצד שני. נבקר 

בתום הסיור  .ן בחול השחור ונהלך לאורכםיים והמאופייבחוף המערבי הפרוע, על חופיו הידועים ביופ
 נחזור למלון ונתחיל בהכנות לשבת. ארוחת שבת.

 :עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים
, כרייסצ'רץ'וולינגטון, פיקטון, , טונגארירו, אגם טאופואוקלנד, מערת וואיטומו, רוטורואה, 

שמורת החוף "אייבל טסמן", שמורת , נלסון, כולל שייט צפייה בדולפינים חצי האי בנקס

מעבר ההרים "האסט", , שמורת קרחון "פרנץ ג'וזף", אגמי נלסון, החוף המערבי, גריימאות'

, שמורת קטלינס, דונדין, מילפורד סאונד, טה אנאו, עיירת כורי הזהב ארוטאון, קווינסטאון

  חצי האי אוטגו



 

 
 

 

 וקלנדא, שבת, 5יום 

 . וסעודת שבת נצא לטיול רגלי באזור המלון  לאחר תפילת שבת

 

 רוטורואה -מערות וואיטומו  ', א, 6יום 

מחזה מרהיב דמוי שמיים זרועי תולעים זוהרות היוצרות היום נבקר במערות וואיטומו, שם נראה 

כוכבים. התולעים הזוהרות  הן למעשה לא תולעים אלא זחלים של חרק דמוי יתוש, להן מחזור חיים 

‘, עיר הגופרית‘שנהוג לכנותה הביקור יכלול שיט במערה. בתום הביקור, ניסע לרוטורואה, מיוחד. 

 להינות מרחצה במרחצאות החמים. בערב נצאהשוכנת במרכזו של אזור פעילות וולקנית ותרמית. 

 

 רוטורואה ', ב, 7יום 

תרמיות שבגללן -. בשמורה הזו נראה תופעות גיאוWai-O-Tapu -לאחר ארוחת הבוקר נבקר ב

תרמית נראה בעבוע בוץ חם -. בשמורה הגיאוTe-Puiaמפורסמים האזור כולו והכפר המאורי שבו 

בערב נהנה ממופע ת, רותחת ומעלה אדים. והתפרצויות גייזרים. האדמה כאן רוחשת ומבעבע

 פולקלור מאורי.

 

 טונגארירו  –אגם טאופו  –רוטורואה ', ג, 8 יום

לביקור בפארק הלאומי טונגארירו. הר  משיךנומשם באגם טאופו  לאחר ארוחת הבוקר, ניסע לביקור

, נחשב לפעיל למרות שההתפרצות מטר 1970 -, אשר מתנשא לגובה של כTongariroהגעש 

. בפארק מספר מכתשים אשר מדי פעם פולטים אדים, גז ואוויר 1926האחרונה שלו הייתה בשנת 

חם. כמו כן, ניתן למצוא סוגים מגוונים של צמחיה המאפיינים יערות גשם, יערות אשורים, שדות 

 מרעה, וצמחי מדבר הרריים. 

 

  וולינגטון -טונגארירו , ד', 9יום 

וולינגטון, בירת ניו זילנד, והעיר השנייה בגודלה במדינה אחרי ל לאחר ארוחת הבוקר, ניסע

נעלה ברכבת  לנופי  האזור, נמשיך לגנים  .העיר נמצאת בנקודה הדרומית ביותר באי הצפוני אוקלנד.

הבוטניים. נתפעל מעולם של פרחים מרהיבים, יערות שמורים, אוספי צמחייה מיוחדים ונופים 

המוזיאון הלאומי המפורסם של ניו  לאחר ביקור זה נבקר ב"טה פאפא", .מרהיבים בעיר וולינגטון

יסטוריה הגיאולוגית של ניו זילנד, הטבע הניו זילנד. במוזיאון תצוגות, חלקן אינטראקטיביות, על הה

נמשיך לרחובותיה של העיר   זילנדי וההיסטוריה של המאורים, תושביה המקוריים של ניו זילנד.

 ונראה את בתי הפרלמנט הישן. 

 

 כרייסצ'רץ' -פיקטון  –וולינגטון ', ה, 10יום 

 . נרד מהמעבורת בפיקטון ומשם היום נעלה על מעבורת ונחצה את מייצרי קוק לעבר האי הדרומי

בדרך  .בירת מחוז קאנטרברי ,ניו זילנד  העיר הגדולה ביותר באי הדרומי שללכרייסצ'רץ', ניסע 

ונבקר ביקב כשר, שם נלמד על ייצור היין ובסוף הסיור נטעם נעצור לתצפית על מפרצי מרלבורו 

 מהיין.

 

 כולל שייט צפייה בדולפינים כרייסצ'רץ', חצי האי בנקס ',ו, 11יום 

היום נטייל בחצי האי בנקס שבו יערות גשם, מצוקים, פיורדים והרי געש כבויים. נגיע לאקרואה ומשם 

 ונתחיל בהכנות לשבת. ארוחת שבת.נצא לשייט צפייה בדולפינים. בתום השיט נחזור לכרייסצ'רץ' 

 

 כרייסצ'רץ' ,שבת, 12יום 

מכונה גם עיר הגנים בשל שיפעת כרייסצ'רץ', . נצא לטיול רגליוסעודת שבת   לאחר תפילת שבת

גותית,  -הפארקים ציבוריים והגנים מטופחים. היא בנויה בסגנון אנגלי אופייני, עם ארכיטקטורה ניאו

 נטייל בחלק מהגנים. כנסייה אנגליקנית ושפע רחובות ואתרים הקרויים בשמות אנגליים טיפוסיים.

 

 



 

 
 

 

 נלסון -רייסצ'רץ' כ ,א', 13יום 

לפיכך, נבקר במרכז  .רייסצ'רץ' היא התחנה האחרונה של משלחות לפני שהן יוצאות לאנטארקטיקהכ

האנטרקטי הבינלאומי, שם נסתובב בין תמונות ענק מאנטארקטיקה ונראה איך גילו ומיפו אותה. נכיר 

והשפעותיו על את בעלי החיים ששורדים את האקלים שלה ונלמד על התחממות כדור הארץ 

העיר העתיקה ביותר ניסע לעבר נלסון דרך הגפנים והיין,  . בתום הביקורהקרחונים שמתחילים לנדוד

 עם ההגעה נערוך סיור בעיר. .באי הדרומי

 

 שמורת החוף "אייבל טסמן" ', ב, 41יום 

הנקרא על שמו של הספן ההולנדי אבל  לאחר ארוחת הבוקר, נבקר בשמורת הטבע אייבל טסמן,

זהו אחד הפארקים המרשימים באי  .17 -טאסמן שהיה האירופי הראשון שהגיע לניו זילנד במאה ה

מפרצים כחולים לבין הדרומי. אל השמורה נגיע בשיט קצר נצפה בכלבי הים. נתרשם משילוב של 

  יערות גשם סבוכים ונחלים הרריים.
 

 גריימאות' –החוף המערבי  –מי נלסון שמורת אג  ',ג, 15יום 

, אשר מתאפיין היום נבקר בשמורות הטבע היפהפיות, שמורת אגמי נלסון ושמורת רכס פאפארואה

 –בנופי קארסט של מצוקים ומערות המשולבים ביערות גשם, בהם בולטים עצי שרך ודקלים אנדמיים 

. זוהי תופעה קרסטית שהרוח והמים יצרו. נגיע גם ל"סלעי הפאנקייק" אשר בפונאקאייקי דקלי ניקאו.

נטייל בין סלעי הפאנקייק ובורות השצף שלהם אשר בעת הגיאות, הים ישטוף אל תוך המערות 

 .גייזרשמתחת לסלעים ויפרוץ החוצה במופע מרשים דמוי
 

 גריימאות', שמורת קרחון "פרנץ ג'וזף" ',ד, 61יום 

שים מהפסגות מערבה, ונתקרב לתצפיות אל קרחון פרנץ באזור קרחוני ניו זילנד הגולהיום נטייל 

 .נטייל בקניון בהוקטיקה ג׳וזף השוכן בעמק הררי ומוקף במפלי מים והרים גבוהים.
 

 קווינסטאון -מעבר ההרים "האסט"   ',ה, 71יום 

נגיע אל הקהילה  לאחר ארוחת הבוקר, ניסע דרומה לעבר אזור הפיורדים והעמקים הקרחוניים.

הקטנטנה של האסט, הנמצאת על החוף במקום שנהר ההאסט הרחב פוגש בים. כאן עוזבים את חוף 

נעשה עצירות בהתאם לנופים הבאים. נעבור את מעבר האסט  .הים הטסמני, ונכנסים לאורך הנהר

הר אספירינג ואנאקה והאוורה, דרך שמורת וונרד לכיוון ארץ האגמים. הכביש יעבור על גדות אגמי 

עיר נופש וסקי על שפת אגם , בערב נגיע לקווינסטאון  .ובה חלק מהפסגות הגבוהות בני זילנד

  .ווקאטיפו

 

 קווינסטאון, עיירת כורי הזהב ארוטאון ',ו, 81יום 

נערוך סיור בעיר. נעלה בעיירת כורי הזהב ארוטאון. בתום הביקור נחזור לקווינסטאון והיום נבקר 
 , על האגם ועל האזורוצפיה בקופצים מגשר הבאנג'י המפורסם בוב לתצפית על העיר ברכבל לפסגת

 .. נחזור למלון להכנות לקראת שבת. תפילה וסעודת שבתכולל שייט בסירות מהירות
 

 קווניסטאון ,שבת ,91יום 

 וסעודת שבת נצא לטיול רגלי באזור המלון.  לאחר תפילת שבת

 

 טה אנאו –מילפורד סאונד   -קווינסטאון  ',א, 20יום 

היום ניסע דרך עמקי אגלינטון והוליפורד, נחצה את מנהרת הומר בדרך לפיורד מילפורד המלכותי. 

הנופים אף מרשימים יותר.   -נערוך שיט אל אחד הפיורדים היפים ביותר בניו זילנד. מהאנייה 

ד מהמצוקים המקיפים אותו, תלילותו ועומקו של הפיורד מאפשרת לאניות לשוט מטרים ספורים בלב

וכך אפשר אפילו להירטב מרסס המפלים העצומים אשר נופלים לים לכל אורך הפיורד, וכמובן ליהנות 

מהמראות הדרמטיים של המצוקים הנמוגים בערפל, ציפורי מים, אריות וכלבי ים. בתום הביקור ניסע 

 נערוך סיור במסלול התהום כולל שייט.  לטה אנאו.

 



 

 
 

 דונדין -שמורת קטלינס  –טה אנאו  ',ב, 21יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא למסלול רגלי לאחד מהטרקים המפורסמים "הקפלר". בתום הטרק, ניסע 

לכיוון חופיו הדרומיים של האי הדרומי וניסע דרך שמורת קטלינס. נטייל בין חופים מפורצים ומצוקים 

קו החוף הדרומי ממגדלור הנוגט פוינט. נבקר כדי לצפות באריות ים ופינגווינים. נלך לתצפית על 

. בתום הביקור מיליון השנה ומפלי מקלין 160באתרים נוספים לפי הזמן שבידנו: היער המאובן בן 

  .בעלת אופי סקוטי שהוקמה ע"י סקוטים בתקופת "הבהלה לזהב"ניסע לדונדין, 

 

 דונדין, חצי האי אוטגו  ',ג, 22יום 

ובאחד הבתים המאפיינים את סגנון החיים בתחילת המאה הנוכחית, "בית  דונדיןנבקר בהיום 

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. 

 

 תל אביב – יעד ביניים – דונדין  ,ה'-'ד, 42-23ם מיי

חזרה לישראל דרך יעד  עמוסי חוויות ניסע לשדה התעופה ונטוסתם ונשלם טיולינו העשיר והמרתק. 

 ביניים.

 

 המעוניינים להמשיך לאוסטרליה
 

 מלבורן   - דונדין ' ד ,23 יום

נצא לאחר הנחיתה,  באוסטרליה., בירת מדינת ויקטוריה והעיר השנייה בגודלה נטוס למלבורן הבוקר

 ראשוני של העיר. לסיור היכרות

 

 , האי פיליפ'  מלבורןה ,24 יום

נבקר במרכז  .החום היארה נהר גדות על השוכנת הירוקה נצא לסיור בעירלאחר ארוחת הבוקר 

בערב, לאחר  העיר, תחנת הרכבת, מוזיאון הלאומי, אנדרטת הזיכרון לחיילי אוסטרליה וניו זילנד.

המפורסם "במצעד הפינגווינים" שבו, שעולים אל החוף באי פיליפ  לסיור ארוחת ערב מוקדמת, נצא

שלידם מצויה מושבת כלבי נשתדל להספיק ולבקר ב"נוביס רוק",  כןלפני  בכל ערב, אחרי השקיעה.

 .הים הגדולה באוסטרליה

 

 סידני -מלבורן  ',ו, 52ם וי

דת נגיע לנקונצא לסיור בעיר התוססת. ע לשדה התעופה ונטוס לסידני. לאחר הנחיתה, ניסהיום 

נטייל והן את בית האופרה במלוא הדרם.  גשר המפרץהן את  תצפית מיוחדת ממנה נוכל לראות

דונם של מדשאות, גנים ושתילים  30 - נסייר בגנים הבוטניים המלכותיים. בחוף בונדי, בחוף הסלעים

 אקזוטיים, שהיוו למעשה את החווה הראשונה של אוסטרליה.  

 

  סידני, שבת, 62יום 

נטייל במפרץ דרלינג השוקק מוצ"ש ב לאחר התפילה וארוחת שבת נצא לסיור רגלי באזור המלון.

 .חיים

 

 , ההרים הכחוליםסידני ',א, 27ם וי

נצא ליום טיול נהדר ב"הרים הכחולים". זוהי אם מזג האוויר יאפשר זאת,  , לאחר ארוחת הבוקר

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 

ם הכחולים נבקר בגן חיות מיוחד ובו נראה את החיות המאפיינות את עצי אקליפטוס. בדרך להרי

ליער גשם ממוזג ברכבת הרים התלולה  אוסטרליה: קנגורו, וולאבי וקואלה ונוכל להצטלם אתם. נרד

 ביותר בעולם ונחזור למרכז המבקרים ברכבל.



 

 
 

 

 תל אביב –יעד ביניים  – סידני ,'ג-'ב, 92-82ם מיי

חזרה לישראל דרך יעד  עמוסי חוויות ניסע לשדה התעופה ונטוסתם ונשלם טיולינו העשיר והמרתק. 

 ביניים.

 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 משך הטיול תאריך נחיתה תאריך יציאה קוד טיול

אדם בחדר זוגי 

לנרשמים עד 

31.8.22 

אדם בחדר זוגי 

לנרשמים החל 

 1.9.22 -מ

תוספת ליחיד 

 בחדר
 הערות הדרכה

SNZD1511 15/11/2022 08/12/2022 24 2250$ 9645$ 9495$ יום 
 יוסי גרין

 

SNZA1511 15/11/2022 13/12/2022 29 כולל אוסטרליה 2995$ 11645$ 11495$ יום 

 

 מחיר הטיול כולל

  1.6.21טיסה בינלאומית ומיסי נמל ובטחון נכון לתאריך 

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התכנית 

 בתי מלון מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה 

 כל הטיול ואפשרות להכנת כריכים לצהריים חצי פנסיון לאורך 

 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

  ביטוח נסיעות, בריאות ומטען 

  כגון: משקאות בארוחות, טלפונים וכד'הוצאות בעלות אופי אישי 

 )הוצאות הנושאות אופי אישי )משקאות שאינם כלולים בארוחות, כביסה, קניות למיניהן 

  לאדם לכל יום טיול(5טיפ למדריך הישראלי )נהוג לתת $ 

 )מופעים שלא כלולים בתוכנית הטיול ובמחיר הטיול )פירוט יימסר לכל טיול בנפרד 

 

 שערי מטבע

ויים המשמעותיים החלים מדי יום ביומו בשערי המטבע בחו"ל מול הדולר, ואשר גורמים בשל השינ

לייקור של השירותים בדולרים, 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

 

  הערות

 נוסעים משלמים.  25* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של 

 * בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבורה תחול האחריות על 

 ברת התעופה או התעבורה.ח  

 * יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות. 

 www.shaibarilan.co.il: הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט * בצוע

 .חודשים לפחות 6-* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל

 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה לאחר * 

   1.6.21ריך תא   
 

 

 

http://www.shaibarilan.co.il/


 

 
 

 

 תשלוםתנאי 

 דמי רישום בלבד300-לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב וםי 31עד מרגע ההרשמה ו $. 

 30 .יום לפני יציאת הטיול סגירת תשלום 

 

 תנאי ביטול

  דמי רישום בלבד47-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב 30עד $ 

 29-14 משווי הטיול 50%-ב ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע 

 13-8 משווי הטיול 75%-ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 

 יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל ני יציאת הטיול עד למועד היציאה ימי עבודה* לפ 7-מ

 העלויות הנלוות 

 מחיריהן לדמי  במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים )ויזה, למשל( יתווספו           

 הביטול הנקובים           

 וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה. ‘ * ימי שישי ושבת, ימי חג וחול המועד בארץ, ימי א

 

 


