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 אדמה מסעות וטיולים
 הטיול המקיף – דרום הודו

 הודו הטרופיתיום טיול ל 19

 גלעד חסקין "רבהדרכת ד
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חופים לבנים, הרים גבוהים וג'ונגלים טבעיים, וטיול לדרום הודו משלב נופים טרופיים   

נפתח את ם נודעה בכל רחבי בעולם הקדום. מטעי תבלינים ונמלים עתיקים שתהילת

מדינת קרנאטקה שבשטחה צמחו כמה מהחשובות בשושלות המלכים של דרום הטיול ב

הודו וממנה שלטו המוסלמים לאורך מאות שנים. חבל ארץ עצום זה משך אליו קהילות 

 נמשיך .דתיות רבות, כמו הג'אינים והבודהיסטים. אותן ואת השפעותיהן נפגוש בטיול

אחת הציביליזציות העתיקות בעולם. מקדשיה של טאמיל נאדו,  -מדינת טאמיל נאדו  אל

מ', מצטיינים בעושר ארכיטקטוני ובפיסול  06-כמה מהם מתנשאים לגובה של למעלה מ

מדינת קראלה הטרופית. הנוף בקראלה הוא קולאז' נסיים בשאין כדוגמתו בכל הודו. 

ס, תעלות מים רוגעות ואגמים צלולים. קראלה אינסופי של שדות אורז, דקלי קוקו

מצטיינת גם באומנויות הבמה המורכבות שלה, המשלבות כוריאוגרפיה סבוכה, 

 תלבושות מדהימות, איפור דרמטי ושפה תיאטראלית ייחודית.

 ינואר  8יציאה:  

 ינואר 72חזרה:  
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 תכנית הטיול
 גואה - מומבאי – אביב תל 1יום 

ומבאי. לאחר השלמת סידורי הכניסה למבשעות הבוקר המוקדמות נצא בטיסת אל על  'ינו 8יום ו' 

גואה, אליה נגיע בשעות הלילה. עם הנחיתה העברה למלוננו  סמוך לנמשיך בטיסה 

 גואה.. לינה בלשדה התעופה

Tel Aviv 
Mumbai 
Goa 

 בדאמי - גואה 7-3יום 
. בירת ממלכת צ`אליוקהששימשה בדאמי עומק היבשה, בדרכנו למזרחה, ל נצא בנסיעה ינו' 9-16א' -ימים שבת

סביב העיירה  .ני חולהשוכנת למרגלות רכס עשוי אבקטנה עיירה חקלאית כיום היא 

מהווים אבן דרך חשובה . המקדשים ה חצובים בסלע עתיקיםמקדשי מערה פזורים 

קרובים מים ה. ביועדות להישגיה של ממלכת צ'אלוקה הגדולה בארכיטקטורה ההודית

 בשני הלילות נלון בבדאמי. נטייל בעיירה ונבקר במקדשים שסביבה.

Goa 
Badami 

 "עיר הניצחון" האמפי 4-5ימים 
ים המרתקים האתרים ההיסטוריואחד  ו"של אונסק "אתר מורשת עולמית"  -האמפינסע ל ינו' 11-12ג' -ימים ב'

 -תיקות העיר הקדומה ויג`איאנאגאר ן עבי הימים הקרובים יוקדשו לסיוריםביותר בהודו. 

נטייל במתחם . בירת אחת האימפריות ההינדיות הגדולות והחשובות בהיסטוריה ההודית

מצודה, פסל יוגה לביקור בנמשיך . המלכותי ובמקדש ויטאלה, היהלום שבכתר העתיקות

 .בשני הלילות נלון בעיירה הוספט הסמוכהועוד. לאקשמי המפוסל בדייקנות 

Hampi 

 ובלור האלביד 6יום 
, אליה נגיע בשעות הצהריים. עם ההגעה נצא לביקור קמנגלוריצ'נצא בנסיעה אל  העיר  ינו' 11יום ד' 

פסלי האלים  .שני מקדשים שנבנו בשיא פריחתה של שושלת הוייסאלה -האלביד ובלור ב

יש. זוהי המעטרים את המקדשים מבחוץ עשויים בצורה מושלמת, כמו תחרה חצובה בש

 נלון בצ'קימנגלור. .הודית במיטבה-האמנות הדרום

 

 ומייסורסראוונאבלגולה  2-8ימים 
 אחת הערים הנאות ביותר בדרום הודו.  מייסור,ל ניסע ינו' 11-11ו' -ימים ה'

האתרים  מן -בסראוונאבלגולה  בדרך נעצור לביקור

 נטפס יחד עםו - המקודשים ביותר לבני הדת הג'איינית

בשעות אחר הצהריים נגיע  הצליינים הג'איינים אל ההר.

האלה במקדש נבקר  אל מייסור. בימים הקרובים

נאנדי ונפגוש את  צ'אמונדי הניצב בראש גבעה מעל העיר

, בשוק המקומי נמשיך לביקור. האל שיווההמשמש כרכבו של השור פסל עצום של  -

 מקדש סומנטפור, שנבנהקור ב. באחד הימים נסע לביהמרשים בארמון המהראג'הו

נלון בשני הלילות  .11-11-הבמאות  באזורבשיא פריחתה של שושלת הוייסאלה ששלטה 

  במייסור.
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 דרום קרנאטקה 9יום 
בנוף  ויתחלףאט ישתנה -. אטדרום קרנטאקה. במעלה הרי הגהאט בהיום נצא בנסיעה  ינו' 10יום שבת 

בעיירה יפה השוכנת בלב נוף נמשיך בנסיעה ללינה . התבלינים ותהררי של יערות ומטעי 

  מטעי התבלינים.

  

 צפון מלאבאר 11-17ימים 
במורד הרי הגת ובמשורים העטורים בדקלי קוקוס אינסופיים לעיירות קטנות נצא בנסיעה  ינו' 11-19ג' -ימים א'

ומת שבה לאורך חוף מלאבאר. במשך אלפי שנים הייתה מלאבאר אזור סחר חשוב וצ

נפגשו התרבות ההודית והתרבות הערבית ולימים התרבות הפורטוגזית, ההולנדית 

נלון . נשתלב בפסטיבלים יפים הנערכים במקדשים באזורובים והבריטית. בימים הקר

 .שבדרך ותעיירפשוטים ונוחים ב במלונות

 

 תעלות המים של קראלהו קוצ'י 13-14ימים 
בקר באקדמיה לריקוד ונכנס לכיתות שבהן נערכים נ ינו' 26-21' ה'-ימים ד

בנסיעה אל עבר קוצ'י, . בתום הביקור נצא שיעורי מחול

מקום מושבה של  המוכרת בשמה הקודם קוצ'ין. זהו

מן המפוארות והמיוחדות ביותר שנוצרו  -קהילה יהודית 

 בארמון ההולנדינבקר  בימים הקרוביםבגלות ישראל. 

יהודית הקטנה שעדיין חיה הכנסת ובקהילה ה-בביתו

נצפה בריקוד ו בשוק של ארנקולאם, נסייר ברשתות הדייג הסיניותנצפה , במקום

נצא לשייט באחד הימים  קטאקאלי המשלב שפת ריקוד מסובכת עם תלבושות ססגוניות.

שני ב בנוף של תעלות מלאכותיות העוברות בין כפרים בלב שדות אורז ובצל עצי הקוקוס.

 הלילות נלון בקוצ'י.

 

 הרי הגת המערבייםמקוצ'י אל  15יום 
נשלים את סיורנו בקוצ'י: נבקר בכנסיית סנט פרנסיס היפה ונצפה  בשעות הבוקר ינו' 22ו' יום 

אט אט  לה הרי הגת המערבייםנצא בנסיעה במעבתום הסיור  ,שתות הדייג הסיניותבר

 נלון במלון הצופה אל מטעי התה., לוה בנוף הררי של יערות ומטעי תהיתחלף הנוף 
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 אל מדוראי המערביים האטהגמהרי  16יום 
נסיעה במורד אח"כ נצא בבין מטעי התה ומטעי הל.  ברכב וברגל יםלטיול הבוקר יוקדש ינו' 21יום שבת 

הנופים הירוקים של קראלה  יתחלפואט -אטבמדינת טאמיל נאדו.  מדוראיההרים אל 

. בשעות אחה"צ ישורים של טאמיל נאדופסיפס שדות האורז האינסופי האופייני למנוף ב

בנויה במעגלים העיר אחת מן העתיקות והחשובות בערי דרום הודו.   -נגיע אל מדוראי

מדים ששעריו המקושטים מתנשאים דש מינאקשי אדיר המיים מסביב למקקונצנטר

לצפות בטקסי ההשכבה של  למקדש מינאקשי נצאמ'. לאחר התארגנות  31לגובה של 

  נלון במדוראי. האלים.
 

 טאנג'וור ושרירנגם 12-18ימים 
מקדש מינאקשי ובשוק החייטים הבוקר נשוב לביקור יסודי ב ינו' 21-21ב' -ימים א'

טאנג'וור, נצא בנסיעה אל . בתום הביקור י שבקרבתוהצבעונ

-9-העיר שימשה כבירת מלכי הצ'ולה ששלטו כאן במאות ה

וצר נבקר במוזיאון המקומי, הא בשעות אחה"צלספירה.  11

במקדש בריהדישווארה ו עשרות פסלי ברונזה מרשימים

ר בהודו. מ' הוא הגבוה ביות 66-שהוכרז כ"אתר מורשת עולמית". המקדש שמתנשא ל

רי הצליינות החשובים אחד מאת, מקדש שריראנגםבנלון בטאנג'וור. למחרת נסע לביקור 

בנסיעה  בתום הביקור נמשיך. ממוקם על אי בתוך נהר הקאוורי הקדוש, הבטאמיל נאדו

 . נלון במהבליפורם.מהבאליפורםעיירת החוף ל

  

 תל אביב –מומבאי  –צ'נאי  – מהבאליפורם 19יום  
עיירת חוף שקטה שהתפרסמה בזכות מקדשי החוף ותבליטי הקיר  היא מהבאליפורם ינו' 20ם ג' יו

נבקר בחמשת נקדיש את שעות הבוקר לסיורים בעיירה וסביבותיה:  המדהימים שלה.

נמשיך לביקור הראטות המייצגים חיפוש אחר שפה ארכיטקטונית לעיצוב מקדשים. 

הצהריים נצא בנסיעה אל שדה התעופה של  בשעותבמקדשי החוף ובחצרות הפסלים. 

צ'נאי ממנה נצא בטיסות, דרך מומבאי חזרה לתל אביב. נחיתה צפויה לפנות בוקר של 

 (.11.1.16) 12-היום ה
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 תנאים ומחירים
 )לאדם בחדר זוגי(מחיר הטיול 

 דולר 4,343 מחיר לאדם בחדר זוגי

 לרדו 12 )עשוי להשתנות( מסי נמל והיטל דלק

 דולר 1,011 סה"כ

 למחירהערות 
  מחיר הטיול מבוסס על טיסות בינלאומיות ופנימיות )כולל מסי נמל והיטלי דלק( במחירים הידועים לנו בעת הכנת

 ההצעה. במידה ויחולו שינוים במחיר הטיסות / המיסים / ההיטלים ההפרש יגבה / יוחזר בהתאם. 

 המחיר כולל
  ת"א. –מומבאי  –במסלול ת"א  על בינלאומיות בחברת אלטיסות 

  1 .טיסות פנימיות בחברות הודיות כמפורט בתכנית הטיול 

  :מלונות מדרגה ראשונה. במקומות הקטנים )בעיקר בצפון מלאבאר( הלינה במלונות הטובים בנמצא.לינה 

 צהריים או ערב(.ארוחות  1 בוקר לאורך כל הטיול ועוד וחותכלכלה: אר( 

 תחבורה: אוטובוס מ( 4מוזג בהעברות ובסיורים כמפורט בתכנית. רכבי שטחX4בעת הביקור בהרי הגת ) 

 .המערביים 

 .רכבות: רכבת יום בקרונות ישיבה ממוזגים 

  בתעלות של קראלה.שייט 

 .מופע ריקוד בקוצ'י 

  :ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.מסעות וטיולים"  -מצוות "אדמה ד"ר גילי חסקין הדרכה 

  :המפורטים בתכנית.ולמופעים לאתרים דמי כניסה 

 .תשר: לנותני השירותים השונים 

 המחיר אינו כולל
   :דולר. 593תוספת ליחיד בחדר בסך 

 נדרשת אשרת כניסה אחת להודו. ראה נספח א' 'אשרת כניסה להודו' המפורט לעיל.אשרות כניסה להודו : 

 הוא חובה! החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם  הביטוח על הנוסע לעשות ביטוח בריאות ומטען. :רפואי ביטוח

 הלך הטיול )ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן(.למטייל במ

 הערות חשובות
  ,על המטיילים לקחת בחשבון שטיול לדרום הודו כרוך בנסיעות ארוכות , לעתים בכבישים הרריים ומפותלים

 מוכה. וששירותי הקרקע, בייחוד במחוז מלאבאר, הם מדרגת תיירות נ
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 אשרת כניסה להודו: -נספח א' 
 נדרשת אשרת כניסה להודו. אופן הנפקת האשרה משתנה לפי תנאיה. האפשרויות השונות הן כלהלן:

 יום מקסימום(: 16א. אישור כניסה למטרת תיירות )כניסה אחת להודו ושהיה של עד 

בכתובת:  Visa on Arrival application –האישור מונפק אלקטרונית על ידי מילוי טופס בקשה הנקרא 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html   

 לטובת מילוי הטופס עליכם להצטייד מראש בדברים הבאים:

  סריקה של הדרכון בקובץPDF   קילו בייט מקסימום. 122בגודל של עד 

 יקה של תמונת פספורט בקובץ סרJPEG  מגה בייט מקסימום. 1בגודל  של עד 

  דולר באמצעות כרטיס האשראי. 62במהלך מילוי הטופס תידרשו לשלם עבור האשרה סך של 

 לתשומת לבכם:

  עמודים ריקים  1על הדרכון להיות תקף לחצי שנה לפחות מיום הנסיעה וצריכים להיות בו לפחות

 מחותמות. 

 יום לפני מועד הנסיעה. 14למלא את הטופס מוקדם מ  לא ניתן 

  ימים לפני מועד הנסיעה ! 12אנחנו ממליצים לדאוג להנפקה לא יאוחר מ 

  שעות ממועד מילוי הטופס וביצוע התשלום )תלוי ברשויות  96האישור מונפק, בדרך כלל, בתוך

 ההודיות(. 

 עת מילוי הבקשה.האישור ישלח אל תיבת המייל שלכם כפי שהקלדתם אותה ב 

  עליכם להדפיס את האישור ולהציגו לחברת התעופה, טרם טיסתכם להודו, ולפקיד ההגירה בעת

 הכניסה להודו.

 אופן הנפקת האשרה: 

  על פי המפורט לעיל. בכוחות עצמכם ועל אחריותכם באפשרותכם להנפיק את האשרה 

 דולר )עלות האשרה בסך  53בשל  בעלות לבחירתכם ניתן גם לקבל את שירות זה באמצעות משרדנו

 דולר(.  13דולר ובתוספת דמי טיפול בסך  62

 ב. אשרת כניסה למטרת תיירות או עסקים )אשרה עם כניסות מרובות להודו התקפה למשך חצי שנה(:

ימים, או  12-אשרה זו נדרשת מכל אדם שזקוק ליותר מכניסה אחת להודו, או ששהייתו מחייבת שהות של למעלה מ

 סיעתו היא למטרת עסקים.שנ

 האשרה מונפקת בדרכון והיא מחייבת הגשה של הבקשה לשגרירות ההודית בארץ. 

לא ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי, אלא אך ורק דרך גורם שהוסמך לכך על ידי השגרירות )אפשר להגיש את 

 הבקשה באמצעות משרדנו(.

 אופן הגשת הבקשה:

 ק:יש למלא את טופס הבקשה בלינ https://indianvisaonline.gov.in/visa/  :בדף שיפתח יש ללחוץ על לינק

online application link. 

 .יש לחתום על הטופס, באותה חתימה שהשתמשתם בה בדרכון 

 עמודים ריקים מחותמות. 1יות בו לפחות על הדרכון להיות תקף לחצי שנה לפחות מיום הנסיעה וצריכים לה 

  תמונות פספורט + דרכון בתוקף. 1את הטופס המלא יש להגיש חתום למשרדנו יחד עם 

  אם דרכונכם הוא בן פחות משנה, עליכם לצרף גם את הדרכון הקודם לשאר המסמכים הנדרשים להגשת

 הבקשה.

  כם לצרפו לשאר המסמכים הנדרשים להגשת עלי –אם הצהרתם בעת מילוי הטופס שברשותכם גם דרכון זר

 הבקשה. 

  :)דולר. 53עלות האשרה )כולל דמי טיפול 

  ימי עבודה לפחות )ובלבד שכל המסמכים שהוגשו תקינים(. 9זמן הטיפול המינימלי להנפקת האשרה הוא 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/
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 התהליך מעתה ועד היציאה לטיול -נספח ב' 

 ול. להלן מספר המלצות להתארגנות לקראת היציאה לטי

 הרשמה לטיול

  תל , קומה ב', הדר יוסף, 11קהילת סלוניקי מסעות וטיולים", ברח'  -ההרשמה לטיול תעשה במשרדי "אדמה

 .21-6443325, פקס: 21-6441555טל': , 6931111אביב 

  טופס הרשמה אלקטרוני מופיע באתר האינטרנט של "אדמה " בכתובתwww.adamatours.com יש .

 להקליד את התשובות בטופס ולהעבירו אלינו בלחיצה על "שלח טופס".

 הכנות כלליות

 :טפלוטיול החזרה מההחודשים מיום  6-תוך פחות מ. אם תוקף הדרכון יפוג בהדרכוניםאת  בדקו דרכון 

 דרכון חדש. הוציאודפים ריקים לאשרות  1לפחות  לכםבהארכתו. אם אין 

 האשרות . אתם נוסעיםבהנפקת אשרות כניסה לארצות אליהן  טפלו, באמצעות משרדנו, :כניסה שרותא

 לטיול שלכם מפורטות במסגרת התנאים של הטיול לעיל. הנדרשות

 :באזורכם לגבי החיסונים הנדרשים לטובת הטיול. עם לשכות הבריאות התייעצו חיסונים 

 לכםאת תנאי הפוליסות המוצעות  למדו!  ו. אל תתעצללכםמתאים ביטוח בריאות ומטען ה בחרו :רפואי ביטוח ,

הקדימו להזמין את הביטוח הרפואי ככל כיסוי הולם.  יםמקבל םשאת ותוודאואת האותיות הקטנות  קראו

האפשר! חברות ביטוח מסוימות דואגות לתת לכם כבונוס כיסוי לגבי דמי הביטול, במקרה שתאלצו לבטל את 

 היציאה, מסיבה רפואית כלשהי הקשורה בכם או בקרוב מדרגה ראשונה. נסיעתכם עוד טרם

 :להכין את השובר המתאים.  דאגולהשתמש בנקודות של הנוסע המתמיד,  מתכוונים אתםאם  מועדוני תעופה

 בדקושדרוג בנקודות  מבצעים שאתם: השימוש בנקודות לא תמיד אפשרי ולא תמיד כדאי. לפני לבכםלתשומת 

 האם בכלל ניתן להשתמש בנקודות ומהן העלויות הנלוות למהלך כזה.

 :במידה וחשוב לכם לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו בקשה בנדון ואנחנו נעבירה  הושבה במטוס

לחברת התעופה. יודגש, עם זאת, שההחלטה לגבי מקומות ההושבה היא של חברת התעופה לבדה ואין 

ח שאכן תקבלו את מבוקשכם. יתירה מכך, חברות התעופה מבחינות בין כרטיס באפשרותנו להבטי

אינדיבידואלי, שבו הן מאפשרות לקבוע מקום הושבה מראש, לבין כרטוס במסגרת קבוצתית, שלגביו הן, ברובן, 

 אינן מוכנות לעשות הושבה בכלל. אנא קבלו את העניין בהבנה.

 :אוכל מתאים בטיסות. לכםמוזמן ודאו שלאוכל מיוחד,  זקוקיםשרות, או כ י, שומריםצמחוני אתםאם  מזון מיוחד 

 :נשמח להמליץ על קריאה רלוונטית. .יםנוסע אתםעל היעדים אליהם  למדו ידע 

 פגישת תדרוך

  אליכם במכתב או בשיחה לפגישת תדרוך. המידע לגבי מועד ומקום הפגישה יועבר  תוזמנולקראת הנסיעה

 . טלפונית

 מידע כללי לגבי הטיול וההכנה לקראתו. ובפגישה תקבל 

 מסירת מסמכים

 המסמכים הבאים: אליכםכמה ימים לפני היציאה יועברו 

 .כרטיסי טיסה 

 .טבלת טיסות עם פירוט הטיסות, יעדן ומועדן 

 .טבלת מלונות עם פירוט מס' טלפון ופקס 

  רק למטיילים בקבוצות(מידע לגבי מפגש בשדה התעופה דף(. 

 רק במידה והשוברים נמסרים בארץ )ברוב המקרים הם נמסרים ע"י הספק בחו"ל(. -'רים( שוברים )ואוצ 

http://www.adamatours.com/
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 לטיולי "אדמה מסעות וטיולים"דף תנאים כלליים  -נספח ג' 
 מידע כללי, תנאים ואחריות

יולינו מתוכננים לאור היכרותנו עם ט
הארצות בהן אנו מטיילים והניסיון שצברנו 

ת לעת תקלות בהן. עם זאת מתרחשות מע
בלתי צפויות הנובעות מאופיין של ארצות 
אלו. בתקלות אלו יש כדי לגרום לשינויים 

בתכנית הטיול ו/או לפגיעה ברמת 
השירותים שהובטחה. לא נוכל לקחת 

 אחריות על תקלות מסוג זה.
כמיטב יכולתנו לגרום נו מצידנו נעשה א

שהטיולים יהיו מוצלחים, אך במקביל אנו 
מנו את הזכות לבצע שינויים שומרים לעצ

במסלול כפי שמכתיב השטח, גם אם 
השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו 

 בתכנית.
 תנאי ההרשמה

רשמה לטיול מחייבת מילוי טופס ה
)ר'  דמי קדימה לטיולתשלום והרשמה 

להלן שיטת התשלום ומועדיה(, מטייל 
שטרם שילם את דמי הקדימה, ייחשב כמי 

בטיול ולא כמי שנרשם אליו  שהביע עניין
בפועל. זאת גם במידה והמטייל מילא 

תהיה  חברת "אדמה"ושלח טופס הרשמה. 
פטורה מלשמור עבורו מקום בטיול ולשריין 

 עבורו הזמנות כלשהן בשטח.
טייל הנרשם לטיול )ז.א. שלח טופס מ

הרשמה ושילם מקדמה לטיול( ו/או 
משתתף בטיול או בחלק ממנו, מבטא בכך 

הסכמתו המלאה והמפורשת לכל  את
התנאים המפורטים בתכנית הטיול ובנספח 

 זה. 
  גודל והרכב הקבוצה

 13בהרשמה של  יתמותנ הטיול ציאתי
מטיילים לפחות, אלא אם צוין אחרת. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל 
, במידה ועד ויום לפני יציאת 12טיול עד 

ת, מטיילים לפחו13אותו מועד לא יירשמו 
דמי קדימה המבטיחים את ואלה ישלמו 

השתתפותם בטיול. במקרה כזה תחזיר 
הכספים ששולמו לה אך מלא החברה את 

לא תהיה חייבת לשלם כל סכום נוסף 
 כפיצוי על ביטול הטיול.

 מספר ימי הטיול
נין ימי הטיול כולל את יום עזיבת הארץ מ

ואת יום החזרה אליה גם אם בימים אלו לא 
ית סיורים. שונה מספר ימי נכללת תכנ

הטיול עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או 
שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב, יעודכן 

מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או 
 להפחתה.

ובהר בזאת כי השינוי לא יהיה באופן מ
יחסי למספר ימי הטיול ששונה, כי אם 

בהתייחס לעלות בפועל שהוספה או 
 ב השינוי.הופחתה לחברה עק

 דרכון ואשרות
ש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה י

לפחות מיום הכניסה המיועד לכל אחת 
מארצות הטיול. הוצאת/הארכת דרכון הינה 

באחריות המטייל בלבד. יש להתעדכן 
במשרדינו לגבי לוח הזמנים להגשת 

הפרטים האישיים הנדרשים להנפקת 
 האשרה/ות הדרושות לטיול. 

ל ביטול/שינוי הטיול הנובע כל מקרה שב
מבעיות בהנפקת אשרות הכניסה או 

ממדיניות הממשלות של הארצות 
אין החברה אחראית לנזק  -המתויירות 

 ו/או להוצאות הנובעים מכך.
 לוחות זמנים ונתיבים -טיסות 

ינוי בלוח הטיסות, אשר יבוצע על ידי ש
חברות התעופה, יגרור בעקבותיו שינוי 

הטיול. תוספות למחיר במסלול ובאורך 
הטיול הנובעות מכך יכוסו על ידי המטייל. 
ההודעה על שינוי הטיסות אינה תלויה בנו 

 ועשויה להיות בהתראה קצרה.
נו עושים מאמץ לבחור טיסות המוגדרות א

כטיסות העוברות בנתיב בטחוני. עם זאת, 
החברה שומרת לעצמה זכות לבחור 
אם מסלול טיסות ע"פ שיקול דעתה ובהת
לתכניות הטיולים. על המטיילים חלה 

האחריות לברר עימנו את נתיב הטיסות 
 טרם הרשמה.

 טיסות בנפרד מהקבוצה
וסע שבוחר שלא לטוס בטיסות נ

הקבוצתיות, אם בכיוון אחד ואם בשני 
או  Divideהכיוונים, יחוייב בתוספת 

 .Non Flightבתוספת 
 כניסה לחדרי המלון ופינויים

רים בבתי המלון ושעת עת הכניסה לחדש
בצהרים.  11:22פינויים הינה כמקובל 

לעיתים, על פי מדיניות המלון, שעת 
הכניסה עלולה להיות מאוחרת יותר ו/או 
שעת הפנוי מוקדמת מהאמור לעיל. אין 
ביכולתנו להתחייב לספק חדרים מוקדם 

משעת הכניסה ו/ או לפנותם מאוחר יותר 
 והים.בו אנחנו שהנהוגה במלון מהשעה 

 חדר ליחיד
רשמים בודדים שאינם מעוניינים בחדר נ

לחוד יתאמו זאת עימנו. אנו נעשה כל 
מאמץ לשבצם בחדר זוגי עם בן/בת זוג 

בהתאם למין הנרשם. אין אנו מתחייבים 
להתאמה בין הזוג למעט בנושא מין בן/בת 

 הזוג לחדר.
חברה אינה מתחייבת למצוא למטיילים ה

ר ובמקרה שכזה יחידים בן/בת זוג לחד
 יידרש המטייל לשלם תוספת לחדר ליחיד.

ן מובהר בזאת כי מטייל ששובץ לחדר עם כ
בן/בת זוג ואשר ירצה במהלך הטיול לעבור 
לחדר ליחיד, מתחייב בזאת לשלם לחברה 

את ההפרש על מעברו לחדר ליחיד ואת 
ההפרש על מעבר בן/ בת זוגו הקודם/ת 

 לחדר ליחיד.
והינו מעשן, ואשר  טייל שנרשם כבודדמ

לחדרו יצורף מטייל נוסף שנרשם כבודד 
מתחייב להימנע מעישון  -ואינו מעשן 

בחדרי המלונות בכל מהלך הטיול, ובאם 
יסרב מראש ובעת ההרשמה ו/או במהלך 

יידרש לשלם תוספת  -הטיול לתנאי זה 
 לחדר ליחיד.

דר ליחיד ניתן בבתי מלון בלבד. ח
ת, ספינות, במקומות לינה אחרים )רכבו

אהלים, בתי הארחה וכד'( לא ניתן להשיג 
 חדר ליחיד.

 שיטת התשלום ומועדיה
עת ההרשמה ימסור המטייל פרטי כרטיס ב

אשראי לגבית הסכומים הכרוכים בנסיעה, 
 על פי לוח תשלומים כמפורט:

 122עת ההרשמה תגבה מקדמה בסך ב
 דולר למטייל.

דולר למטייל  122קדמה נוספת בסך מ
ימים לפני מועד  122בטווח של תגבה 

 היציאה לטיול. 
מטייל שירשם לטיול ובהר בזאת כי מ

ימים לפני מועד  122-בטווח של פחות מ
 -היציאה ישלמו את שתי המקדמות יחדיו 

 דולר למטייל. 422בסך 
תרת החשבון )להלן יקרא "החיוב י

ימים  13-העיקרי"( תשולם לא יאוחר מ
לוש לפני היציאה לטיול באחת מש

 האפשרויות הבאות: 
תשלום בכרטיס  -אפשרות ראשונה 

אשראי בתשלום אחד ללא הצמדה וללא 
 ריבית.

תשלום בכרטיס אשראי  -אפשרות שניה 
תשלומים שקליים צמודים לשער  1-1-ב

 הדולר וללא ריבית.
תשלום בכרטיס  -אפשרות שלישית 

תשלומים  1-11-אשראי בעסקת קרדיט ב
 שקליים.

-תשלום המתבצע פחות מכל מקרה של ב
מיתרת  32% -ימים לפני מועד היציאה  13

התשלום תעשה במזומן )בשקלים או 
דולרים מזומנים, בהעברה בנקאית שקלית 

או דולרית, או בשיק שקלי לפירעון מיידי( 
והיתרה בכרטיס אשראי כמפורט 

 באפשרות א' או ב' או ג' דלעיל.
מידה ואחרי ביצוע החיוב העיקרי תחול ב
תייקרות כלשהי במחיר הטיול, או ה

בתשלומים הנלווים אליו )כדוגמת: שינוי 
במסי הנמל, רכישת ביטוח וכדומה( 

ההפרש יגבה בתשלום אחד טרם היציאה 
 כרטיס האשראי שנמסר.אמצעות ב
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א תימסר הודעה נוספת לפני כל מהלך ל
 גביה.

טייל שמבקש להחליף את התשלומים מ
ם שבכרטיס האשראי שמסר לאמצעי

אחרים )כגון: שיקים, מזומן, העברה 
בנקאית(, או שמבקש להמשיך את 

תשלומיו בכרטיס אשראי שונה מזה שמסר 
תחילה, נדרש להודיע על כוונתו לא יאוחר 

 ימים לפני מועד היציאה. 13-מ
 דמי קדימה מיוחדים

חלק מהטיולים נדרשים דמי קדימה ב
נוספים לדמי הקדימה הרגילים. הללו נועדו 

יח טיסות או שירותי קרקע מוגדרים, להבט
על פי תנאי נותן השירות ועל פי התנאים 

 המתפרסמים כחלק מתכנית הטיול. 
מטייל ישלם את דמי הקדימה הנוספים ה

על פי לוחות הזמנים שנקבעו לטיול שבו 
הוא משתתף, בין אם תנאים אלו נמסרו לו 

מלכתחילה, בטרם נרשם לטיול, ובין אם 
הרשמתו ואגב ההכנות הם נקבעו אחרי 

 לקראת יציאת הטיול. 
כל מקרה שמטייל יפגר בתשלום דמי ב

הקדימה הנוספים, הנדרשים להבטחת 
השירותים בגינם נקבעה המקדמה, 

החברה תהיה פטורה מלשריין עבורו את 
 ההזמנות שהוא פיגר בתשלומם.

 הבהרות לגבי התשלום
ל התשלומים יבוצעו לפי שער מט"ח כ

מתפרסם על ידי כת גבוה העברות והמחאו
  התשלום.פירעון הבנק הבינלאומי ביום 

א.ל., .ויזה כ תן לשלם בכרטיסים מסוגני
 קארד , ישראכרט ומאסטרקארד לאומי

שהונפקו בארץ. לצערנו לא נוכל לקבל 
 תשלום בכרטיסי אשראי מסוגים אחרים.

סקאות בתשלומים בכרטיסי אשראי ע
" )כמפורט ב"שיטת התשלומים ומועדיה
לעיל( יעשו על פי שער מט"ח העברות 
והמחאות גבוה כמתפרסם ביום ביצוע 

עסקת החיוב, אך בפועל כל תשלום יחוייב 
על פי השער המתפרסם ביום שלפני 

פירעון התשלום, על פי הנהוג בחברת 
לאומי קארד בעסקאות שקליות צמודות 

 דולר. 
טייל שמבקש לבצע חלק מתשלומיו מ

בתנאי שהתשלום בשיקים יוכל לעשות ו
יבוצע אך ורק בשקלים ופירעון השיקים לא 

ימי עבודה לפני מועד  12-יהיה מאוחר מ
 יציאת הטיול.

טייל שמבקש לבצע חלק מתשלומיו מ
בשטרות מזומנים יוכל לעשות כן ובתנאי 

שהתשלום יבוצע בשקלים או בדולרים 
-אמריקאים ושהתשלום יבוצע לא יאוחר מ

 יציאת הטיול. ימי עבודה לפני מועד 12
טייל שמבקש לבצע חלק מתשלומיו מ

בהעברה בנקאית יוכל לעשות זאת ובתנאי 
שהתשלום יבוצע בשקלים או בדולרים 

אמריקאים ושההעברה תבוצע לא יאוחר 
 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול.  12-מ
שלום באירו אפשרי אך ורק בטיולים ת

 שמחירם פורסם באירו.
 שינוי במחירים

הטיול מורכב ממחיר טיסות וממחיר חיר מ
שירותי הקרקע הנכון ליום פרסום הטיול. 

מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים 
ומדיניות של חברות התעופה נכון לאותו 

יום. מחיר סידורי הקרקע מבוסס בין היתר 
על שערי החליפין של המטבעות השונים 

בארצות המתויירות לעומת הדולר 
וי בתעריפי האמריקאי. במקרה של שינ

הטיסות ו/או מסי הנמל והיטלי הדלק 
בטיסות הבינלאומיות והפנימיות ו/ או שינוי 

שערי החליפין לעומת הדולר, שמורה 
לחברה הזכות לעדכן את מחיר הטיול 
בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או 

 מלא על ידי המטייל.
 תנאי ביטול יציאה לטיול

ע, מקרה של ביטול היציאה מיוזמת הנוסב
 כמפורט:דמי ביטול מצטברים  יחולו עליו

במידה וטרם מסירת הודעת הביטול  .א
 יחויבהונפקו לטובת הנוסע אשרות כניסה, 
 הנוסע במחירן המלא של האשרות. 

הנוסע בדמי הביטול על  יחויב בנוסף .ב
כרטיסי הטיסה בטיסות הבינלאומיות 

והפנימיות, במידה ויושתו דמי ביטול כאלו 
 ופה. מטעם חברות התע

ישלם הנוסע דמי ביטול כפיצוי  בנוסף .ג
מוסכם מראש, עבור שירותי הקרקע 

והטיפול המשרדי בטיול עצמו בסך 
 כמפורט: 

ימי  13החל מיום ההרשמה ועד  .1ג
דמי ביטול בסך  -עבודה לפני מועד היציאה 

 דולר. 13
ימי  13ימי עבודה ועד  14-החל מ .2ג

בסך  דמי ביטול -עבודה לפני מועד היציאה 
 דולר. 422

ימי  13ימי עבודה ועד  14-החל מ .1ג
עבודה לפני מועד היציאה דמי ביטול בסך 

 דולר. 522

ימי  1ימי עבודה ועד  14-החל מ .1ג
עבודה לפני מועד היציאה דמי ביטול בסך 

 דולר. 1422
לפני היציאה  ימי עבודה 1 -החל מ .1ג

המטייל לשלם לחברה את מחירו  יחויב
 ול.המלא של הטי

 הבהרות לגבי תנאי הביטול
חישוב מניין ימי עבודה המוזכרים לעיל ב

ה', להוציא ערבי חג וימי -יחושבו ימים א'
 חג.

ודעת הביטול תעשה בהודעה בכתב ה
( שתימסר ודוא"ל בלבד )לרבות פקסימיליה

במשרדי החברה. מועד הביטול יוגדר לפי 
 מועד מסירת ההודעה.

תנאי  חלק מהטיולים מתפרסמים, גםב
נוספים על פי התנאים המיוחדים ביטול 
עצמו, תנאים אלו מפורטים כחלק לטיול 

בכל יובהר בזאת שמתכנית הטיול עצמו. 
מקרה של סתירה בין התנאים המפורטים 

בתכנית הטיול ובנספח זה, התנאים 
המפורטים בתכנית הטיול גוברים על אלו 

 המפורטים כאן. 
 זיכויים והחזרים

לא יינתן כל זיכוי/החזר  ובהר בזאת כימ
למטייל אשר יבחר לא לעשות שימוש 
באחד ו/או יותר מהשירותים המוצעים 
במסגרת תכנית הטיול לרבות טיסות, 
סיורים, ארוחות, העברות, בתי מלון, 

מופעים ו/או כל פעילות אחרת הממומנת 
 ע"י החברה במהלך הטיול.

יום  12חזרים כספיים לנוסע יעשו בתוך ה
ביטול בערכים דולרים בשער ממועד ה

העברות והמחאות גבוה כפי שהתפרסם 
על ידי הבנק הבינלאומי במועד ביצוע 

 החיוב.
 חילוקי דעות

מקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט ב
המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר 

 ת"א בלבד.
חברה רשאית, על פי בחירתה בלבד, ועל ה

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש 
מטייל שחילוקי הדעות בינו לבין מה

החברה יתבררו בפני בורר או בוררים 
שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני 

נסיעות ותיירות בישראל ולרבות הועדה 
 לתלונות הציבור שבמסגרתו.

 (1212 ינואר)מעודכן 

 

לתנאי רישום, תשלום וביטול נוספים ראה בתכנית הטיול שלך. בכל מקרה של סתירה בין התנאים המפורטים כאן לבין התנאים 

 .המפורטים בתכנית הטיול, התנאים המפורטים בתכנית גוברים על אלו המפורטים בנספח זה


