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 אדמה מסעות וטיולים
 בשלכתיפן 

 לארץ השמש העולה טיוליום  17

  גילי חסקין' דרבהדרכת 
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, בדידותה של שרשרת האיים הגעשית. פרוש הארכיפלג של יפןבקצה מזרחי של אסיה   

. תרבותית הנבדלת משאר עמי אסיהזהות ִאפשרה ליפנים לבנות , המוקפת מים מכל עבר

מסתגרים בארכיפלג  -ברצותם , נפתחים אל העולם וסופגים השפעות תרבותיות -ברצותם 

הבידוד התרבותי ותנועת המטוטלת בין פתיחות להסתגרות הפכו . שלהם בבידוד מזהיר

הנכונה להטמיע לתוכה את , אומה פרגמטית -את יפן לאומה בעלת צביון ייחודי משלה 

 .שומרת בקנאות על מסורתה, שמרנית ונוקשה -ובה בעת , מיטב מתרבותם של אחריםה

וכפרים ערים מודרניות בקר בנ, נטייל ברחבי האי הונשו. נצא למסע אל לבה של יפן

נפגוש את הדת היפנית  בשלל ; חדשותלבירות בירות עתיקות בין נדלג  ;מסורתיים

להבין את הרוח ומעל הכל ננסה  ע ונתרשםניג, נטעם; שינטו וזן, מקדשים בודהיסטים

 . מודרנית של האומה היפנית-המיוחדת ששורה על תרבותה הקמאית

 'וקא 6: יציאה  

  'וקא 22: חזרה  
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 תכנית הטיול
  אוסקה -תל אביב  1-2ימים 

לישית הבירה הכלכלית של מחוז קנסאי והעיר הש ,אוסקהלא ישירה ל הנצא בטיס 'אוק 6-7' ג-'ימים ב

 Tel Aviv .בשעות הערב ונעבור למלוןלמחרת נגיע . בגודלה ביפן
Osaka 

 הירושימה -נארה  3יום 

נמשיך אל . נצא לסיור קצר בשווקים וברחובות המקורים התוססים של אוסקההבוקר  'אוק 8' יום ד

העיר משקפת את . הראשונה של יפן (הקבועה) בירהכ 017עיר שנקבעה בשנת , נארה

סייר בנארה כולל נ. שר והעוצמה הרבה שרכשו מסדרי הנזירים הבודהיסטים ביפןהעו

בתום הסיור   .ביותר ביפןבנין העץ הגדול בעולם ובו הבודהא הגדול  - י'מקדש טודאיג

 .ללינה בהירושימה( ש"קמ 077רכבת הקליע שמהירותה מעל )נצא ברכבת המהירה 

  .אוקיאמהלמלון ביועבר ישירות ציוד גדול .  לילהיש לארוז תיק קטן ל* 

 

 אוקיאמה וים יפן הפנימי –ימה 'מיאג 4-5ימים 

'אוק 9-11' ו-'ימים ה , המוזיאוןכולל  לוםשעות הבוקר יוקדשו לסיור בפארק הש 

שהוקם בעקבות הטלת פצצת האטום על העיר במלחמת 

הנחשב לאחד  ,ימה'גאבאי מילטיול נמשיך  .היהעולם השני

נשוט אל האי למחרת  .פןיראות הנוף היפים במשלושת מ

נטייל . הממוקם בים יפן הפנימי( Naoshima)נאושימה 

 . באוקיאמהנלון . במוזיאונים השונים באי ונהנה מיופיו של החיבור בין הטבע לאומנות

 

  קיוטו 6-8ימים 

אשר שימשה , קיוטואל נסע הגנים היפים ביפן והנחשב לאחד , הבוקר נבקר בקורקואן 'וקא 11-11 'יום ב-שבת

טירת נבקר ב :לסיורים בעירהימים הקרובים יוקדשו  .שנה 1177במשך כבירת הקיסרות 

נמשיך . י'ינקאקוגשל ק מקדש המוזהבטוקאגאווה וב ששימשה למגורי השוגון, ו'ניג

ובע ברנטייל ונשתתף בטקס תה מסורתי , לטיולים רגליים בסמטאות העיר ובגניה

מצפייה בריקוד של גיישה ובמשנהו הערבים ניהנה באחד . ובתי התה של גיוןישות יהג

שני לילות ובלילה השלישי ניסע  נלון בקיוטו (.כפוף לאישור)קבלת פנים יפנית מרגשת מ

 .ללינה בנגויה
 

  האלפים היפניםנתיבי טאקיאמה ואל  9-11ם מיי

. שרשרת רכסי הרים הנמתחת לרוחב האי הונשו, הרי האלפים היפניםאל נסע היום  'וקא 11-16 'ה-'ימים ג

ביערות , תעשירים בפעילות גיאותרמי', מ 0,777המתנשאים לגובה של מעל ההרים 

ריחוק מהחוף ומיעוט הדרכים החוצות את האלפים ה. עבותים ובשמורות טבע פראיות

נקדיש את הימים . פניתהאטו את חדירת המודרניזציה ולפיכך גם שימרו את המסורת הי

, הגדולים מעץ וקששבתיו כפר , גו-יראקאווהשנבקר ב. הקרובים להרים ולתושביהם

המשמשת מרכז  ,נמשיך אל טאקיאמה .נשמרו בצורת הבניה העתיקה של כפרי יפן

במוזיאון המקומי  סיירנ .שנה 077בתיה נשמרו כפי שהיו לפני ולמגוון אומנויות 

נטייל בנתיב העובר בהרי האלפים הצפוניים למחרת  .ציורייםסמטאות בין בתי העץ הוב

  .רכסיםשלכת על גבי הנשתמש בכלי תחבורה שונים ונהנה מנופי ה". הגג של יפן"ומכונה 

בחווה לגידול  נבקר, (Matsumoto)טירת הסמוראים במאטסומוטו בהמשך דרכנו נצפה ב

במשנהו , בלילה הראשון בטאקיאמהנלון . ווסאבי ונערוך טיול רגלי בשמורת טבע ייחודית

  . בבית הארחה מסורתי בשולי שמורת טבע הרריתבמאטסומוטו ובלילה האחרון 
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 האקונה  12יום 
ונבקר במוזיאון של אמן המעצב נסע במורד ההרים היום  'וקא 17' ויום 

האקונה עיירת נופש אל בתום הביקור נמשיך . קימונו

עם  .מעיינות חמיםהמשופע ב באזור גיאותרמימוקמת המ

 י'הר פוגנצפה על ובהאקונה נצא לסיור ראשון ההגעה 

במידה ומזג האוויר יאפשר ) 'מ 0,003המתנשא לגובה של 

  . במלון עם מרחצאות חמים נלון בהאקונה. (זאת

 

 וניקוטוקיו  13-15ימים 

המשתרע על פני שטח , במוזיאון. האקונהבמוזיאון הפתוח של  מרתקלסיור נצא הבוקר  'וקא 18-21 'יום ב-שבת

היתה  13-עד המאה ה. בתום הביקור נסע אל טוקיו .פזורים מאות רבות של פסלים, גדול

היה זה השוגון טוקאגאווה שקבע אותה . טירה קטנה שנקראה בשם אדו-עיר, טוקיו

יוקדשו ימים הקרובים ה. מן קצר היא הפכה לאחת הערים הגדולות בעולםכבירתו ובתוך ז

ובמקדש  נבקר במוזיאון אדו המרתק המספר על תולדות העיר: וסביבתה ים בעירלסיור

ברחוב המעצבים אומוטה  ,וקו'ברובע הצעירים התוסס הרג נשוטט. אסאקוסה המפורסם

סרים ט של קייעיר ק -ניקו אל באחד הימים נסע . ועוד ברובע גינזה היוקרתי, סנדו

קומפלקס בנינים מיוחד במינו  -של השוגון טוקוגאווה  וליאוםוזאייר במנסו בהרים ושוגונים

בכל הלילות  .בערבים נצא לשוטט באזורי הבילוי של העיר. של הארכיטקטורה היפנית

  .נלון בטוקיו

 

 תל אביב –טוקיו  16-11ימים 

יום נחיתה משוערת ב. אביבלתל לא ישירה ונצא בטיסה  שלים את הסיורים בטוקיונהיום  'אוק 21-22' ד-'גימים 

 Tokyo  .בשעות הבוקר 10-ה
Tel Aviv 
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 תנאים ומחירים
 (לאדם בחדר זוגי) מחיר הטיול

 בהמשךיימסר  מחיר לאדם בחדר זוגי

 בהמשךיימסר  (עשוי להשתנות)מסי נמל והיטלי דלק 

 בהמשךיימסר  כ"סה

 המחיר כולל
 טיסות בינלאומיות  

 לעיל" מחיר הטיול"מסי נמל והיטלי דלק כמפורט ב . 

 ה יפני מסורתיחרבבית הא, אחת הלינות תהיה בסגנון מסורתי על גבי פוטונים. מדרגה ראשונהבתי מלון ב: לינה 

 . (חדרים עם שירותים צמודיםב)

 ארוחות נוספות 0-בוקר לאורך כל הטיול ו וחותאר: כלכלה. 

 סיורי הערב ייעשו באמצעות תחבורה ) כמפורט בתכנית המהירורכבת ורים אוטובוס ממוזג בהעברות ובסי: תחבורה

 (ציבורית

 בעת הטיול ביפן מקומיים דוברי אנגליתלווים ומ "מסעות וטיולים -אדמה "מצוות  ךמדרי: הדרכה. 

 לאתרים המפורטים בתכנית: דמי כניסה. 

 (טעוני אישור) ל מכוניותפעמ, הופעה של גיישה, טקס תה :פעילויות מיוחדות 

 אישיות ערכות שמע 

 לנותני השירותים השונים: תשר. 

 המחיר אינו כולל
  מסר בהמשךית :תוספת ליחיד בחדר 

 לא נדרשת אשרת כניסה ליפן:  אשרות כניסה. 

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

 (.ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן)טיול הלך השייגרם למטייל במ

 ערות מיוחדותה
 אנו נעשה כל מאמץ להבטיח את קיומן, קיום חלק מהפעילויות הכלולות בטיול טעון אישור . 

 חדרי היחיד אינם חדרים זוגיים לשימוש יחיד. החדרים ביפן קטנים מהמקובל במערב. 
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 לטיול התהליך מעתה ועד היציאה -' נספח א
 . טיולפר המלצות להתארגנות לקראת היציאה למס להלן

 הרשמה לטיול

  תל אביב, שכונת המשתלה, 03מקס ברוד ' ברח, "מסעות וטיולים -אדמה "ההרשמה לטיול תעשה במשרדי ,

 .70-3334476: פקס, 70-3330666: 'טל, 32301

  בכתובת " אדמה "טופס הרשמה אלקטרוני מופיע באתר האינטרנט שלwww.adamatours.com . יש להקליד

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

 הכנות כלליות

 בהארכתו טפלוטיול החזרה מההחודשים מיום  3-תוך פחות מאם תוקף הדרכון יפוג ב. הדרכוניםאת  בדקו :דרכון .

 .דרכון חדש הוציאורות דפים ריקים לאש 0לפחות  לכםאם אין 

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

 .במסגרת התנאים של הטיול לעיל מפורטותלטיול שלכם 

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

 לכםאת תנאי הפוליסות המוצעות  למדו!  ואל תתעצל. לכםביטוח בריאות ומטען המתאים  רובח :רפואי ביטוח ,

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

עוד  לבטל את נסיעתכםבמקרה שתאלצו , חברות ביטוח מסוימות דואגות לתת לכם כבונוס כיסוי לגבי דמי הביטול

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

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

 בדקובנקודות שדרוג  מבצעים שאתםלפני . השימוש בנקודות לא תמיד אפשרי ולא תמיד כדאי: לבכםלתשומת 

 .האם בכלל ניתן להשתמש בנקודות ומהן העלויות הנלוות למהלך כזה

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

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

, חברות התעופה מבחינות בין כרטיס אינדיבידואלי, יתירה מכך. שרותנו להבטיח שאכן תקבלו את מבוקשכםבאפ

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

 .ין בהבנהיאנא קבלו את הענ. לעשות הושבה בכלל

 אוכל מתאים בטיסות לכםמוזמן ודאו ש, לאוכל מיוחד זקוקיםאו , כשרות ישומר, יםיצמחונ אתםאם  :מזון מיוחד. 

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

 פגישת תדרוך

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

 . טלפונית

 מידע כללי לגבי הטיול וההכנה לקראתו ובפגישה תקבל. 

 מסירת מסמכים
 :המסמכים הבאים אליכםכמה ימים לפני היציאה יועברו 

 כרטיסי טיסה. 

 יעדן ומועדן, טבלת טיסות עם פירוט הטיסות. 

 טלפון ופקס' טבלת מלונות עם פירוט מס. 

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

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

  

 ע לחיסון אפקטיביעל מנת לתת לגוף זמן להגי, שבועות לפני היציאה לטיול התחסנו לפחות ארבעה! 

 מסירת המסמכים מותנית בגמר התשלומים עבור הטיול שרכשתם. 

 פרטים נוספים יימסרו בעת פגישת התדרוך שתיערך לפני היציאה. 
 

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

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

מתרחשות מעת לעת תקלות  עם זאת. בהן
בלתי צפויות הנובעות מאופיין של ארצות 

בתקלות אלו יש כדי לגרום לשינויים . אלו
או לפגיעה ברמת /בתכנית הטיול ו

לא נוכל לקחת . השירותים שהובטחה
 .אחריות על תקלות מסוג זה

כמיטב יכולתנו לגרום נו מצידנו נעשה א
 אך במקביל אנו, שהטיולים יהיו מוצלחים

שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים 
גם אם , במסלול כפי שמכתיב השטח

השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו 
 .בתכנית

 תנאי ההרשמה
רשמה לטיול מחייבת מילוי טופס הרשמה ה
להלן שיטת ' ר) דמי קדימה לטיולתשלום ו

מטייל שטרם שילם את , (התשלום ומועדיה
שהביע עניין בטיול ייחשב כמי , דמי הקדימה

זאת גם . ולא כמי שנרשם אליו בפועל
. במידה והמטייל מילא ושלח טופס הרשמה

תהיה פטורה מלשמור עבורו  "אדמה"חברת 
מקום בטיול ולשריין עבורו הזמנות כלשהן 

 .בשטח
שלח טופס . א.ז)ל טייל הנרשם לטיומ

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

הסכמתו המלאה והמפורשת לכל התנאים 
 . המפורטים בתכנית הטיול ובנספח זה

  גודל והרכב הקבוצה
 14בהרשמה של  יתמותנ הטיול ציאתי

. אלא אם צוין אחרת, מטיילים לפחות
הזכות לבטל  החברה שומרת לעצמה את

במידה ועד , ויום לפני יציאת 07טיול עד 
, מטיילים לפחות14אותו מועד לא יירשמו 

דמי קדימה המבטיחים את ואלה ישלמו 
במקרה כזה תחזיר . השתתפותם בטיול

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 

שונה מספר ימי הטיול . נכללת תכנית סיורים
או שינויים /עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו

יעודכן מחיר , ב"בלתי צפויים בתכנית וכיו
 .או להפחתה/הטיול בהתאם לתוספת ו

אופן יחסי ובהר בזאת כי השינוי לא יהיה במ
כי אם בהתייחס , למספר ימי הטיול ששונה

לעלות בפועל שהוספה או הופחתה לחברה 
 .עקב השינוי

 דרכון ואשרות
ש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה י

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

יש להתעדכן . באחריות המטייל בלבד
י לוח הזמנים להגשת במשרדינו לגב

הפרטים האישיים הנדרשים להנפקת 
 . ות הדרושות לטיול/האשרה

שינוי הטיול הנובע /כל מקרה של ביטולב
מבעיות בהנפקת אשרות הכניסה או 

ממדיניות הממשלות של הארצות 
או /אין החברה אחראית לנזק ו -המתויירות 

 .להוצאות הנובעים מכך
 לוחות זמנים ונתיבים -טיסות 

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

תוספות למחיר . במסלול ובאורך הטיול
. 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
, עם זאת. ת בנתיב בטחוניכטיסות העוברו

החברה שומרת לעצמה זכות לבחור מסלול 
פ שיקול דעתה ובהתאם לתכניות "טיסות ע
על המטיילים חלה האחריות לברר . הטיולים

 .עימנו את נתיב הטיסות טרם הרשמה
 טיסות בנפרד מהקבוצה

וסע שבוחר שלא לטוס בטיסות נ
אם בכיוון אחד ואם בשני , הקבוצתיות

או  Divideיחוייב בתוספת , הכיוונים
 .Non Flightבתוספת 

 כניסה לחדרי המלון ופינויים
עת הכניסה לחדרים בבתי המלון ושעת ש

. בצהרים 10:77פינויים הינה כמקובל 
שעת הכניסה , על פי מדיניות המלון, לעיתים

או שעת הפנוי /עלולה להיות מאוחרת יותר ו
אין ביכולתנו . מוקדמת מהאמור לעיל

ב לספק חדרים מוקדם משעת להתחיי
או לפנותם מאוחר יותר מהשעה / הכניסה ו

 .בו אנחנו שוהיםהנהוגה במלון 
 חדר ליחיד

רשמים בודדים שאינם מעוניינים בחדר נ
אנו נעשה כל מאמץ . לחוד יתאמו זאת עימנו

בת זוג בהתאם /לשבצם בחדר זוגי עם בן
אין אנו מתחייבים להתאמה . למין הנרשם
 .בת הזוג לחדר/עט בנושא מין בןבין הזוג למ

חברה אינה מתחייבת למצוא למטיילים ה
בת זוג לחדר ובמקרה שכזה /יחידים בן

 .ש המטייל לשלם תוספת לחדר ליחידיידר
ן מובהר בזאת כי מטייל ששובץ לחדר עם כ

בת זוג ואשר ירצה במהלך הטיול לעבור /בן
מתחייב בזאת לשלם לחברה , לחדר ליחיד

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

 .לחדר ליחיד
ואשר , טייל שנרשם כבודד והינו מעשןמ

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

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

יידרש לשלם תוספת לחדר  -לתנאי זה 
 .ליחיד

במקומות . דר ליחיד ניתן בבתי מלון בלבדח
בתי , אהלים, ספינות, רכבות)לינה אחרים 
 .לא ניתן להשיג חדר ליחיד( 'הארחה וכד

 שיטת התשלום ומועדיה
עת ההרשמה ימסור המטייל פרטי כרטיס ב

, אשראי לגבית הסכומים הכרוכים בנסיעה
 :רטעל פי לוח תשלומים כמפו

 177עת ההרשמה תגבה מקדמה בסך ב
 .דולר למטייל

דולר למטייל  077קדמה נוספת בסך מ
ימים לפני מועד  177תגבה בטווח של 

 . היציאה לטיול
מטייל שירשם לטיול בטווח ובהר בזאת כי מ

ימים לפני מועד היציאה  177-של פחות מ
 377בסך  -ישלמו את שתי המקדמות יחדיו 

 .דולר למטייל
"( החיוב העיקרי"להלן יקרא )החשבון תרת י

ימים לפני היציאה  04-תשולם לא יאוחר מ
 : לטיול באחת משלוש האפשרויות הבאות

תשלום בכרטיס אשראי  -אפשרות ראשונה 
 .בתשלום אחד ללא הצמדה וללא ריבית

-תשלום בכרטיס אשראי ב -אפשרות שניה 
תשלומים שקליים צמודים לשער הדולר  0-0

 .וללא ריבית
תשלום בכרטיס אשראי  -אפשרות שלישית 

 .תשלומים שקליים 0-10-קת קרדיט בבעס
-כל מקרה של תשלום המתבצע פחות מב

מיתרת  47% -ימים לפני מועד היציאה  04
בשקלים או דולרים )התשלום תעשה במזומן 

בהעברה בנקאית שקלית או , מזומנים
( או בשיק שקלי לפירעון מיידי, דולרית

טיס אשראי כמפורט באפשרות והיתרה בכר
 .דלעיל' או ג' או ב' א
מידה ואחרי ביצוע החיוב העיקרי תחול ב

או , התייקרות כלשהי במחיר הטיול
שינוי : כדוגמת)בתשלומים הנלווים אליו 

ההפרש ( רכישת ביטוח וכדומה, במסי הנמל
אמצעות יגבה בתשלום אחד טרם היציאה ב

 .כרטיס האשראי שנמסר
ה נוספת לפני כל מהלך א תימסר הודעל

 .גביה
טייל שמבקש להחליף את התשלומים מ

שבכרטיס האשראי שמסר לאמצעים אחרים 
או , (העברה בנקאית, מזומן, שיקים: כגון)

שמבקש להמשיך את תשלומיו בכרטיס 
נדרש , אשראי שונה מזה שמסר תחילה

ימים לפני  04-להודיע על כוונתו לא יאוחר מ
 .מועד היציאה

 ה מיוחדיםדמי קדימ
חלק מהטיולים נדרשים דמי קדימה נוספים ב

הללו נועדו להבטיח . לדמי הקדימה הרגילים
על פי , טיסות או שירותי קרקע מוגדרים

תנאי נותן השירות ועל פי התנאים 
 . המתפרסמים כחלק מתכנית הטיול

מטייל ישלם את דמי הקדימה הנוספים על ה
א פי לוחות הזמנים שנקבעו לטיול שבו הו

בין אם תנאים אלו נמסרו לו , משתתף
ובין אם הם , בטרם נרשם לטיול, מלכתחילה
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נקבעו אחרי הרשמתו ואגב ההכנות לקראת 
 . יציאת הטיול

כל מקרה שמטייל יפגר בתשלום דמי ב
הנדרשים להבטחת , הקדימה הנוספים

החברה , השירותים בגינם נקבעה המקדמה
 תהיה פטורה מלשריין עבורו את ההזמנות

 .שהוא פיגר בתשלומם
 הבהרות לגבי התשלום

ח "ל התשלומים יבוצעו לפי שער מטכ
מתפרסם על ידי כהעברות והמחאות גבוה 

  .התשלוםפירעון הבנק הבינלאומי ביום 
, .ל.א.ויזה כ תן לשלם בכרטיסים מסוגני

 קארד ישראכרט ומאסטר, קארד לאומי
לצערנו לא נוכל לקבל . שהונפקו בארץ
 .סי אשראי מסוגים אחריםתשלום בכרטי

סקאות בתשלומים בכרטיסי אשראי ע
" שיטת התשלומים ומועדיה"כמפורט ב)

ח העברות "יעשו על פי שער מט( לעיל
והמחאות גבוה כמתפרסם ביום ביצוע 

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

קארד  על פי הנהוג בחברת לאומי, התשלום
 . בעסקאות שקליות צמודות דולר

טייל שמבקש לבצע חלק מתשלומיו מ
בשיקים יוכל לעשות ובתנאי שהתשלום 

יבוצע אך ורק בשקלים ופירעון השיקים לא 
ימי עבודה לפני מועד  07-יהיה מאוחר מ

 .יציאת הטיול
טייל שמבקש לבצע חלק מתשלומיו מ

בשטרות מזומנים יוכל לעשות כן ובתנאי 
ום יבוצע בשקלים או בדולרים שהתשל

-אמריקאים ושהתשלום יבוצע לא יאוחר מ
 .ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול 07
טייל שמבקש לבצע חלק מתשלומיו מ

בהעברה בנקאית יוכל לעשות זאת ובתנאי 
שהתשלום יבוצע בשקלים או בדולרים 

-אמריקאים ושההעברה תבוצע לא יאוחר מ
 . יאת הטיולימי עבודה לפני מועד יצ 07
שלום באירו אפשרי אך ורק בטיולים ת

 .שמחירם פורסם באירו
 שינוי במחירים

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

מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ומדיניות 
מחיר . של חברות התעופה נכון לאותו יום
ל שערי סידורי הקרקע מבוסס בין היתר ע

החליפין של המטבעות השונים בארצות 
. המתויירות לעומת הדולר האמריקאי
או מסי /במקרה של שינוי בתעריפי הטיסות ו

הנמל והיטלי הדלק בטיסות הבינלאומיות 
או שינוי שערי החליפין לעומת / והפנימיות ו

שמורה לחברה הזכות לעדכן את , הדולר
 גם אם בוצע תשלום, מחיר הטיול בהתאם

 .חלקי או מלא על ידי המטייל
 תנאי ביטול יציאה לטיול

, מקרה של ביטול היציאה מיוזמת הנוסעב

 :כמפורטדמי ביטול מצטברים  יחולו עליו
במידה וטרם מסירת הודעת הביטול הונפקו 

הנוסע  יחויב, לטובת הנוסע אשרות כניסה
 . במחירן המלא של האשרות

רטיסי הנוסע בדמי הביטול על כ יחויב בנוסף
, הטיסה בטיסות הבינלאומיות והפנימיות

במידה ויושתו דמי ביטול כאלו מטעם חברות 
 . התעופה

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

 : והטיפול המשרדי בטיול עצמו בסך כמפורט
ימי עבודה  04החל מיום ההרשמה ועד  .1ג

 04ול בסך דמי ביט -לפני מועד היציאה 
 .דולר

ימי  04ימי עבודה ועד  03-החל מ .2ג
דמי ביטול בסך  -עבודה לפני מועד היציאה 

 .דולר 377
ימי  14ימי עבודה ועד  03-החל מ .1ג

עבודה לפני מועד היציאה דמי ביטול בסך 
 .דולר 677

ימי עבודה  0ימי עבודה ועד  13-החל מ .1ג
 1377לפני מועד היציאה דמי ביטול בסך 

 .ולרד
 יחויבלפני היציאה  ימי עבודה 0 -החל מ .5ג

המטייל לשלם לחברה את מחירו המלא של 
 .הטיול

 הבהרות לגבי תנאי הביטול
חישוב מניין ימי עבודה המוזכרים לעיל ב

 .להוציא ערבי חג וימי חג', ה-'יחושבו ימים א
ודעת הביטול תעשה בהודעה בכתב בלבד ה
סר שתימ( ל"ודוא לרבות פקסימיליה)

מועד הביטול יוגדר לפי . במשרדי החברה
 .מועד מסירת ההודעה

גם תנאי , חלק מהטיולים מתפרסמיםב
נוספים על פי התנאים המיוחדים ביטול 
תנאים אלו מפורטים כחלק , עצמולטיול 

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

אים התנ, בתכנית הטיול ובנספח זה
המפורטים בתכנית הטיול גוברים על אלו 

 . המפורטים כאן
 זיכויים והחזרים

החזר /ובהר בזאת כי לא יינתן כל זיכוימ
למטייל אשר יבחר לא לעשות שימוש באחד 

או יותר מהשירותים המוצעים במסגרת /ו
, סיורים, תכנית הטיול לרבות טיסות

או כל /מופעים ו, בתי מלון, העברות, ארוחות
י החברה "ילות אחרת הממומנת עפע

 .במהלך הטיול
יום  07חזרים כספיים לנוסע יעשו בתוך ה

ממועד הביטול בערכים דולרים בשער 
העברות והמחאות גבוה כפי שהתפרסם על 

 .ידי הבנק הבינלאומי במועד ביצוע החיוב
 חילוקי דעות

סמכות השיפוט , מקרה של מחלוקתב
 המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר

 .א בלבד"ת
ועל , על פי בחירתה בלבד, חברה רשאיתה

לדרוש , פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה 
יתבררו בפני בורר או בוררים שיתמנו לכך 

על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות 
בישראל ולרבות הועדה לתלונות הציבור 

 .שבמסגרתו
 (0717 ינוארמעודכן )

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

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


