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יונאן" ,הארץ שמדרום לעננים" היא מהחבלים המרתקים והמגוונים ביותר בסין .מהרי השלג הנישאים של מזרח
הרמה הטיבטית ,ועד ליערות הגשם הטרופיים הנושקים לגבולות בורמה ולאוס ,יונאן היא המקום בו יש הכל מכל.
ערים שוקקות ,כפרי מיעוטים ססגוניים ,פסטיבלים ,שווקים ,נופים שאין להם אח ורע בעולם כולו ותשתיות מפותחות
המחכות לתייר .משך שנים ארוכות הייתה יונאן חלק אינטגראלי מתכניות הטיולים של סין הקלאסית .החלקים
הפתוחים לתיירות במרכז יונאן שימשו אבן שואבת למטיילים הישראליים משך שנים ארוכות .במהלך התקופה
הארוכה הזו ,חלקיה היפים ביותר של יונאן היו נסתרים מעין הציבור ,בעיקר בשל קשיי הגעה וחוסר בתשתיות
מתאימות.
"שביל הדרקון" גאה לפתוח צוהר אל עולם שרק עושה את צעדיו הראשונים בתיירות ,עולם הולך ונעלם של מיעוטים
אתניים ססגוניים ,שכפריהם האקזוטיים משבצים נופים עוצרי נשימה .טרסות אורז מוצפות המנצנצות באינסוף
צבעים אל מול השמש השוקעת ,גבעות קארסט שחורות המזנקות מתוך מישורי קנולה בצבע צהוב זרחני ,פסגות
שלג אדירות ,אגמים ,מישורי פרחים ,וטרסות של אדמה אדומה המשתרעים מאופק לאופק .כל אלו הם רק חלק
מהנופים המיוחדים של חבל ארץ לא ידוע זה .אבל לא רק נופים יש באזור זה .יי ,מיאו ,דונג ,בו יי ,האני ועוד
מיעוטים שונים מנקדים את הנוף המרהיב .בסיורים בכפרי המיעוטים נזכה לאירוח כפרי ולמפגש אנושי אותנטי
ובלתי אמצעי .נלמד על אורחות החיים הייחודיות לכל עם ,על תלבושותיהם המיוחדות  ,על הארכיטקטורה המיוחדת
להם ועוד.
ובתוך כל אלו ,שכיות החמדה של יונאן – העיירה העתיקה דזיין שווי ,על מקדשיה העצומים ובתי האחוזה שלה,
שמככבות בפרק המקסים שיוקדש ליונאן בתכנית הטלוויזיה של אהרוני וגידי שהופקה על ידי "שביל הדרקון",
פסטיבל המיעוטים הגדול של יונגרן ועוד כהנה וכהנה.
כדי להבטיח את יציאתו של טיול זה ,החלטנו למכור אותו במחיר ראשוני ומיוחד של  3,965דולר לאדם ,מחיר
שנועד לסייע בהחדרתו לשוק של מסלול זה שאנחנו ב"שביל הדרקון" כבר מטיילים בו שנים רבות ,החלטנו שלא
לוותר על אף אחד מהתנאים המיוחדים והמשובחים שלו .מחיר הטיול כולל את כל הארוחות ,כולל השתייה בארוחות.
המחיר מבוסס על מלונות ברמת  4ו 5-כוכבים ,הטובים ביותר בכל מקום .התחבורה היא באוטובוס ממוזג ונוח,
ובאזורים בהם הכבישים קשים לנסיעה ,אנו מעמידים לרשות נוסעי הקבוצה ג'יפים נוחים.
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יום  – 24-25.2 – 1-2טיסה לקונמינג )(Kunming
נצא בטיסה ,לא ישירה של קוריאן אייר שתיקח אותנו מנתב"ג אל העיר קונמינג ) ,(Kunmingבירתה של חבל
יונאן ) .(Yunnanבהגעה לקונמינג – העברה למלון.
לינה בקונמינג במלון ) Jinjiangמלון  4כוכבים( או זהה ברמה.

יום  – 26.2 – 3מקונמינג ) (Kunmingלשינג יי )(Xingyi
לאחר ארוחת הבוקר ,נצא בנסיעה ארוכה מקונמינג ) (Kunmingאל עבר חבל גווי ג'ואו ) ,(Guizhouאל העיירה
שינג יי ) .(Xingyiהדרך עוברת דרך נופי קארסט הנטועים באדמה האדומה של יונאן ,ודרך הרים מדורגים בפריחת
קאנולה זרחנית .בהגעה לשינג יי נצא לסיור בעיירה לאחריו ניסע למלון ללינה.
לינה בשינג יי במלון ) Jinzhouמלון  4כוכבים( או זהה ברמה.
יום  – 27.2 – 4משינג יי ) (Xingyiללואו פינג )(Luoping
אחרי ארוחת הבוקר נצא לסיור בשינג יי ) (Xingyiוסביבותיה .ראשית ,נצא אל קניון מא לינג ),(Maling Gorge
קניון עמוק שכולו צמחיה עשירה הנשפכת מכל עבר ולתוך קירות הקניון העמוק .נצא בהליכה בין הצוקים האדירים
ומפלי המים הנשפכים לתוכו .משם נמשיך אל יער עשרת אלפים הפסגות ) ,(Wanfenglinסיור קסום באזור
קארסט צפוף ,שבו אלפי פסגות קארסט משובצים בכפרים המנקדים את השדות בינות לצוקים הצצים מתוך האדמה.
אחר הצהרים נצא בנסיעה קצרה אל העיירה לואו פינג ) ,(Luopingמוקד הטיול שלנו ליומיים הקרובים ובו נקודת
התצפית המפורסמת ביותר בחלק זה של העולם  -גבעת כרבולת הזהב ) .(Jinji Fangcongנטפס על הגבעה,
משם נוכל לחזות במחזה המרהיב של מאות פסגות הקארסט השחורות ,המונחות על משטחי הזהב והצהוב הזרחני
של שדות הקאנולה האינסופיים .נסיים בארוחת ערב ומשם ללינה.
לינה בלואו פינג במלון ) Zhongyuanמלון  4כוכבים( או זהה ברמה.
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יום  – 28.2 – 5לואו פינג )(Luoping
לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל מפלי תשעת הדרקונים ,רצף של מפלים היורדים בשצף קצף אל הנוף הקסום
של לואו פינג .נטפס ברכבל אל ראש ההר ממנו משקיפים אל המפל הגדול ביותר ,ומשם נמשיך בהליכה אל עבר
שאר המפלים דרך יער עבות ושדות צהובים .נמשיך לסיור באחד הנופים הידועים והמרתקים ביונאן – מראה שדות
הקנולה המרצדים בצהוב ,מתוכם מגיחים צוקי הקארסט המחודדים .נמשיך בנסיעה לסיור באזור מרתק ומרהיב
ביופיו ,אחד האזורים הפחות מתויירים בחלק זה של העולם ,בדרך נראה שדות קנולה המדורגים במעלה ההרים
לכל אורכם .בדרכנו נעבור לצד כפרים של מיעוט המיאו ) (Miao Zuושל מיעוט הבו יי ) ,(Bu Yiאשר למעלה מ-
 70אחוז ממנו נמצא בחלק זה של סין .נמשיך בנסיעה בדרך הררית מרהיבה לאורך הגבול שבין חבל יונאן
) (Yunnanלחבל גווי ג'ואו ) .(Guizhouנעבור דרך כפרים ,נופי שדות מדורגים על ההרים ,אגמים ,נהרות ומאגרי
מים החוצים את הנוף המרהיב לכל אורך המסלול .בסיומו של יום ארוך זה נשוב ללואו פינג ללינה.
לינה בלואו פינג.
יום  – 1.3 – 6מלואו פינג ) (Luopingלדונגצ'ואן ) (Dongchuanומחוזות האדמה האדומה
לאחר ארוחת הבוקר נמשיך ונסייר באזור לואו פינג ,משם נמשיך בנסיעה של כשלוש שעות אל אחד האתרים היפים
ביותר בסין בכלל וביונאן בפרט  -העיירה דונג צ'ואן ) ,(Dongchuanמרכז "האדמה האדומה" המפורסמת של
יונאן .רק לפני כשנתיים התגלה במקרה אזור זה של דונג צ'ואן ) ,(Dongchuanהיושבת בלב אזור "האדמה
האדומה" ,לעולם החיצון .דונג צ'ואן יושבת בלב אזור בו האדמה עשירה בתחמוצות ברזל ומיושבת על ידי חקלאים
חרוצים העובדים על אדמה יפהפייה זו .בהגעה לדונג צ'ואן ,נצא לסיור בהרים הצבועים בטרסות השונות ,בהן
גידולים שונים  -מראה מרהיב המייצר מגוון מסחרר של צבעים וצורות שיש להם מעט מקבילות בעולם ,בשילוב
הליכות בתוך הנוף עוצר הנשימה ,לאחריו נשוב למלון לארוחת ערב ולינה.
לינה בדונגצ'ואן במלון ) Lijingמלון  4כוכבים( או זהה ברמה.

יום  – 2.3 – 7מדונגצ'ואן ) (Dongchuanלשואנג לונג )(Zhuanglong
השכם בבוקר נתעורר לחזות בזריחה המרהיבה של דונג צ'ואן ,אחרי הזריחה נשוב למלון לארוחת הבוקר,
שלאחריה נמשיך את סיורנו באזור .ראשית נתחיל בביקור בעיירה דונג צ'ואן ) .(Dongchuanבשעת אחר
הצהרים נמשיך בנסיעה לכיוון "הר האפריון" ) ,(Jiaozi Shanואל העיירה ג'ואן לונג ) ,(Zhuanlongבה נעשה
את הלילה במלון פשוט.
לינה בג'ואן לונג במלון חדש ופשוט
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יום  – 3.3 – 8מהר האפיריון ) (Jiaozi Shanלקונמינג )(Kunming
ביום זה נצא ליום סיורים בהר הגבוה ביותר בחלק זה של יונאן ,המתנשא לגובה של  4,223מ' מעל פני הים .נסייר
באגמים ,ביערות ,במישורי הפרחים ונצפה בפסגות השלג המרהיבות של ההר .אחר הצהרים נצא בדרכנו חזרה
אל קונמינג ,שם נצא לסיור קצר ,ארוחת ערב ולינה.
לינה בקונמינג במלון ) Jinjiangמלון  4כוכבים( או זהה ברמה.
יום  – 4.3 – 9מקונמינג ) (Kunmingליונגרן )(Yongren
ביום זה נתחיל את דרכנו אל חלקה הצפוני של מרכז יונאן .נצא ברכבי שטח אל עבר העיירה יונגרן ).(Yongren
בדרכנו נעבור ביער האדמה טולין ) ,(Tulinהנמצא בסמוך לעיירה יואן מו ) .(Yuanmouהאתר הקסום ,שהיה
אתר הצילומים העיקרי לסרטו של ג'אנג יי מו "צועד לבד אלפי מילין" .אתר זה הוא ריכוז של צוקי אבן חול חדים
בדרגות אירוזיה שונות .נצא בהליכה דרך צורות הנוף המיוחדות של יואן מו ,ונמשיך בנסיעה לעיירה יונגרן
) ,(Yongrenבה נעשה את הלילה.
לינה ביונגרן במלון )Yongrenמלון  3כוכבים( או זהה ברמה.

יום  – 5.3 – 10מיונגרן ) (Yongrenלקונמינג )(Kunming
ביום זה נצא עם רכבי השטח שלנו בדרכים קשות אל כפרי מיעוט היי ) ,(Yiהמיעוט הגדול והמרתק ביונאן ,העורך
ביום זה את אחד החגים המרתקים שלו :חג תחרות התלבושות ) .(Saizhuangjieכדי למשוך חתן ,מתלבשות
בנות היי בתלבושות מסמאות עיניים ,ויוצאות בריקודים כדי למשוך את החתן הפוטנציאלי .נתערה בקהל הגדול
הבא לחגוג ,לבוש אף הוא במיטב מחלצותיו .בתום האירוע ,נשוב בנסיעה לקונמינג ,שם נעשה את הלילה.
לינה בקונמינג במלון ) Jinjiangמלון  4כוכבים( או זהה ברמה.
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יום  – 6.3 – 11מקונמינג ) (Kunmingלדזיין שווי )(Jianshui
לאחר ארוחת הבוקר נצא בדרכנו אל דרום חבל יונאן ,ונמשיך בנסיעה עד לעיירה העתיקה דזיין שווי ),(Jianshui
עם ההגעה נצא לסיור בבית משפחת ג'ו ) ,(Zhu Family Residenceבית אחוזה מהמאה ה 19-של אחת
המשפחות העשירות ביותר בתולדות דזיין שווי ,נמשיך ונסייר בעיירה ונבקר במקדש קונפוציוס ),(Kong Miao
העצום בגדלו .מקדש זה הוא השני בגדלו בסין כולה ,ונבנה עבור הקהילה המקומית במאה ה ,13-שם נלמד על
הקונפוציאניזם ותרומתו לתולדות החברה והשלטון בסין העתיקה ועד ימינו .נמשיך אל שער העיר העתיקה ,מקום
ריכוז של המקומיים הנוהרים לשם בהמוניהם .נקנח את הערב בארוחת ערב ונשוב למלון ללינה.
לינה בדזיין שווי במלון ) Jianshui Hotelמלון  3כוכבים( או זהה ברמה.

יום  – 7.3 – 12מדזיין שווי ) (Jianshuiליואן יאנג )(Yuanyang
לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה של כ 3-שעות אל יעדנו הבא בחלק זה של העולם  -אל העיירה יואן יאנג
) .(Yuanyangבהגעה ליואן יאנג נתחיל במסכת הסיורים שלנו באזור מופלא זה ,המהווה את אגן טרסות האורז הגדול
ביותר בעולם .נעבור בהרים המדורגים כולם באינספור טרסות אורז ,נבקר בכפרים ,ולקראת ערב נעשה את דרכנו
המתפתלת אל העמק המכונה לוע הנמר ) ,(Laohu Zuiממנו נוכל לחזות בשקיעה המרהיבה הנופלת על ים הטרסות
המוערמות זו על גבי זו במחול אינסופי של מים וקווי מתאר .נצא אל השוק המקומי ,ונשוב לעיירה יואן יאנג ללינה.
לינה ביואן יאנג במלון ) Yun Tiמלון  3כוכבים( או זהה ברמה.
יום  – 8.3 – 13יואן יאנג )(Yuanyang
יום שלם המוקדש לסיורים באזור יואן יאנג .ראשית נצא אל דואו אי שו ) ,(Duoyishuלחזות בזריחה הנופלת על
ים הטרסות הנמתח מאופק לאופק .משם נמשיך לסייר בעיירות הקטנות ,המרכזות אליהן את כל קבוצות המיעוטים
הרבות המתגוררות באזור לפסטיבל של צבעים ,תלבושות ססגוניות ופעילות שוק שוקקת .נמשיך בנסיעה אל
הכפרים של מיעוטי ההאני והיי הפזורים בסביבה ,ונשוב לעיירה יואן יאנג ,לארוחת ערב ולינה.
לינה ביואן יאנג.
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ימים  – 9-10.3 – 14-15מיואן יאנג ) (Yuanyangלקונמינג ) (Kunmingולתל אביב
בבוקר נצא בנסיעה ארוכה חזרה לקונמינג ) .(Kunmingבהגעה לקונמינג ,בכפוף לשעת ההגעה ,נצא לסיורים
בעיר ובאתריה השונים ,נקנח בארוחת ערב ונצא אל שדה התעופה אל עבר טיסתנו הביתה – לתל אביב ,אליה
נגיע למחרת.
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מחיר הטיול
)(24.02.15

המחיר לאדם בחדר זוגי לקבוצה של מעל  20נוסעים 3,965 :דולר.
תוספת ליחיד בחדר 550 :דולר.
---------------------------------------------------------------

המחיר כולל:
 טיסה בינלאומית בקו תל אביב  -קונמינג  -תל אביב בחברת קוריאן אייר.
 מסי נמל ותוספות דלק נכון ליום הוצאת הצעה זו.1
 טיסות פנימיות כמפורט בתכנית ,כולל מסי נמל ותוספות דלק נכון לתאריך הוצאת הצעה זו.
 לינה במלונות כמפורט בתכנית על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון.
 פנסיון מלא )ארוחה קלילה  +ארוחה חמה נוספת ביום(.
 כל האתרים שבתכנית ,לרבות דמי כניסה.
 כל המופעים שבתכנית ,לרבות דמי כניסה.
 נסיעה ברכב ממוזג עם מדריך ישראלי – ד"ר גילי חסקין.
 טיפים לנותני השירותים.

המחיר אינו כולל:
 אשרת כניסה לסין )כ 60-דולר(.
 הוצאות אישיות )קניות וכו'(.
 ביטוחים.
 שתייה בארוחות.
 כל מה שלא מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל".
----------------------------------------------------------------------------

** מתחת ל 20 -נוסעים ,תחול תוספת בסך  $250לאדם.
----------------------------------------------------------------------------

1המחיר הסופי של מסי הנמל ותוספות הדלק נקבע סופית על ידי חברת התעופה עצמה ועם כרטוס כרטיס הטיסה
)כשבועיים לפני יציאת הטיול( .כל שינוי במחיר מיסי הנמל יחול על הנוסע עצמו.
----------------------------------------------------------------------------

טיסה שלא במסגרת הקבוצה תחויב בעלות נוספת של  150דולר.
----------------------------------------------------------------------------

נקודה חשובה :מחיר זה מבוסס על מדד המחירים בסין נכון לתאריך הוצאת תכנית זו ,ולשער היואן מול הדולר
המחושב בערך של  6לדולר .במידה ויעלו המחירים בסין ,ובמידה והשער יחרוג מהשער המשמש כבסיס החישוב,
יעודכן מחיר הטיול .במידה וירדו המחירים ,או ששער היואן יהיה נמוך מ 6-יואן לדולר ,יעודכן מחיר הטיול בהתאמה.
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תנאים כלליים
מידע כללי ,תנאים ואחריות
טיולינו מתוכננים היטב לאור היכרותנו המעמיקה עם הארצות בהן אנו מטיילים ,תושביהן ומנהגיהן ,ולאור הניסיון
הרב שצברנו בטיולים בארצות אלו" .שביל הדרקון" מזמינה עבורכם שירותים מאת ספקי שירותים שונים בהתאם
לפרטים המפורטים במסלול הטיול המצורף .שביל הדרקון מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ,למסור לספקי
השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש ,ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או
תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה אם יחולו אצל ספקי השירותים ,אלא אם ידעה ,או היה עליה לדעת מראש
על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש .במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות וטיב השירותים
אינם כמו אלה המוכרים לנו ,ויש לקחת עובדה זו בחשבון .אנא ,קבלו זאת ברוח טובה וראו בזאת חלק מחוויית
הטיול .אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים ,אך במקביל אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע
שינויים במסלול כפי שמכתיב השטח ,גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית .ייתכנו שינויים
במסלול ,כפי שמכתיב השטח ובשל נסיבות שלא צפינו ולא יכולנו לצפות בעת תכנון הטיול ,כדוגמת מזג אוויר קיצוני
המונע אפשרות קיום מסלול ,סגירת דרכים ,אירועי טרור וכו' ,אם בשל השינויים לא יתאפשר לבקר באתרים שצויינו
בתוכנית ,יוצעו לנוסעים אתרים חילופיים ,שביל הדרקון תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לצמצם את
אי הנוחות העשוייה להיגרם לנוסעים בשל שינויים במסלול.
תנאי הרשמה
מטייל הנרשם לטיול ו/או משלם את המקדמה ,מבטא בכך את הסכמתו המלאה והמפורשת לכל התנאים
המפורטים בתכנית הטיול ובכללם דף תנאים כלליים זה.
ביטוח
הנוסעים ומטענם אינם מבוטחים בביטוח כלשהו במסגרת הטיול .חובה על כל נוסע לרכוש בטרם יציאתו מהארץ
פוליסת ביטוח רפואי ומטען.
גודל והרכב הקבוצה
ביצוע הטיולים מותנה בהרשמה של  16מטיילים לפחות בכל טיול .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול
עד  30יום לפני מועד היציאה המתוכנן ,במידה ועד אותו מועד לא יירשמו  16מטיילים לפחות ,ואלה ישלמו את
תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול .במקרה זה של ביטול הטיול על ידי החברה תחזיר החברה את
הכספים ששולמו לה בערכים דולריים ,באותו שער לפיו חושב סכום הכסף שהתקבל ,בצירוף הפרשי ריבית והצמדה,
אך לא תהיה חייבת לשלם כל סכום נוסף כפיצוי על ביטול הטיול .הכסף יושב למטיילים באותה מטבע בה שילמו.
טיסות
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות ,אשר יבוצע על ידי חברות התעופה יביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול.
שביל הדרקון תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפעול לכך שהנוסע לא יידרש להוסיף למחיר ששולם,
ו/או לצמצום תוספת זו למינימום האפשרי בנסיבות העניין ,אך תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו על ידי
המטייל .הודעה על שינוי בלוח הטיסות אינה תלויה בנו ,ועשויה להינתן בהתראה קצרה ביותר .שביל הדרקון תיידע
את הנוסעים בשינוי מועדי הטיסות ,מייד עם קבלת המידע מהחברות ותעשה ככל יכולתה ותדרוש מנציגויות
החברות בארץ ,להודיע לה על כל שינוי מוקדם ככל האפשר .האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע אפשרות לפעול
למימוש זכויות ,לרבות מול חברות התעופה ,לרבות ,במקרה שהחוק מאפשר זאת ,ביטול העסקה.
דרכון ואשרות
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות .הוצאת/הארכת הדרכון הינה באחריות המטייל בלבד .יש
להתעדכן במשרדנו מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים הנחוצים להוצאת האשרה או האשרות לגבי כל
תכנית טיול .בכל מקרה של ביטול/שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של
הארצות המתוירות – אין החברה אחראית לנזק ו/או להוצאות הנובעים מכך ,למעט אם שביל הדרקון התרשלה
במסירת מידע לנוסעים ומסרה מידע חלקי ,או מוטעה ,בנוסף שביל הדרקון תמסור לנוסעים את כל המידע הרלבנטי
אודות אשרות כניסה ,בכל מקרה בו תתגלנה בעיות עם אשרות כניסה ,תפעל שביל הדרקון בכל האמצעים העומדים
לרשותה בכדי לפתור בעיות אלו ובכדי לצמצם את הנזק שייגרם לנוסעים.
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מספר ימי הטיול
מספר ימי הטיול ,כמקובל בעולם ,מחושב מיום עזיבת הארץ עד יום החזרה אליה .באם ישונה לוח הזמנים עקב
שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינוים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב ,יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה.
מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה באופן יחסי למספר ימי הטיול ששונה ,כי אם בהתייחס לעלות בפועל שהוספה או
הופחתה עקב השינוי .בנסיבות אלו ,שביל הדרקון תמסור פירוט בכתב לנוסעים בדבר אופן חישוב התוספת ,או
ההפחתה וכן כי תיידע את הנוסעים ,מייד עם היוודע דבר השינוי.
תנאי תשלום
מקדמה בסך  ,$300הכוללים  $250כמקדמה ,ועוד  $50המהווים דמי רישום וטיפול )ר' להלן( תשולם עם
ההרשמה .יתרת התשלום תשולם עד  14יום לפני היציאה .בבהרשמה מוקדמת ניתן לשלם עד  3תשלומים ללא
ריבית .במקרים מסוימים ,לפי שיקולים ואילוצים ,תשולם יתרת התשלום עד  21יום לפני מועד יציאת הטיול.
התשלום בשקלים יתבצע לפי שער המכירה האחרון של בנק המזרחי או בנק הפועלים ביום העסקים שקדם למועד
התשלום ,כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל ,ובהתאם לאפשרויות התשלום המופיעות בפירוט הטיול.
טיסות בינלאומיות
אנו עושים את מירב המאמצים לבחור טיסות המוגדרות כטיסות העוברות בנתיב בטחוני .עם זאת ,החברה שומרת
לעצמה זכות לבחור מסלול טיסות על פי שיקול דעתה ובהתאם לתכניות הטיולים .שביל הדרקון תמסור לנוסעים
את נתיב הטיסה ותיידע אותם בכל שינוי בנתיב זה .האחריות על נתיבי טיסות חלה על חברת התעופה.
אפשרויות הביטול
עם ההרשמה ישלם המטייל סך של  $50המהווים דמי רישום וטיפול ,הכוללים מע"מ .דמי טיפול אלו מאפשרים
למטייל לבטל את השתתפותו בטיול בכפוף לתאריכים המופיעים בסעיף זה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בכל
מקרה ,ממועד יציאת הטיול ,יחויב המטייל לשלם את מחיר הטיול המלא .כל החזר כספי המגיע למטייל בגין ביטול
לא כולל הוצאות שכבר הוצאו ,כגון אשרות וכדו' ,ישולם לו בערכים דולריים ביום התשלום ,תוך  30יום מיום הביטול.
הודעה על ביטול תימסר בכתב בלבד ,לרבות פקסימיליה.
ביטול הטיול עד  31ימי עבודה )לא כולל שישי שבת( לפני מועד הנסיעה יחוייב בסך של  50דולר.
דמי הביטול מ 30-ועד  21ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ישלם המטייל  20%ממחירו של הטיול.
דמי הביטול מ 20-ועד  14ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ישלם המטייל  30%ממחירו של הטיול.
דמי הביטול מ 13-ועד  8ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ישלם המטייל  50%ממחירו של הטיול.
דמי הביטול מ 7-ועד  4ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ישלם המטייל  75%ממחירו של הטיול.
דמי הביטול מ 3 -ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול – ישלם המטייל דמי ביטול מלאים – .100%
כמו כן ,במידה ויכורטסו כרטיסי הטיסה ,יחוייב הנוסע בדמי הביטול שיושתו עליו בגין ביטול כרטיס הטיסה.
שביל הדרקון תפנה את הנוסע לתנאי הביטול של חברת התעופה ותיידע אותו בכתב ובעל פה בשיעורם .כמו
כן תמסור "שביל הדרקון" פירוט בכתב לנוסע אודות הוצאות שהוצאו בגין הטיול ,ואת הנזק שנגרם לשביל
הדרקון עבור ביטול זה.
במקרה של ביצוע עסקה במכר מרחוק ,שמורה הזכות לנוסע לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה  ,או מיום
קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר .הודעת הביטול תימסר בכתב בלבד .בעת ביטול בשל אי התאמה בין השרות
שהוצע לשרות המסופק או בנסיבות בהן הביטול נעשה בשל אי אספקת השרות או בשל כל הפרה אחרת של
החוזה בידי שביל הדרקון ,הצרכן יקבל את כל הכסף ששילם.
אם הוחל במתן שרות עסקה מתמשכת ,הצרכן ישלם את הסכום היחסי בעד השרות שסופק לו.
שביל הדרקון תשיב את הכסף לצרכן תוך  14ימים מקבלת הודעת הביטול וכן תמסור לצרכן העתק מהודעת
ביטול החיוב שהועברה לחברת האשראי".
לא ניתן לבטל טיול או טיסה שהוזמנו במכר מרחוק ,אם מועד ביטול העסקה חל בפרק זמן של שבעה ימי
עבודה טרם מועד מתן השרות )הטיסה( .בעת ביטול בשל כח עליון ) מוות של נוסע ,או של בן משפחה מדרגה
ראשונה ,פציעה המונעת נסיעה ( תפעל שביל הדרקון ככל יכולתה מול הספקים בכדי לגבות דמי ביטול
מופחתים ,או לא לגבות דמי ביטול כלל ,בהתאם לנסיבות ובכפוף להצגת מסמכים רלבנטיים על ידי הנוסעים.
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שינוי במחירים
מחיר הטיול מורכב ממחיר הטיסות וממחיר שירותי קרקע הנכון ליום חלוקת מסלול הנסיעה המפורט .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 המתוירות לעומת הדולר האמריקאי .ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור
מיסי הנמל ,היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים
ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לשביל הדרקון לפי העניין.
במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה ,יחולו ההוראות שלהלן:
במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס ,או לאחר שהנוסע שילם לשביל הדרקון
עבור כרטיס הטיסה )לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי( ,לא יחול שינוי במחיר
הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.
במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לשביל הדרקון תשלום
כלשהו עבור כרטיס הטיסה ,תהיה שביל הדרקון רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי ,ובלבד
שמסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו ,ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם
את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור .במקרה בו תחליט שביל הדרקון לחייב את הנוסע
בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה ,תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה
ללקוח על התוספת ,ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח ,וזאת ללא חיוב בדמי ביטול .במקרה
של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
בקשות מיוחדות
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע ,מתחייבת "שביל הדרקון" להעביר את הבקשה לספק השירות .עם זאת ,לא
תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה ,אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים .כאשר בקשה
מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים ,ייבדק עם ספק השירות האם
ניתן לקיים את בקשת הלקוח ,ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח ,כולה או חלקה ,חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור
מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות .במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשת הלקוח תוך  72שעות
הבקשה אינה מחייבת .ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ 72-שעות בהסכמת הצדדים ,או לפצל את ההזמנה
בהסכמת הלקוח .מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות,
וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
שיבוץ חדרים
האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות
המלון ו/או ספק השירותים בלבד .במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג "שביל הדרקון" להעביר את הבקשה
לספק השירות ,או למלון ,אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה ,אלא אם אושר לנוסע בכתב כי
בקשתו תקוים .כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים
תבדוק שביל הדרקון מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו ,ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה
ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
תפוסת יתר
בהגעה למדינת היעד ,במקרה של תפוסת יתר ,ספקי השירותים עלולים להעבירכם למלון חילופי ברמה דומה ,או
גבוהה יותר המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן .דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג הנהוג בכל
מדינה .אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי ,או כל סעד אחר ,בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות העברה
כאמור ,ובלבד שהמעבר למלון החלופי אכן גרע מרמת התנאים עליהם התחייבה שביל הדרקון בתכנית הטיול.
שיפוצים בבית המלון
שביל הדרקון אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו ,ובלבד שמסרה
לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה .שביל הדרקון לא תהא
אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל ,אלא אם ידעה או היה עליה לדעת על כך.
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