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 :מיאנמרל המומחה בהדרכת
  

מבכירי המדריכים, עם ניסיון של עשרות שנים בהדרכת טיולים  -יעקב שושן 

מדריך במגוון יעדים בעולם, בעל ידע נרחב מאד בחקר תרבויות עתיקות, 

 לם.מרצה מבוקש בארץ ובעוו

 

"ארץ הזהב", היא אחת המדינות המרתקות גם המכונה , (Myanmar) מיאנמראו בשמה כיום  (Burma) בורמה

, שנחשב התראוואדהמשמרת אורח חיים בודהיסטי מסורתי מזרם  מיאנמרמזרח אסיה. -והמסקרנות בדרום

רים, השומרים על גחלת חיים כחצי מליון נזי מיאנמרעצמו. ב הבודההותר לתפיסתו של יבלבודהיזם הקרוב 

תקופה  בארצם ששלטלבני עמם, ואף היוו כוח מחאה כנגד המשטר הצבאי מהווים מורים רוחניים  ,המסורת

ואורחות חיים,  מנהגיםכמדינה המשמרת את הבודהיזם, מזמנת לנו הכרות ראשונית עם מסורות,  ,מיאנמר. ארוכה

  הפסיכולוגי והאימון הרוחני. כמו גם הצצה אל תוך הפילוסופיה, היבטי הדת, הפן 

ים סבוכים, מישורי י, רכסי הרים מושלגים, יערות טרופיםאדירשפכי נהרות  :נתברכה בנופי טבע מגוונים מיאנמר

 מאהשל לא פחות מ ,אתני-תרבותי מיקסוף האנושי מגוון אף הוא ומציג כפרים. הנ עותּוזרסוואנה צחיחים ורמות 

מציאות זו עיצבה . בודהיסטי-דתי-התושבים מקיימים אורח חיים מסורתירוב . תשונו ולשוניות שבטיותקבוצות 

שהוביל תהליך  התאפשרשלטון, בשינוי  בעקבות ,לאחרונהעצר מלכת. כאילו "מדינת מעבדה" שבה הזמן 

חוויה חושית ורגשית של מגע עם אנשים יפים, שובי לב  בעיקר מהווה מיאנמרלטיול דמוקרטיזציה מנהלית. ל

 קבלת הפנים הלבבית שלהם. שטותם, בנדיבותם ובבפ
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 תבל"מצוות "קשרי תרבות 

 מציגים:

 מיאנמר ב טיול תרבות        
 שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית

 , נופיה ותרבותהמיאנמרעם מפגש ב

  "קשרי תרבות תבל"רק ב

 !לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר
 

 מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:

 הבלתי מוכרת ו"הלא תיירותית"  יאנמרמב - תבתכני ספותודגשים ות 

 תאי פסיפיקקטיסות סדירות בחברת  

 לאורך כל הטיול כוכבים 5 -ו 4 בתי מלון בדרגתבאירוח  

 (בוקר .ל בסיס אעכוכבים,  5מלון ב"מנהטן של המזרח" ) - הונג קונגבלילות  2לינה  

 ארוחות צהריים 5עוד ו יולטהל ימי כאורך ל צי פנסיוןח יאנמרמב 

 יאנמרמצום המימדים המהווה את עורק החיים של ע הר האירוואדינל ע ארפשייט  

 ב במיאנמררילחיסכון בזמן ולהפקת המ ,טיסות פנים 4 

  , בהפקה מיוחדת של "קשרי תרבות תבל" לקראת הטיול"יאנמרמ" :הודרתמ מקראה 

 מבוא תלפני הטיול, הכולל הרצא מפגש הכנה מיוחד 

 לים איכותית ביותריחבורת מטי 

 דוברי אנגלית מדריכים מקומיים 

 אישית לכל מטייל היקבוצתית, הכוללת אוזני מערכת שמע 

  (Optionals)אין תשלומים נוספים  - במחיר םילולכסיורים הכל  

 מעט בשווקיםל ,אין זמן חופשי במהלך הטיול - מן מנוצל כולוזה 

 ט הנפשי שלךשביל השקב -חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה  

 :הטבות מיוחדות לרישום מוקדם 

 למטייל ולרד 100הנחה בסך  

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10 

 
 
   

 תמורה מלאה לכספך ! -ב"קשרי תרבות תבל" 

 מהנה ופורה תרבות טיול
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 :הטיולתכנית 

 יאנגון - הונג קונג -ת"א  25.11.18-24 ,ראשון-שבתימים  ,2-1 ימים

העיר ) להונג קונג קתאי פסיפיק ל חברת התעופהילה שבטיסת לנמריא 

, (אשר הייתה חלק מבריטניה עד לא מזמן וכיום היא מחוז אוטונומי של סין

נמל התעופה של הונג . של יום המחרת הבוקר המוקדמותבשעות אליה נגיע 

קונג נראה כעיר עתידנית, עשויה בטון, פלדה וזכוכית. עיצובו האולטרה 

ו הבלתי נתפס, ובעיקר יעילותו ושפע השירותים והנוחיות שהוא מודרני, גודל

בטיסת נמשיך . הופכים אותו לאחד מנמלי התעופה הטובים בעולם ,מספק

בורמה  ,(Myanmar) מיאנמרבירת  ,(Yangoon) ליאנגוןקצרה  צהריים

, ומתגוררים בה (Ayeyearwady) איירוואדיעיר הבירה שוכנת בדרום מיאנמר, על שלוחותיו של נהר  .לשעבר

לארוחת ערב  בית המלון,אל ישירות ניסע  בנמל התעופה של יאנגון הנחיתהלאחר  כארבעה מיליון תושבים.

 .ביאנגון ולינה

 

 יאנגון  26.11.18, ב'יום  ,3יום 

ואתריה  נקדיש את היום להכרת הבירהלאחר ארוחת הבוקר, 

ונשוטט בשווקים אלי קולונינבקר במרכז העיר, הבנוי בסגנון  .המרכזיים

 Chinatownהסואנים ובמקדשים אפופי הקסם. נתרשם מהשווקים של 

ומהרובע ההודי כדי לחוש מעט את קצב העיר. סיור מורשת רגלי ייקח 

, הניצבת בלב העיר העתיקה המוזהבת (Sule)פגודת סולה אותנו אל 

ה בודהובה, כך על פי המסורת, שמורה קווצת שיער מראשו של 

ה למקום מעמד קדושה גבוה במיוחד. נמשיך דרך מבנים המעניק

הבריטי אל בית הכנסת "מצמיח ישועה"  השלטוןמרשימים מתקופת 

שנה, עת הייתה בעיר קהילה גדולה של יהודים,  120 -שנבנה לפני כ

, Chauk Htat Kyiמכאן נמשיך לביקור במקדש בעיקר יוצאי עיראק, פרס והודו, שהתפרנסו ממסחר ומטקסטיל. 

שוכב, באורך של כמעט שבעים מטר, העטוף בגלימה מוזהבת ועל ההבודהה של  ממדיםבו נמצא פסל אדיר 

 פגודתכפות רגליו חקוקים סמלים דתיים. הדובדבן שבקצפת ממתין לנו באתר האחרון שלנו להיום, הלא היא 

וזהבת העצומה שלה, המ כיפת הזהב, הידועה גם בתור "פגודת הזהב", על שם (Shwedagon) שוואדאגון

כולה.  מיאנמרואשר הפכה, זה מכבר, לסמלה המובהק ביותר של העיר ואף של  מ' 100המתנוססת לגובה של 

זהו האתר הבודהיסטי המקודש ביותר בכל המדינה והמבנים שבו מצופים בהרבה מאוד זהב, יהלומים ואבנים 

 לינה ביאנגון. טובות...

 

 גאן ב -ן יאנגו 27.11.18יום ג',  ,4יום 

נחשב ה מיאנמרהמקדשים ב אתר, (Bagan) לבגאןנטוס בבוקר 

לאחד מאתרי העתיקות המרשימים והחשובים בעולם. המראה 

שנגלה למבקר מדהים בעוצמתו: אלפי פגודות וסטופות פורצות אל 

. על מתוך הנופים השטוחים, וככל שהיום מתקדם, צבען משתנה

 40 -רגיל. על שטח של כעיר המקדשים אינה אתר ארכיאולוגי 
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תה י, אז הי13 ל־ 11מקדשים ומבני דת שונים ומשונים. כולם נבנו בין המאות ה־ 2,000קילומטרים רבועים ניצבים 

בגאן מרכז בודהיסטי חשוב ואתר לעלייה לרגל. אבל בפתאומיות ננטשו העיר ומקדשיה, והיא נפלה קורבן 

נתרשם מהשרידים לטונות מיאנמר לפארק לאומי מרשים. לחסדי הטבע והשודדים. באחרונה הפכו אותה ש

 לינה בבגאן. העתיקים ונבקר בכפרים מקומיים. 

 

  על נהר האירוואדישייט  28.11.18יום ד',  ,5יום 

שתשמש  Anawrahta ספינת הפארלקראת צהריים יקבל אותנו צוות 

 האירוואדיצא בשייט על נהר נלנו כמלון צף בשלושה ימים הבאים. 

(Irrawaddi)  הנהר מיאנמרעצום הממדים המהווה את עורק החיים של .

מתחיל בהרי ההימלאיה ונשפך אל ים אנדמן ובדרך משקה את 

שייט השדות החקלאיים הפוריים ומשמש גם כעורק תחבורה ראשי. 

לאורכה, מספק הצצה  מיאנמרעל נהר האיראוואדי, החוצה את 

י הומה. מסע דרך כפרים למדינה מרתקת, שטרם הפכה ליעד תיירות

נגיע אל . מסורתיים, ערים עתיקות, מקדשים, פגודות ושווקים מקומיים

 גשרמזרחית לבגאן. נחלוף על פני -, הנמצאת כמה עשרות קילומטרים צפונית(Pakokku) פאקוקועיירת השוק 

פעלים ביתיים שבהם הכי ארוך במדינה ונצא לסיור בו נכיר כמה מהתעשיות המסורתיות של האזור, כמו מהעץ 

סיגרים אלו היו חביבים על הפקידים ואנשי הצבא הבריטיים . Cherootמגלגלים את הסיגרים הבורמזיים, הנקראים 

. ..וזהו המקום הנכון לרכוש כמה מהם ,ואחרים רודיארד קיפלינגואף קנו להם מקום של כבוד בכתביהם של 

 Shwegu נבקר במקדשזיים, שנחשבים לפופולאריים מאוד. נבקר גם בבתי מלאכה המייצרים את הכפכפים הבורמ

Temple הישוב על עלי בודהה, הידוע בזכות גילופי העץ היפהפיים המעטרים אותו ובזכות פסל מקסים של ,

נשוב לספינה ונמשיך את מסענו במעלה הנהר בשעת בין ערביים כשקרניה של  הכותרת של פרח הלוטוס.

ר בזהוב. לאחר ארוחת הערב נוכל ליהנות מסרט תחת כיפת השמיים או השמש השוקעת צובעות את הנה

  לינה בספינת הנהר.ממשקאות ומוסיקה בבר של הספינה, הקרוי, איך לא, על שם קיפלינג. 

 

 שייט על נהר האירוואדי 29.11.18יום ה',  ,6יום 

 נבקר משכימי הקום יוכלו להצטרף לשיעור יוגה על הספינה.

כפר שליו שבו הבריטים והבורמזים חתמו על , (Yandabo) יאנדאבוב

. 1826-בורמזית הראשונה ב-הסכם שסיים את המלחמה האנגלו

 ואנו ניהנההכפר מפורסם בכלי הטרקוטה היפים שמיוצרים בו, 

הזדמנות לצפות בהדגמה של יצירת עבודות קדרות על ידי אמנים המ

פר ונכיר את לאחר שנשוטט רגלית בכ מקומיים ובהצצה לחיי הכפר.

אורחות חייהם של המקומיים, נשוב לספינה ונמשיך במסענו צפונה, 

הנצבע בגוונים  הנהרבמעלה הנהר. ניהנה מקוקטייל שקיעה אל מול 

שניים של במופע מיוחד  נצפהשל זהוב וכתום. המעוניינים יוכלו לקבל טיפול מענג בספא שעל הספינה. 

 ., מין "חינה" בה הנשים מקשטות את פניהןThanaka -והLongyi  -ג ה: ארימיאנמרמסמליה המוכרים ביותר של 

על ההיסטוריה  )עם תרגום סימולטני לעברית על ידי המדריך יעקב שושן( נשמע הרצאה מרתקת באנגלית

לאורך הנהר, החיים זורמים על מי מנוחות. מעבריו ניבטים אורחות החיים של המקומיים והתרבות של המדינה. 
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ואמונתם: נזירים בגלימות זעפרן עושים את דרכם במשעולי מנזרים, כפרים אותנטיים, שווקים צפים,  על מנהגם

 לינה בספינת הנהר.  ומתחמי תפילה ומקדשים בודהיסטים בני מאות ואלפי שנים. קולוניאליערים בעלות ניחוח 

 

 מנדליי - האירוואדישייט על נהר  30.11.18, יום ו', 7יום 

ת בוקר על הספינה העושה את דרכה צפונה, במעלה ניהנה מארוח

 . 1364-1841בירתה של ממלכת בורמה בשנים , Avaהזרם, לכיוון 

בגאיה  במנזרנטייל על גבי כרכרות רתומות לסוסים ונבקר 

 במגדל התצפיתשנה,  200 -היפהפה מעץ הטיק בן ה קיאונג

נשוב  .קיאונג-אוק-נו-ובמנזר מהמטר  27שגובהו  נאנמיין

, עיר המלכים (Mandalay) למנדליילספינה ונמשיך במסענו עד 

ובירתה האחרונה של מיאנמר לפני הכיבוש הבריטי. מנדליי נחשבת 

כאחת הערים החשובות במיאנמר כולה. העושר והיופי הרב עוד 

כל זה לצד התפתחות מואצת והפיכתה לעיר מודרנית ומערבית המאופיינת בפגודות  ,ברחובותיה יםניכר

 .בה נלון לאחר שנעגון וניפרד מספינת הנהר, נצא לסיור היכרות באתריה המרכזיים של מנדליי מסורתיות.

 

 אגם אינלה 3.12.18-1, ימים שבת עד שני, 10-8ימים 

הצר והארוך  אגם אינלהניסע אל ו (Heho) לההונטוס ממנדליי 

 ק"מ 11 -ק"מ אורכו ו 22האגם,  השוכן בין גבעות שאן הירוקות.

רוחבו, הוא אחת מפינות החמד הידועות של מיאנמר. כפרים רבים 

 האינתה, בני שבט םעל כלונסאות מאכלסים את האגם ותושביה

(Intha) מוצאים את פרנסתם בדיג, מלאכות שונות וטיפוח גידולי ,

ירקות ופירות על פני המים בשיטה ייחודית. מיומנותם בחתירה 

נתור את האגם לאורכו  בסירות באמצעות כף הרגל מדהימה.

במפעל ביתי להכנת וולרוחבו, נבקר בפגודה המרכזית, בבית אריגה 

נצא בשייט לכיוון השוק האזורי על שפת  סיגרים. נשוט בין גידולי המים המשגשגים ועינינו לא תשבע מראות.

לשבטי האזור האגם. שוק זה מחליף כל יום את מקומו במעגל מחזורי של חמישה ימים. השוק מהווה מרכז 

הבאים לקנות ולמכור מתוצרתם, חלקם רכובים על עגלות עץ רתומות לשוורים. נשוטט בשוק הצבעוני המהווה 

שבצדו המערבי של האגם. נשוטט בכפר ונלך  אינדאיןנצא בשייט אל הכפר הזדמנות נהדרת לקניית מזכרות. 

אל המנזר הסמוך, המוקף בקבוצה גדולה של פגודות עתיקות וצפופות, היוצרות מראה קסום. נטייל בין הפגודות 

 אגם אינלה.בלילות  3לינה . (1054המתפוררות והמופלאות הללו )יש האומרים שמספרן הוא 

 

 נאפאליחוף  4.12.18 יום ג',, 11ום י

 

, יש שיגידו היפים צועת חופי רחצה יפים במיוחד, ר(Ngapali) לנאפאלי טוסנ

ונבקר בשוק המקומי.  (Thandwe) אנדווה'ת ניסע לעיר המחוז …ביותר במיאנמר

ומחר  היום .ההודיעל שפת האוקיינוס נשוטט ברחובות העיירה ונמשיך למלוננו 

  .נאפאלילינה בחוף 
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 נאפאליחוף  5.12.18, יום ד', 12יום 

השכם בבוקר נצא לטיול רגלי על חוף הים ונצפה בסירות דייגים השבות מהמסע 

נחזה בנשות וילדי הכפר שמקדמים את פני הדייגים מורידים את הדגה הלילי. 

שבכפר ונשוב למלון  בשוק האיכריםמהסירות וממיינים על החוף. נבקר 

ם במרפסת המלון לארוחת בוקר. בהמשך היום נטייל בכפרים הסמוכים ונתמק

 לינה בחוף נאפאלי. לצפייה בשקיעה. 

 

 יאנגון - נאפאליחוף  12.186.', ה, יום 13יום 

ליאנגון. עם הגעתנו, נצפה  לטיסהלאחר ארוחת הבוקר נצא לשדה התעופה 

פילים לבנים, למעשה לבקנים, הם מין נערץ על ידי תושבי בפילים הלבקנים. 

על ידי האליטה השלטונית בהן. בעבר הם מדינות דרום מזרח אסיה ובעיקר 

לינה הוחזקו בעיקר על ידי משפחות המלוכה ונחשבו כסמל של עוצמה ושגשוג. 

  ביאנגון. 

 

 הונג קונג - מיאנמר 7.12.18, יום ו', 14יום 

בבית מרקחת מסורתי ובבית הקברות נבקר  .נשלים את ביקורנו ביאנגון

הונג אל  בטיסהיאנגון ממנו נצא התעופה של  ניסע לשדה. היהודי העתיק

הונג קונג נהנית ממעמד של "אזור מנהלי מיוחד" תחת לילות.  2קונג, בה נלון 

סין. היא אמנם כפופה לשלטון הסיני, אך נהנית ממידה רבה של אוטונומיה והיא 

של העיר שונה  אופייהבעלת מערכת משפט, מטבע, מכס והגירה משלה. גם 

ערבית יותר, אנרגטית, תוססת וידידותית )אך כן, גם מאוד מזה הסיני. היא מ

 יקרה יותר(, תושביה דוברים אנגלית רהוטה וקל ונוח להסתדר בה באופן עצמאי.

 

 תל אביב -הונג קונג  10.12.18-8, ימים שבת עד שני, 17-15ימים 

בעיר הנאנקת תחת עומסי התנועה, המוני האדם והמגדלים הנוגעים  נסייר

ה להצצה ראשונית במושבת הכתר הבריטי לשעבר ונבקר, בין בשמיים. נזכ

היתר, בסמטאותיה של העיר העתיקה. נמשיך אל שדרות הכוכבים הצופות 

אל  בטראםלנמל ונצפה ממנו אל גורדי השחקים המקיפים את המפרץ. נעלה 

פסגת ויקטוריה, נראה את מגדליה המרהיבים של העיר במלוא תפארתן, כל 

נמל הדיג הישן של הספינות הסיניות  - (Aberdeen) אברדיןבכפר הדייגים  נבקר יל על שכנו.אחד מתנשא ומאפ

  המסורתיות, עם דייגים המתגוררים כמו בעבר על הסירות.

 

ישירה לתל אביב, אליה נגיע  קתאי פסיפיקבטיסת  נמריאלפנות בוקר  01:00בשעה  10.12.18בתאריך 

 .בשעות הבוקר שעון ישראל
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Anawrahta – The Great King 
 

 

 כוכבים 5בפאר של מלון אקזוטי ט ישי

 

 

 !רפסת פרטיתעם נוף לנהר ומ וזגיםממ תאים חיצוניים

 !( ומעוצבים באלגנטיות ובנוחיות מרבית"רמ 32מרווחים ביותר )תאים 

  ,טון 650משקל:  ,מטר 65אורך: , 2015השקה: 

 וולט 220, חשמל: 23מספר תאים: , 4ם: מספר סיפוני ,נוסעים 46קיבולת: 

 ערכת תה/קפה, יר, ומיזוג או ,יני ברמ, מייבש שיער, כספתחלוק רחצה, מקלחון,  :תאיםשירותים ב

 חיצונית שולחן, פינת ישיבה במרפסת טלוויזיה,
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 טיסות הלוך:

 

 טיסות חזור:

 

 

 הערות: 

תכנית הסמינר המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית מהווה מסגרת שלדית  .1

משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול  וכפופה לשינויים עקב נסיבות

    המדריך.הדעת המקצועי של 

ו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/או אמבטיה בבתי המלון )למען הסר ספק, בחדר  Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

 תהיינה מקלחת או אמבטיה(.

יטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה מראש של מקומות ישנם נושאים שאינם בשל .3

הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס )להבדיל מהזמנות 

 אישיות(. 

ינו את הבקשה מוקדם ככל לכם לקבל חדר מסוים במלון או לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אל בבמידה וחשו .4

נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי מקומות הישיבה היא של חברת כדי ש האפשר

 .את מבוקשכםבאפשרותנו להבטיח . אין התעופה בלבד

. אנו מבקשים עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי מלון עקב .5

להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. הדבר יאפשר לנו להתחייב בפני חברת התעופה ובתי 

 המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציע.

 לא ניתן להבטיח מראש.  - הושבה רגילה אינה כרוכה בתשלום אך בגדר בקשה .6

קצרה. הלטיסה לאדם דולר  75 -ארוכה והדולר לאדם לטיסה  200בעלות של  םכוש מושבים ביציאת חירוניתן לר .7

 מושבים אלו נוכל לאשר רק לאחר כרטוס הקבוצה כולה ועל בסיס מקום פנוי. 

 (. בעת הכרטוס המושבים בזמינות)מחיר מותנה  מחלקת עסקיםניתן לבקש הצעות מחיר לפרימיום אקונומי או  .8

את הבקשה  להגישלים המעוניינים להגיע למיאנמר למטרת תיור מחויבים בהגשת בקשה לאשרה מראש. ניתן ישרא .9

לאדם )השגרירות נמצאת בבית הטקסטיל בת"א(. כמו כן,  40$לאשרה בשגרירות ישראל מיאנמר בישראל בעלות של 

 דרך האתר הרשמי של ממשלת מיאנמר לאדם  50$( באינטרנט בעלות של Evisaאלקטרונית ) לוויזהניתן להגיש בקשה 

https://evisa.moip.gov.mm  חודשים מיום היציאה ובתמונת דרכון סרוקה עדכנית על  6)יש להצטייד בדרכון בתוקף למינימום

 (. דולר 75בקשה דרכנו בעלות גיש )ניתן לה רקע לבן ללא משקפיים(. התשלום נעשה באתר באמצעות כרטיס אשראי

ביציאה  .V.I.Pוטיפול והצמדה  ריבית ללא תשלומים 10, עד דולר 100 בסך הנחה :מוקדם לרישום מיוחדות הטבות .10

 טל"ח     , בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!ןהביטחובבדיקות  מאיץ תורליוויי של  נציג מנתב"ג לטיפול  - מהארץ

 

https://evisa.moip.gov.mm/
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 :17.5.2018 עדהטבה מיוחדת לנרשמים 

 בנתב"ג! P.I.Vתשלומים וליווי  10לנוסע, עד  דולר הנחה 100

 דולר לנוסע. 30הנחה בסך  - 18-31.05.18לנרשמים בין 

 :1.01.15 -למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" שנסעו החל מה

 דולר לכל טיול נוסף מאז! 10 ועודדולר למטייל מתמיד,  25בסך  נוספתהנחה 
 

 חיר כולל: המ

 טיסות סדירות עם קתאי פסיפיק טיסה:    

 וספינת פאר *5 -ו 4בתי מלון ברמת  לינה:     

 במיאנמרצהריים  .א 5חצי פנסיון ועוד  כלכלה: 

 *בהונג קונג על בסיס ארוחת בוקר               

 מדריך בכיר מצוות ההדרכה של    הדרכה: 

  קשרי תרבות תבל                

 תחבורה לפי התכנית  ורה:תחב

 מפגש הכנה בארץ  -

קשרי  שלבהפקה מיוחדת מקראה מהודרת  -

 תרבות תבל

מערכת שמע קבוצתית כולל אוזניות  -

 אישיות

 דמי כניסה לאתרים -

 כולל בספינה!תשר לנותני שירות מקומיים  -

 מינרליים מדי יוםמים  בקבוק -

 :.5.18017עד לנרשמים 

תשלומים ללא  10דולר לנוסע, עד  100הנחה בסך 

בבדיקות הביטחון, בצ'ק  P.I.Vריבית והצמדה וליווי 

 אין ובביקורת הדרכונים

ישודרגו  ,להירשםהראשונים ששת הזוגות   - ובנוסף

 !ללא עלותלתאי דלקס אקזקוטיב בשייט במיאנמר 

 המחיר אינו כולל:

 דולר 1,972*תוספת בחדר ליחיד בסך של  -

קבע בסמוך לנסיעה ע"י חברת מיסי נמל, דלק ובטחון כפי שיי -

 $(318 -כ כיוםהתעופה )המחיר 

  .מיאנמראשרת כניסה ל -

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית  -

 הוצאות בעלות אופי אישי )כביסה, שתייה, טלפון וכו'( -

 כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הסמינר -

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל  -

ים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי הנמל, הדלק שינוי -

 29.04.2018והביטחון, החל מתאריך 

ממליצים לנסות  לאור הסכום הגבוה של התוספת ליחיד, אנו  *-

 ולמצוא שותף/ה לחדר

(. מומלץ גם להוסיף לביטוח הטסה חובהביטוח בריאות ומטען ) -

ה אינה אחראית רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול. החבר

 שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך הטיול. לכל נזק

 דולר למדריך ליום( 4 -תשר למדריך הטיול )נהוג כ -

 ותשלום נהלי רישום

 הרשמה:  

 . 4425038כפר סבא, מיקוד  74הרישום לטיול באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל או בדואר: רח' ויצמן 

 tarbut.co.il-dialog@k, דואר אלקטרוני: 7428885-09ס , פק6888-211-072טל' 
 

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:
 

במשרדי "קשרי תרבות תבל" )יש  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,**הודעת הביטול,  אפשרות ביטול: 

 .הם אינם ניתנים לשינויר שדמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, מאחלוודא קבלת ההודעה(. 

(, שלא יוחזרו בשום מקרה$ למטייל ) 100ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  61במקרה של ביטול עד  •

  י הרישום והטיפול.לדמ בפועלאלא אם כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר 

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 35%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  60-45מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 55%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  44-30מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 75%רה סך של ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחב 29-15מטייל המבטל בין  •

 ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול. 14 -במקרה של ביטול החל מ •

 טל"ח                      משתתפים.  14יציאת הטיול מותנית במינימום   ה', שאינם ימי חג או ערב חג.  -ימי עבודה: ימים א'  •

, הכוללת אפשרות ביטול רישום. יש במקביל להרשמה בשל דמי הביטול הגבוהים, אנו ממליצים להוציא פוליסת ביטוח** 

לוודא שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. אנו ממליצים על 

ל זיו יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שמנהלה יוא

לכל גיל ולכל מצב יום מראש  180ומאפשרת ביטוח  שרי תרבות תבלי קלמטיילהטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת 

ציינו זאת בטופס  . למעוניינים, נאובחזרה לארץמול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל  מייצוג וליווי אישי. כך תהינו רפואי

 הרישום.

  tarbut.co.il-dialog@k   אימייל:  7428885-09 :פקס   6888-211-072טל':     

                                               

 . המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות, המיסים  ושרותי התיירות השונים בארץ היעד. 1הערות: 
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -סה . לאור מגבלה במספר המקומות בטי2              

 מטיילים ומעלה 21דולר לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  6670עלות החוויה: 
 מטיילים  20-14דולר לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  6995

  

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 פרטים אישיים - (בורמהמיאנמר )בטיול תרבות ל טופס הרשמה

 29.04.2018, 1 נספח לתוכנית מס'

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _________________________מספר דרכון: _____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 __________________מקצוע: ________________

 ________________טלפון נייד: _______________

 _______________ אחר:דיאבטי /  / צמחוני :בטיסות וכלא

  (חירום/)חלון/אמצע/מעבר הושבה במח' תייריםבקשה ל*

כרוך בתשלום( מעוניין(            לא מעוניין 

 בתוכנית( 9בעמוד לתשלום: _________ )על פי הפירוט 

 __________________ :בקתאי פסיפיק נוסע מתמיד

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: לאשם מ

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________מספר דרכון: _______

 ___________בתוקף עד: ____________________

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______צוע: ___________________________מק

 _____טלפון נייד: __________________________

 ______________ אחר:דיאבטי / בטיסות: צמחוני / וכל א

  )חלון/אמצע/מעבר/חירום( הושבה במח' תייריםבקשה ל*    

             )מעוניין )כרוך בתשלום לא מעוניין 

 בתוכנית( 9בעמוד )על פי הפירוט לתשלום: _________   

___________________ :בקתאי פסיפיקנוסע מתמיד   

 , יונייטד איירליינס ועוד(אמריקן איירליינס, איבריה, בריטיש התעופהכוללת את חברות   One World)ברית התעופה

 

 

 _______________ כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד:

,          ____________________פקס: ________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  _____________________  טלפונים:_______שם: ________ - בארץאיש קשר 

 _______________________אחר: __פייסבוק  אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

 .המלון ובבתי , בשייט, בטיסותטיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  צי שנהלפחות חיש לוודא שהדרכון בתוקף  .2

חדרים מסוימים בבתי המלון, השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 ם(.סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילי

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

  tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 2עמוד 

 כספים - (בורמהר )מיאנמבטיול תרבות טופס הרשמה למשך ה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *6,670$ לתשלום:הסכום 

 (17.5.18 עד 100$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 (18-31.5.18בין  30$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( $הנחת מטייל מתמיד:   

 (1,972$)__+ ________$ :בחדרתוספת ליחיד 

 ________________ $ הושבה במטוס:

  (דולר $__________ ) $ : 1סה"כ מטייל 

 (ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה , דלק)לא כולל מיסי נמל

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 וגילמטייל בחדר ז *6,670$ לתשלום:הסכום 

 (17.5.18 עד 100$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 (18-31.5.18בין  30$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( $הנחת מטייל מתמיד:   

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 _________________ $ הושבה במטוס:

 (דולר $__________ ) $ :2סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלק)לא כולל מיסי נמל

  (1+2___________ )מטייל  $  :סה"כ לחיוב

 ___________________________ בקשות מיוחדות:

מתייחס לאדם בחדר  6,995$מטיילים ומעלה. המחיר  21מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  6,670$המחיר  *

 .מטיילים 14-20זוגי בקבוצה של 

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..151.1אחרי ד: מי שנסע אתנו לטיול אחד מטייל מתמי** 

נא לציין את הטיולים בהם לכל טיול נוסף מאז.  10$עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  25$הנחה בסך 

 ___________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 לביטחון בלבד".. לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "בכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם $ 2,000 שלתשלום ראשון  )שטרות( במזומן .

 לפני היציאה.  יום 45עד במזומן. גמר חשבון עם המשרד לתיאום התשלום 

 ___ :מס. כרטיס: ______________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,______-__________-__________-   ,___________

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 מיםתשלו_______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליבכרטיס אשראי  החיוב)

במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול 

 טל"ח    . הראשון בהחיוביום )מכירה(  בוהג העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.

 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .לא ירשם ולא יטופלכרטיס אשראי טופס ללא פרטי  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

אשר/ת את פרטי בחתימתי על טופס זה אני מ .או למלון אוטובוסימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא,  , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולהעסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ומובטח עד ה אםרכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים -כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אי

 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי  יום לפני מועד היציאה. 30

אנו ממליצים על  פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.יש לוודא ש .רישום

אישית ובמחיר הטוב ביותר. יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה  זיו יואלסוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שמנהלה 

. כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 180ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבלהפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת 

   , אנא ציינו זאת לעיל בטופס הרישום.מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל ולאחר החזרה לארץ. למעוניינים מייצוג וליווי אישי
 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____2שם נוסע 
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