
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 :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, 

 .םלמרצה מבוקש בארץ ובעוו

 

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

משמרת אורח חיים בודהיסטי מסורתי מזרם  מיאנמרמזרח אסיה. -המרתקות והמסקרנות בדרום

חיים כחצי  מיאנמרעצמו. ב הבודההותר לתפיסתו של יב, שנחשב לבודהיזם הקרוב התראוואדה

לבני עמם, ואף היוו כוח מחאה כנגד מהווים מורים רוחניים  ,ם, השומרים על גחלת המסורתיריליון נזימ

כמדינה המשמרת את הבודהיזם, מזמנת לנו  ,מיאנמר. תקופה ארוכה בארצם ששלטהמשטר הצבאי 

ואורחות חיים, כמו גם הצצה אל תוך הפילוסופיה, היבטי הדת,  מנהגיםהכרות ראשונית עם מסורות, 

  סיכולוגי והאימון הרוחני. פה הפן

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

-תרבותי מיקסוף האנושי מגוון אף הוא ומציג כפרים. הנ עותּוזרסבוכים, מישורי סוואנה צחיחים ורמות 

-התושבים מקיימים אורח חיים מסורתירוב . תשונו ולשוניות שבטיותקבוצות  מאהשל לא פחות מ ,אתני

 בעקבות ,לאחרונהעצר מלכת. כאילו מציאות זו עיצבה "מדינת מעבדה" שבה הזמן . בודהיסטי-דתי

חוויה  בעיקר מהווה מיאנמרלטיול דמוקרטיזציה מנהלית. שהוביל לתהליך  התאפשרשלטון, בשינוי 

קבלת הפנים הלבבית ותם, בנדיבותם ובטשחושית ורגשית של מגע עם אנשים יפים, שובי לב בפ

 שלהם. 

 , שאינה נהוגה בטיולים מהארץ.רבות ברמה גבוהה מאודלטיול תלהצטרף מוזמנים אתם 
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 תרבות תבל"מצוות "קשרי 

 מציגים:

 מיאנמר ב טיול תרבות        
 שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית

 , נופיה ותרבותהמיאנמרעם מפגש ב

  "קשרי תרבות תבל"רק ב

 !על פחות מהטוב ביותר פשריםלא מת
 

 מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:

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

 וריאן איירקטיסות סדירות בחברת  

 לאורך כל הטיול כוכבים 5 -ו 4 בתי מלון בדרגתבאירוח  

 נסיוןפצי חיס סל בע ,ריאה הדרומיתוקירת ב ,סיאולבלילות  2לינה  

 יאנמרמצום המימדים המהווה את עורק החיים של ע אדיוהר האירונל ע ארפ טישי 

 רוחות צהרייםא 5עוד ו יולטהל ימי כאורך ל צי פנסיוןח יאנמרמב 

 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 

 מטיילים( 25)מעל  טיםרדואג לפרט ולפהמלווה ארגוני  

 וברי אנגליתד מדריכים מקומיים 

 אישית לכל מטייל היקבוצתית, הכוללת אוזני מערכת שמע 

  (Optionals)אין תשלומים נוספים  - במחיר םילולכסיורים הכל  

 הים ובחוף מעט בשווקיםל ,במהלך הטיול ן חופשימאין ז - מן מנוצל כולוזה 

 רתלים איכותית ביויחבורת מטי 

 הנפשי שלך טשביל השקב -חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה  

 :דםקות לרישום מודמיוח תהטבו 

 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 - סיאול -ת"א  19.11.20-19 ,ד'-ג'ימים  ,2-1 ימים

 נגיעאליה , לסיאול אייר ןקוריא ל חברת התעופהילה שבטיסת לנמריא 

 ,(Yangon) ליאנגוןישירה ה בטיס נמשיך. הצהריים של יום המחרתבשעות 

ם שוכנת בדרועיר הבירה  .לשעברבורמה  ,(Myanmar) מיאנמרבירת 

, ומתגוררים בה (Ayeyearwady) איירוואדימיאנמר, על שלוחותיו של נהר 

 יאנגוןה של תעופהבנמל  הנחיתהלאחר  מיליון תושבים. למעלה משבעה

 .ביאנגון לארוחת ערב ולינה בית המלון,אל  ישירותניסע 

 

 יאנגון  19.11.21, ה'יום  ,3יום 

 .ואתריה המרכזיים להכרת הבירה ש את היוםידנקלאחר ארוחת הבוקר,  

ונשוטט בשווקים הסואנים אלי קולונינבקר במרכז העיר, הבנוי בסגנון 

ההודי ומהרובע  Chinatownם של שווקיהובמקדשים אפופי הקסם. נתרשם מ

פגודת לחוש מעט את קצב העיר. סיור מורשת רגלי ייקח אותנו אל  כדי

 עתיקה ובה, כך על פיר הבלב העי , הניצבתהמוזהבת (Sule)סולה 

ה למקום מעמד המעניקה בודההמסורת, שמורה קווצת שיער מראשו של 

 טוןהשלת מתקופ קדושה גבוה במיוחד. נמשיך דרך מבנים מרשימים

שנה, עת הייתה בעיר קהילה גדולה של יהודים,  120 -ועה" שנבנה לפני כהכנסת "מצמיח ישהבריטי אל בית 

, Chauk Htat Kyiמכאן נמשיך לביקור במקדש דו, שהתפרנסו ממסחר ומטקסטיל. , פרס והוקאבעיקר יוצאי עיר

הבת ועל , העטוף בגלימה מוזם מטרשבעי טשוכב, באורך של כמעההבודהה של  ממדיםבו נמצא פסל אדיר 

 גוןאדשווא פגודת, הלא היא שבקצפתהדובדבן הוא  היוםלאתר האחרון הכפות רגליו חקוקים סמלים דתיים. 

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

כולה. זהו האתר  מיאנמרהעיר ואף של  לה המובהק ביותר של, לסממכבר הואשר הפכה, ז מ' 100של 

 מים ואבנים טובות...ולהבודהיסטי המקודש ביותר בכל המדינה והמבנים שבו מצופים בהרבה מאוד זהב, יה

 לינה ביאנגון.ארוחת ערב ו

 

  מנדליי -ן יאנגו 19.11.22', ויום  ,4יום 

 ה נטוסמנפה של יאנגון מוניסע לשדה התע לאחר ארוחת הבוקר,

, עיר המלכים ובירתה האחרונה של מיאנמר לפני (Mandalay) למנדליי

מר כולה. נאהכיבוש הבריטי. מנדליי נחשבת כאחת הערים החשובות במי

כל זה לצד התפתחות מואצת  ,ברחובותיה יםהעושר והיופי הרב עוד ניכר

 נדליימ ורתיות.סמוהפיכתה לעיר מודרנית ומערבית המאופיינת בפגודות 

משמשת כמרכז תרבותי בודהיסטי ו בבורמהודלה עיר השנייה בגהיא ה

 סייר במנדליי השופעתנוהן כלכלי בשל אוצרות הטבע הרבים באזור. 

  אתרים דתיים רבים.בארמונות עתיקים וב

 יי. נדללינה במארוחת ערב ו
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  יידלנמ 19.11.23, שבתיום  ,5 םיו

ק"מ צפונית לבירה  600 -העיר השנייה בגודלה במיאנמר ונמצאת כ ,נדלייהבוקר נסייר במ

 הקיעתעל ידי המלך מינדֹון כהתגשמות של נבואה בודהיסטית  1857 -היא נוסדה ב. יאנגון

שנחשבת לאחד המקדשים המכובדים ביותר  Mahamuni פגודתנתרשם משנה.  2,400 בת

מכיל את הספר הגדול ביותר ר שא הסמוך, Kuthodaw Paya  בבורמה ואז נמשיך אל מקדש

בעץ, גילוף בשיש וף לינערכות סדנאות שונות, כגון: אריגת שטיחים, ג שבמקד .בעולם

נקנח בתצפית לסיום ו מבנה עץ מסורתי עתיק - הזהבן רמובמנזר אנבקר  .ציקת ברונזהוי

 נדליי.לינה במארוחת ערב והסמוכה.  נדליימעל העיר מגבעת 

 

  על נהר האירוואדי טייש 19.11.24, א'יום  ,6יום 

צא נימים הבאים.  ושהלששתשמש לנו כמלון צף ב Anawrahta ספינת הפארלקראת צהריים יקבל אותנו צוות 

. הנהר מתחיל בהרי מיאנמרעצום הממדים המהווה את עורק החיים של  (Irrawaddi) יוואדירהאהר על נ שייטב

לאיים הפוריים ומשמש גם כעורק תחבורה ראשי. קחה ובדרך משקה את השדות ,ההימלאיה ונשפך אל ים אנדמן

יעד ל פכה, שטרם המרתקתהצצה למדינה  מספק לאורכה, מיאנמרשייט על נהר האיראוואדי, החוצה את 

ניהנה מארוחת . כפרים מסורתיים, ערים עתיקות, מקדשים, פגודות ושווקים מקומייםי הומה. מסע דרך ירותתי

תה הבירה ישהי ,(Sagaing) אגאינגס העיריוון צפונה, במעלה הזרם, לכ הרכעל הספינה העושה את ד צהריים

פגודות  ניצבות באזור אותה. האופפתה לווהמלכותית הישנה, המפורסמת במאות מקדשיה ובאווירה המיסטית הש

ומנזרים רבים. הנוף הירוק של העמק 

ומקדשיו נשקף מראשה של גבעת 

 נולספינה ונמשיך את מסענשוב  סאגאינג.

רביים כשקרניה במעלה הנהר בשעת בין ע

ר של השמש השוקעת צובעות את הנה

 בזהוב. 

  בספינת הנהר.לינה ערב ו ארוחת

 

 

 נהר האירוואדיעל  שייט 125..911, ב' יום ,7יום 

כפר , (Yandabo) יאנדאבוב נבקר משכימי הקום יוכלו להצטרף לשיעור יוגה על הספינה.

בורמזית -לוו על הסכם שסיים את המלחמה האנגמתם חשליו שבו הבריטים והבורמזי

 נההיואנו נ. הכפר מפורסם בכלי הטרקוטה היפים שמיוצרים בו, 1826 -הראשונה ב

ודות קדרות על ידי אמנים מקומיים ובהצצה לחיי דגמה של יצירת עבהצפות בלת נוהזדמהמ

וב לספינה שנים, פר ונכיר את אורחות חייהם של המקומילאחר שנשוטט רגלית בכ הכפר.

 הנהר.  ונמשיך במסענו צפונה, במעלה

 ארוחת ערב ולינה בספינת הנהר. 

 

 בגאן - אדיהאירוושייט על נהר  19.11.26, ג', יום 8יום 

-, הנמצאת כמה עשרות קילומטרים צפונית(Pakokku) פאקוקוהשוק  ירתיענגיע אל 

ים, שנחשבים יזהבורמבבתי מלאכה המייצרים את הכפכפים נבקר מזרחית לבגאן. 

, הידוע בזכות גילופי העץ Shwegu Templeבמקדש  לפופולאריים מאוד. נבקר
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 טוס. פרח הלו הישוב על עלי הכותרת שלודהה, בל ש ת פסל מקסיםהמעטרים אותו ובזכוים יפהיפה

הצוות המקסים והמיוחד ומ וניפרד מהספינה הצהרייםבשעות  (Bagan) בבגאןנעגון 

באגן הינה עיר המקדשים האבודה של  .ימי השייטבמהלך  אותנובמינו שליווה 

 י פגודות ומקדשים שמאז ימי מלכות אנאוורטה מסתיריםמיאנמר. העמק זרוע אלפ

בגאן יטקטורה אשר הקנו לארכבולכה. חלקן יצירות מופת באמנות וד הממאת ס

דיין מזרח אסיה. מעטים מהמקדשים ע-מעמד של אחד האתרים היפים ביותר בדרום

לראות יצירות מופת ארכיטקטוניות ילים, וברבים מהם, גם בנטושים, אפשר עפ

ו ”י אונסק”ו עכרזוהשל אתרים בעולם, שרת נבחמה לרשי ציורים, גילופים, פסלים ועוד. בגאן שייכת -נותיות ואמ

 לינה בבגאן. וארוחת ערב  י חשיבות עליונה למורשת העולמית.כבעל

 

 אגם אינלה 28.11.19-27, 'ה-'דימים , 10-9ימים 

הצר והארוך השוכן בין  אגם אינלהניסע אל ו (Heho) לההו מבגאןנטוס 

רוחבו, הוא אחת מפינות  ק"מ 11 -ו כוק"מ אור 22האגם,  גבעות שאן הירוקות.

בים על כלונסאות מאכלסים את האגם של מיאנמר. כפרים רות עוהחמד היד

ים את פרנסתם בדיג, מלאכות וצא, מ(Intha) האינתה, בני שבט םותושביה

ופירות על פני המים בשיטה ייחודית. מיומנותם שונות וטיפוח גידולי ירקות 

נתור את האגם לאורכו ולרוחבו,  דהימה.מ גלהרבחתירה בסירות באמצעות כף 

ו לא נינועי במפעל ביתי להכנת סיגרים. נשוט בין גידולי המים המשגשגיםות אריגה פגודה המרכזית, בביר בקבנ

נצא בשייט לכיוון השוק האזורי על שפת האגם. שוק זה מחליף כל יום את מקומו במעגל מחזורי  תשבע מראות.

עגלות עץ  תם, חלקם רכובים עלוצרתמלשבטי האזור הבאים לקנות ולמכור מרכז  וההומ של חמישה ימים. השוק

 אינדאיןנצא בשייט אל הכפר מזכרות.  ייתקנל תרדמנות נהדרתומות לשוורים. נשוטט בשוק הצבעוני המהווה הז

 ותיקעתשבצדו המערבי של האגם. נשוטט בכפר ונלך אל המנזר הסמוך, המוקף בקבוצה גדולה של פגודות 

ופלאות הללו )יש האומרים שמספרן הוא ודות המתפוררות והמהפג ןות, היוצרות מראה קסום. נטייל ביוצפופ

 .הלאגם אינבלילות  2לינה . (1054

 

 נאפאליחוף  29.11.19 ,ו'יום , 11ום י

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

קומי. נשוטט המ קוונבקר בש (Thandwe) אנדווה'ת וזיר המחסע לעינ …במיאנמר

ף וחלינה בומחר  היום .ההודיעל שפת האוקיינוס ת העיירה ונמשיך למלוננו רחובוב

  .נאפאלי

 

 

 נאפאליחוף  19.11.30, שבת, יום 12יום 

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

שמקדמים את פני הדייגים מורידים את הדגה וילדי הכפר  בנשותנחזה  .הלילי

ת חולאר שבכפר ונשוב למלון בשוק האיכריםעל החוף. נבקר רות וממיינים מהסי

ם במרפסת המלון לצפייה . בהמשך היום נטייל בכפרים הסמוכים ונתמקקרבו

 לינה בחוף נאפאלי. בשקיעה. 
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 ןיאנגו - ינאפאלחוף  19.12.1, א', יום 13יום 

שוק בנבקר  עם הגעתנו,ליאנגון.  לטיסהלאחר ארוחת הבוקר נצא לשדה התעופה 

ובו ממוקמת בורסת אבני  סקוט הצבעוני והתוסס בו נספוג מן האווירה המקומית

החן הגדולה של הארץ, שכן במיאנמר כורים אבני חן נדירות כספיר, אודם, אמרלד 

  לינה ביאנגון.  ועוד.

 

 

 סיאול - מיאנמר 19.12.2, 'ביום , 41יום 

. העתיק ברות היהודיובבית הקבבית מרקחת מסורתי נבקר  .נשלים את ביקורנו ביאנגון

בסיאול, לילות.  2, בה נלון סיאולאל  בטיסהיאנגון ממנו נצא התעופה של  ניסע לשדה

ה עופ, אחד משדות התאינצ'וןי נלאומתעופה הביהנמצא שדה בירת קוריאה הדרומית, 

בעולם. סיאול היא העיר הגדולה במדינה והמרכז הכלכלי, הפיננסי, הפוליטי הטובים 

מיליון בני אדם גרים באזור המטרופולין, כמחצית מאוכלוסיית  26 -. יותר מבותי שלהוהתר

ברות של הח ם המרכזיםיקוריאה הדרומית, בהם כחצי מיליון תושבים זרים. כאן גם ממוקמ

ויונדאי. התחבורה הציבורית בעיר  LGהעולם: סמסונג,  דבר ברחבישם הקוריאניות שהפכו 

מתקשים להתנתק  ואם אתםבות בעולם וקווי אוטובוסים המגיעים לכל פינה. תית מהטויעילה מאוד, עם רכבת תח

 .מהמחשב, תשמחו לגלות שבסיאול יש חיבורי אינטרנט מהמהירים בעולם

 

 תל אביב - ליאוס 5.12.19-3, ה'-'ג, ימים 17-15ימים 

של קה והעיר המחולקת ע"י נהר האן לצפון ודרום היא שילוב של מסורת עתי

טכנולוגיה מתקדמת. את סיורנו בעיר נתחיל בתצפית על הבית דרניות ומו

 בארמוןלביקור קוריאה הדרומית. נמשיך בית הנשיא של  -הכחול 

ון יציצו ארמור בסואן של סיאול ובמהלך הסיא בליבה ההנמצוגונג דיאוקס

ר לנו גורדי השחקים הרבים של העיר אל תוך תמונת הנוף של הארמון. נבק

גוני עם מגוון רב של חנויות עם שלל מוצרים זור ססא ,אטאוןיזור בא

ניסע צפונה לכיוון הגבול עם צפון קוריאה לביקור במחירים מפתיעים. 

יר לדרום חתמו המדינות על הסכם שהשא פון. בתום המלחמה בין הצ(DMZ) ותשתי המדינשבין  פורזבשטח המ

להתפתח חיי טבע נדירים  וק"מ ובתוך שטח זה החל 4הוא  חב השטרוח .טח מפורז בין המדינות אליו לא נכנסיםש

 .מלחמהותרו מן ההמנהרות שננצפה על הציפורים הנדירות ושאר חיות הבר החיות באזור זה. נראה את  .ומיוחדים

 ונסיים בתצפית על גשר השלום. ור נבקר באחד הכפרים שבאז

 19:55עה בשאביב, אליה נגיע רה לתל ייש ירן איקוריאבטיסת  נמריא 14:35בשעה  5.12.19ריך בתא

 .שעון ישראל
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Anawrahta – The Great King 
 

 

 

 כוכבים 5בפאר של מלון אקזוטי ט ישי

 

 

 !רפסת פרטיתעם נוף לנהר ומ ממוזגים ייםתאים חיצונ

 !ם באלגנטיות ובנוחיות מרבית( ומעוצבי"רמ 32רווחים ביותר )מ תאים

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

 ולטו 220 שמל:, ח23מספר תאים: , 4ם: מספר סיפוני ,וסעיםנ 46קיבולת: 

 ערכת תה/קפה, יר, ומיזוג או ,מיני בר, יער, מייבש שכספתחלוק רחצה, מקלחון,  :תאיםשירותים ב

 חיצונית סתפינת ישיבה במרפ שולחן, ויזיה,לוט
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 הערות: 

מסגרת שלדית ה וודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית מהיינת נקודות פוקוס והמופיעה לעיל מצ הטיולתכנית  .1

בהתאם לשיקול ה ליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיניתנות לשנסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן פה לשינויים עקב וכפו

    המדריך.של הדעת המקצועי 

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

 קלחת או אמבטיה(.מ נהתהיי

ל מקומות ש ידי בית המלון, או הזמנה מראשתבצעת על נם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המישנם נושאים שאי .3

בדיל מהזמנות ל לא ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס )לההישיבה במטוס. ככל

 (. אישיות

את הבקשה  להגישתיור מחויבים בהגשת בקשה לאשרה מראש. ניתן ת רלמט ישראלים המעוניינים להגיע למיאנמר .4

ית הטקסטיל בת"א(. כמו כן, לאדם )השגרירות נמצאת בב 40$אל מיאנמר בישראל בעלות של רירות ישרלאשרה בשג

 מר לאדם דרך האתר הרשמי של ממשלת מיאנ 50$ל רנט בעלות שבאינט( Evisaאלקטרונית ) לוויזהניתן להגיש בקשה 

https://evisa.moip.gov.mm דרכון סרוקה עדכנית על  שים מיום היציאה ובתמונתודח 6יד בדרכון בתוקף למינימום )יש להצטי

אלקטרונית  לוויזהבקשה  דרכנו גישלהניתן ) טיס אשראיות כררקע לבן ללא משקפיים(. התשלום נעשה באתר באמצע

 (. דולר 75 תבעלו

לאחר ות עלוהושבה ללא מחיר כולל מזוודה . האיירן אנו מציעים טיסות עם חברת התעופה הקוריאנית המצוינת קוריא .5

בה בשורה ראשונה או הושלא ניתן להזמין מראש . כרטוס על בסיס מקום פנוי, בהתאם לזמינות המושבים ודגם המטוס

  .תיק ידל ק"ג 5עד ו, למזוודה ק"ג 20ד עקל של בטיסות הפנימיות יש מגבלת מש חירום. ביציאת

גרת הזמנה קבוצתית לממש נקודות עבור מסאך לא ניתן ב "SkyTeam"ועדון מבמתמיד  ניתן לצבור נקודות נוסע .6

ולא ייגבו מסי נמל, דלק  נוסעל דולר 930 ויקוזז חירמהמ .המעוניינים יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאי .שדרוגים

 וביטחון. 

מוקדם ככל האפשר לאחר וח רפואי ר כי יש לעשות ביטסיון שלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיור הנילא .7

ילים, . לצערנו, לא נוכל להיענות לבקשות של מטייום לפני היציאה לטיול 60 -יול, ובכל מקרה לא יאוחר מלטההרשמה 

מסיבה מוצדקת( ומבקשים לגלגל את ההפסד ביטול ל שבחוסר אחריות לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם כיסוי ש

 קבל את כספם חזרה.ל לנו על ביטול, הרי שמגיע להם אם הודיעועלינו, במחשבה כי הכספי 

רו אלינו את הבקשה מוקדם ככל ים במטוס, אנא העבלשבת במקום מסוי ן אולולכם לקבל חדר מסוים במ בבמידה וחשו .8

 ישיבה היא של חברתלגבי מקומות התעופה. נחזור ונדגיש כי ההחלטה חברת הנעבירה לבית המלון או לכדי ש האפשר

 .בוקשכםמ אתבאפשרותנו להבטיח . אין לבדהתעופה ב

מלון. אנו מבקשים  יומות בטיסות ובבתת מתמדת להשיג מקתחרוב יית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאיםעל עקב .9

תי ברת התעופה ובהדבר יאפשר לנו להתחייב בפני ח האפשר.להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל 

 להציע.תר שבאפשרותנו יוהקרקע והטיסות הינם הטובים ב כי שירותיהמלון, ולוודא 

 טל"ח                 !והצמדה ריבית ללא תשלומים 10עד ו דולר 100 בסך חההנ :מוקדם לרישום מיוחדות הטבות.  10
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 :2019.04.18עד מים רשלנת יוחדטבה מה

 !יםתשלומ 10עד ו לנוסע דולר הנחה 100

 תשלומים! 6ועד  דולר לנוסע 50הנחה בסך  - 19-30.04.19בין  לנרשמים

 :1.01.16 -ל עם "קשרי תרבות תבל" שנסעו החל מהילים מתמידים בחו"למטי

 !זמא ףוסכל טיול נדולר ל 10 ועודדולר למטייל מתמיד,  25בסך  נוספתהנחה 
 

 המחיר כולל: 

 קוריאן איירטיסות סדירות עם  טיסה:    

 ארוספינת פ *5 -ו 4מלון ברמת י בת לינה:     

 במיאנמרצהריים  .א 5חצי פנסיון ועוד  כלכלה: 

 חצי פנסיוןעל בסיס  בסאול             

 מדריך בכיר מצוות ההדרכה של    כה:הדר 

 ומלווה ארגוני  לתבקשרי תרבות                 

 מטיילים( 25 מעל)               

 התכנית תחבורה לפי  ורה:תחב

 מפגש הכנה בארץ  -

 ם(מטיילי 25)מעל  מלווה ארגוני -

קשרי  לש קה מיוחדתבהפמקראה מהודרת  -

 תרבות תבל

מערכת שמע קבוצתית כולל אוזניות  -

 אישיות

 כניסה לאתריםדמי  -

 כולל בספינה!לנותני שירות מקומיים תשר  -

 מינרליים מדי יוםמים  בקבוק -

 :19.04.18עד לנרשמים 

 !שלומיםת 10עד ו דולר לנוסע 100הנחה בסך 

 לל:מחיר אינו כוה

 דולר 1,665*ליחיד בסך של  וספת בחדרת -

פי שייקבע בסמוך לנסיעה ע"י חברת ל, דלק ובטחון כנמ סימי -

 ($319 -כ כיוםהתעופה )המחיר 

  .מיאנמראשרת כניסה ל -

 ת ורטות בתכניות שאינן מפוחאר -

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

 לל של הסמינרבמחיר הכוכלולים ל מס ו/או היטל שאינם כ -

 במחיר הכולל  טותורמפות שאינן הוצא -

שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי הנמל, הדלק  -

 .27.03.2019והביטחון, החל מתאריך 

ממליצים לנסות  התוספת ליחיד, אנוום הגבוה של לאור הסכ  *-

 ולמצוא שותף/ה לחדר

ף לביטוח הטסה גם להוסי . מומלץ(חובהח בריאות ומטען )ביטו -

. החברה אינה אחראית במקרה של ביטול סויהכ אתת ולוודא ואירפ

 שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך הטיול. לכל נזק

 תשר למדריך הטיול  -

 ותשלום נהלי רישום

 הרשמה:  

 . 4425038, מיקוד אסב כפר 74ס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל או בדואר: רח' ויצמן טופ ותהרישום לטיול באמצע

 @ltarbut.co.i-kdialog, דואר אלקטרוני: 7428885-09 קס, פ8868-211-072טל' 
 

 כמפורט בטופס הרישום. שלום:הסדרי ת
 

ודא קבלת ש לו" )יתרבות תבל שרי"ק במשרדי בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא, טול,ביהודעת ה** אפשרות ביטול: 

 .הם אינם ניתנים לשינוישדמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים,  חרמא(. ההודעה

אלא אם (, חזרו בשום מקרהא יושל$ למטייל ) 100פני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט ימי עבודה ל 61יטול עד ב במקרה של •

  הרישום והטיפול. מילד עלבפותווסף המחיר אז ים, ותים נוספיושירנו כורטסו טיסות כלשהן, או נק

 מראש. פיצוי מוסכםלמטייל כ 35% ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של 60-45מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 55%חברה סך של לם לישימי עבודה לפני היציאה,  44-30מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 75%ה סך של ברלם לחלפני היציאה, ישודה י עבימ 29-15 ןבי בטלמטייל המ •

 שלם המטייל את מלוא מחיר הטיול.לך הטיול, ייאה, או במהיצימי עבודה לפני ה 14 -במקרה של ביטול החל מ •

 "חטל                          שתתפים. מ 16נימום יציאת הטיול מותנית במי     ינם ימי חג או ערב חג. , שאה' -ימי עבודה: ימים א'  •

דא שפוליסה שום. יש לווות ביטול רישר, הכוללת אפבמקביל להרשמה של דמי הביטול הגבוהים, אנו ממליצים להוציא פוליסת ביטוחב **

נות "זיו פתרו טוחסוכנות הביו קרוב משפחה מדרגה ראשונה. אנו ממליצים על טח אבוזו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המ

בית טיזיו יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרק אללה יום בביטוח", שמנהחכמי

 חזרהובאירוע בחו"ל עת מול חברות הביטוח ב שיי אימייצוג וליוו. כך תהינו מצב רפואי לכל גיל ולכליום מראש  180ביטוח  ומאפשרת

 יינו זאת בטופס הרישום.ים, נא צנ. למעוניילארץ

     

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

 

 7733321-054  :רספייד שלכם את המהנ שימת אנשי הקשר של הטלפוןו ברשמר, WhatsApp-ב גם אלינו לפנות ניתן מעתה   

 המיסים  ושרותי התיירות השונים בארץ היעד. רי הטיסות, חיכפוף לשינויים במ . המחיר1הערות: 
 ל"חמקדימים הרשמתם.  טל הבטחת מקום -ות בטיסה ר המקומבלה במספגר מ. לאו2              

 מטיילים ומעלה 25 בקבוצה שלדולר לאדם בחדר זוגי  0596עלות החוויה: 
          מטיילים 24-16בקבוצה של  דולר לאדם בחדר זוגי 6670                
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74מן ויצרח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 פרטים אישיים - בבורמה לטיול תרבות טופס הרשמה

 27.03.2019, 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:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 למושב בטיסה: חלון/אמצע/מעבר ____________ בקשה

              _______________: ___בקוריאן איירנוסע מתמיד מספר 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________ן: _______וכמספר דר

 ___________בתוקף עד: ____________________

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 _________________ אחר:/  רגילבטיסות: צמחוני / וכל א

 __למושב בטיסה: חלון/אמצע/מעבר ___________ בקשה   

      ________________: ___בקוריאן איירנוסע מתמיד ספר מ   

 (דעו, דלתא וKLMאייר פרנס, אליטליה,  קוריאן אייר, התעופה את חברות כולל  Sky Teamהתעופה מועדון)

 

 

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . _____________________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ________________________________אחר: __אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 ערות:ה

 .המלון ובבתי , בשייט, בטיסותטיולוה אישור לגבי מקומות בטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהו .1

 עמודים ריקים לחותמות.  שלושה לפחותזרה ושיש בו לאחר יום הח לפחות חצי שנהיש לוודא שהדרכון בתוקף  .2

ם חדרים מסוימיהשונים כגון  הניתנים ע"י הספקים םרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(. ובשייט המלון תיבב

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן  טיול. תכנית הטיולוהביטול בכפוף לתוכנית הרישום תנאי ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  לקבל במשרדי ה

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

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

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180קף סיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תלביטוח נ הצעהיפנו אלי עם אני רוצה ש
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74מן ויצרח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 2עמוד 

 כספים - לטיול תרבות בבורמה הרשמה סטופהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *6,590$ לתשלום:הסכום 

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

 (19-30.4.19בין  50$) ____ $הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( $הנחת מטייל מתמיד:   

 (1,665$)__+ ________$ :דרבחתוספת ליחיד 

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

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

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר   יין/ת  לא מעונ 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *6,590$ לום:לתשהסכום 

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

 (19-30.4.19בין  50$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( $הנחת מטייל מתמיד:   

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 ($לר וד__________ ) $ :2סה"כ מטייל 

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

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

 ___________________________ בקשות מיוחדות:

 

מתייחס לאדם בחדר  6,670$מטיילים ומעלה. המחיר  25מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  6,590$המחיר  *

 .מטיילים 16-24ל זוגי בקבוצה ש

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..161.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

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

 לבחירתך: תשלום סלולימ

 לביטחון בלבד".ן: "א את פרטי האשראי ולציייש למל מט"ח . לבוחרים במסלול המזומןאיאשר בכרטיס, או מזומןמט"ח ב

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעחודשיים  והיתרה בשני תשלומים ,שמהבהר לאדם $ 1500 שלתשלום ראשון . (מט"ח שטרות) במזומן .

 ה. לפני היציא יום 90עד חשבון שלום במזומן. גמר עם המשרד לתיאום הת

 ___ :מס. כרטיס: _____________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,_______-__________-__________-___________  ,_______ 

   ____ספרות אחרונות בגב הכרטיס: ___ 3. __________________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

      מריקן אקספרס(אלא מכבדים בלבד,  ישראליי החיוב בכרטיס אשרא)

 , ניתן להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(.18.4.19תשלומים לנרשמים עד  10ב: _____ תשלומים )

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

 טל"ח . הראשון החיוב ביוםשל בנק מזרחי )מכירה(  בוהג מחאותהעברות והלומים על פי שער כל התש בתכנית הטיול.
 

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

למען הסר ור רישום! לוודא קבלת איש יש סדר קבלת טפסי הרישום.או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי  שראי לביטחוןפרטי כרטיס א

 .לא ירשם ולא יטופלפרטי כרטיס אשראי טופס ללא  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  ע למטיילוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפרילים בהליכה. במידה ותתעלמוגב מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

טופס זה אני מאשר/ת את בחתימתי על  .או למלון , לאנייהבוסאוטועל חשבונו ל, או יחזור בכוחות עצמו וימתין המטייל לקבוצה

מי הביטול מכל סיבה לא יתקבלו השגות על ד ., לרבות תנאי התשלום והביטולטיולפרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ה אםאת הנרשמים  שרי תרבות תבל בע"מ תיידערכישת בטוח נסיעות. ק-רכון שלא בתוקף או אישהיא, כולל בגלל ד

וללת הכ, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי מועד היציאה.  יום לפני 60ומובטח עד 

חה מדרגה ביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפפוליסה זו תכסה את דמי היש לוודא ש .םרישו טוליאפשרות ב

לכל  אשיום מר 180. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח"יצים על סוכנות אנו ממל ראשונה.

   א ציינו זאת לעיל בטופס הרישום.למעוניינים, אנ .גיל ובכל מצב רפואי
 

 

 ________________________  תאריך: _____________  חתימה: ___: ____________1שם נוסע 

 _______________חתימה: ______________  תאריך: _____________  _: _________2ע שם נוס

 

  לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 
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