
 
 

  גואטמלה –קוסטה ריקה  –קובה 

  לילות/ כשר 21ימים/  23 

        חוויה מיוחדת של פעם בחייםחוויה מיוחדת של פעם בחייםחוויה מיוחדת של פעם בחייםחוויה מיוחדת של פעם בחיים

        

  

  

  

  

  

  

  

אי קאריבי   - מיליון תושבים 11האי הגדול בקריביים, עם )  República de Cuba  (בספרדית - הקוב
השוכן בפתחו של מפרץ מקסיקו, עדיין טומן בחובו את האותנטיות היומיומית. היא באה לידי ביטוי קסום 

כמה שמח. היא ארץ של ריקודי סלסה סוחפים, של  –בראש ובראשונה באופי העם ואורח חייו: כמה עני 
המסחרי של קובה, מגוון סגנונות מוזיקליים הבוקעים מכל פינה,  מכוניות ישנות, סיגרים משובחים, הסמל 

 .העבר הסבוך והמרתק, והעתיד הטומן בחובו שינוי דפוסי מחשבה והתנהגות ,הרום הקובני המפורסם

מדינה טרופית השייכת לרצועת ארץ האש,  )República de Costa Rica(בספרדית  - קוסטה ריקה
מושכת אליה מטיילים מכל העולם בעיקר בשל שמורות טבע  .קמ"ר 51,000המשתרעת על שטח של 

הרבות, פארקים לאומיים ושמורות אקולוגיות ואזורי מקלט לעולם החי העשיר שבמדינה. מגוון וסוגי בעלי 
זני צמחים! מגוון הנופים  10,000-מיני ציפורים! עשרות אלפי סוגי חרקים ומעל ל 1000קרוב ל - חיים שבה

ק"מ של חופי  1,200-מעל לכלה בת גשם טרופיים, הרי געש פעילים, נהרות גועשים והחל מיערו -שלה 
  ים.

גואטמלה הינה המשך טבעי לטיול למטיילים  )República de Guatemala (בספרדית - גואטמלה
במקסיקו. זוהי מדינה המתמצתת ומרכזת את הנופים הפיסיים והאנושיים של כל מרכז אמריקה: הרי 
הגעש שלה הם הגבוהים והפעילים ביותר, שרידי המאיה שבה המרשימים ביותר. גואטמלה היא מרכזה 

ליים של צ'יצ'יקאסטנאנגו ובשלל הצבעים של תרבות המאיה במרכז אמריקה, בטקסים המאיים/קתו
שני אלמנטים מזוהים במיוחד עם גואטמלה: הציפור  בלבושם היומיומי של האינדיאנים הילידיים. 

יצור מרהיב ביופיו, שכמעט נכחד מן העולם, בשל בירוא היערות והצייד הבלתי חוקי,  -הלאומית, הקצאל 
מקומי עשיר, המורכב ממסורת ודת אדוקה, תרבות ותרבות המאיה. גואטמלה מתאפיינת בפולקלור 

  .מרתקת, תושבים נעימים, מוזיקה לטינית ומסורתית, טקסים פולחניים, עבודות יד ולבוש מסורתי



 
 

 תכנית הטיל:

                                      )קובה(הוואנה  –תל אביב (ב')  13.01.2020
. ביניים (קובה) דרך יעדונטוס להוואנה בשעה טובה ניפגש בנתב"ג 

הוואנה עיר הבירה של קובה שהוכרזה ע"י אונסקו כאתר לשימור ובה 
מיליון תושבים, מדינה מרתקת ושמחה אליה נגיע בשעות  2מעל 

  .לבית המלון. לינה בהוואנה ה. לאחר ההגעה עברערבה

 

                               טרינידד -חוות תנינים  -גואמה ואלדיה טאינה  -ינפואגוס סי ג')( 14.01
, הידועה גם בשמה, סיינפואגוסלאחר ארוחת הבוקר ניסע מזרחה אל 

קולומבוס עם ספינתו בשנת  רהעיר בה נחת כריסטופ "פנינת הדרום",
 -  1819, ואשר התגלתה ע"י מתיישב צרפתי שהגיע מלואיזיאנה   ב1494

לאחד מאזורי נחשב  העיר הגדולה והמרכזית אחרי הוואנה, המקום 
התעשייה והכלכלה החשובים במדינה אחרי הוואנה. בדרך נעצור ונבקר 

"אלדיה ונשוט דרך תעלות לכפר האינדיאני המשוחזר  פארק גואמה ב
. נמשיך ונבקר בבית גידול לתנינים ובתיאטרון "טומאס טרי" טאינה"

. הגעה טרינידדבסיינפואגוס. בתום הסיור נסע לעיר היפה והמרתקת  
  ערב מוזיקלי במועדון "קסה דה לה טרובא" :בערבעברה למלון. וה

 

     גואנייארה                                                                               הטבע  שמורת -טרינידד)ד'(15.01
עמק הסוכר,  – "לוס אינחניוס"יום עמוס חוויות לפנינו! ניסע לעמק 

בה כאילו מהלכים אנו באחת האפיזודות בסרט "חלף עם הרוח", 
ונבקר באחת החוות. נמשיך ברכבי שטח מקומיים לשמורת טבע 

, שבהרי ה"אסקאמבריי". נגיע לבריכה "גואנייארה"יפהפייה 
, נטעם ממשקה 19-וה 18-ונצא לטרק קצר עד ה  הכחולה

המקומי (במידה ויאפשר הקאנצ'אנצ'ארה הידוע ונתרשם מהשוק 
                                                                                                 .הזמן)

  "מוזיקהערב מוזיקלי במועדון "קסה דה לה  :ערבב

  וואראדרו. –סנטה קלרה  –טרינידד(ה')16.01
, בסנטה קלרה. בדרך נעצור ואראדרולאחר ארוחת הבוקר, נצא לכיוון 

אחת הערים הגדולות ביותר בקובה ובעלת חשיבות רבה במהפכה 
שם  -הקובנית. סנטה קלרה הייתה אחד הסמלים החשובים של המהפכה

נבקר במוזיאון   ה גווארה,’ממוקם פסלו המפורסם של הגיבור הלאומי צ
ן קצר נבקר לזמ -(הרכבת המשוריינת) "טרן בלינדאדו"הצ'ה ובמוזיאון 

באזור העתיק של העיר (תלוי בזמן)  ונמשיך לואראדרו אשר נחשבת 
 לעיירת הנופש היפהפיה והמיוחדת העיקרית של קובה.

 

 

 



 
 

                                                                                 הוואנה  קוחימר (ביתו של המינגווי) (ו') 17.01
. הכפר אשר התפרסם קוחימרהבוקר נצא מזרחה לכפר הדייגים השלו 

הסופר המינגווי שהתגורר בו, בעת שכתב את שני הרומנים המפורסמים 
שלו 'הזקן והים' ו'למי צלצלו הפעמונים'. בקוחימר נבקר בביתו של 

" ששוחזר בשנים האחרונות ונחשב לאחד Finca Vigiaהמינגווי " 
הקובניים. נסייר גם בכפר ונראה את חיי  מהמקומות האהובים על

הדייגים הקובניים. נחזור אל הוואנה מאוחר יותר ונבקר באתרי בעיר 
  .לינה בהוואנה ובעיר העתיקה. הכנות לקראת שבת. 

  

  
לאחר                                                                                            הוואנה                                  (שבת) 18.01

  תפילה וסעודת שבת נצא לסיור רגלי באתרים באזור המלון.  
  )Canon Shot Ceremony(, לאחר צאת השבת, נסע לטקס ירי התותח אשר נערך כבר מאות שנים בערב

  .לה קבניהבמבצר 
  

 ריו הוואנה, עמק ויניאלס, פינאר דל א')( 19.01
שבמחוז פיניאר  עמק ויניאלסלאחר ארוחת הבוקר ניסע מערבה אל 

המשתרע  קארסטי עמקהוא עמק ויניאלס  מחוז גידולי הטבק. –דל ריו 
. העמק הוכרז קובהבמערב  מחוז פיניאר דל ריוקמ"ר ב 132על שטח של 

ייחודו של העמק  .1999בשנת  אתר מורשת עולמיתכ אונסק"ועל ידי 
, אבן גירגבעות עשויות  - מֹוגֹוֶטההמכונה  גאומורפולוגיתבתופעה 

מ', המבצבצות בעמק  200אינו עולה על  קוטרןו מ' 25שגובהן עד 
 מערות קארסטיים אחרים, גם בעמק ויניאלס  בדומה לאזורים השטוח.
נבקר באחד מחוות גידולי עלי  קרקעי.-שבה זורם נהר תת )Cueva del Indio (, ובהן מערת האינדיאני נטיפים

האינדיאנית ונהנה גם  הטבק הטובים בעולם. בהמשך נבקר במערה
בשעות אחר הצהריים נבקר בצוק המתנשא   -מערה זו. משייט בתוך

ע"י האומן הקובני  1961מ' ועליו ציור ענק שצויר בשנת  617לגובה של 
לוביגילדו גונזלס מוריליו מחבריו של פידל קסטרו..                                                                   

מופע מרהיב וצבעוני עם עשרות   ”Parisien Show“: מופע  בערב
משתתפים עם מוסיקה קובנית וריקודים. מופע מיוחד מאוד  

יונל הידוע מעברו כמארח את גדולי שחקני ואושיות צ'במלון נ
  .אמריקה בעבר

 
      )קוסטה ריקה(סאן חוסה  –הוואנה  (ב') 20.01

) נצא מהמלון לחוויית הפתעה מיוחדת שלא תשכח זמן רב סביב העיר העתיקה של 09:00לאחר ארוחת בוקר (
 הוואנה, עד מוזיאון ה"רום" בו נבקר ונטעם רום קובני.  חכו ותראו!!!!!

לטיסה לסאן חוזה בבוא העת נסע לשדה התעופה של הוואנה 
  לאחר הנחיתה, העברה למלון לארוחה ולינה.שבקוסטה ריקה. 

  
  

 מפלי לה פאז –הר געש פואז  (ג')  21.01
מדריך שלכם לסיור בהר הגעש פואז, שם -בבוקר יפגוש אתכם הנהג 

ק"מ. באתר גייזרים מהגדולים  1.5על פני  תצפו בלועו העצום המשתרע
בעולם, הר הגעש פעיל אך בטוח לתצפית. בהמשך, מפלי לה פאז 
והגנים המרהיבים שבשטחם שוכן מצפה הפרפרים הגדול בעולם, שפע 

  יונקי דבש, תצוגת 
  פאז מספר מפלים גדולים. -נחשים, קופים, חתולי בר וגני אורכידאות. לאורך שבילי נהר לה

  .הסיור חזרה למלון לארוחת ערב ולינהבתום 
  



 
 

   לנדס אין לאב –ראפטינג בנהר לה בלסה  –העיירה סארצ'י  (ד')  22.01
יום חוויתי ועוצמתי. הבוקר נצא לכיוון מלון "לנדס אין לאב" הממוקם 

, סארצ'יביקור בעיירה הציורית               במרכז יער העננים . בדרך, 
החדה והעשירה של הבתים, העגלות  שמוכרת בזכות הצבעוניות

בהגעה לשמורת  " והרהיטים תוצרת מקומית."ox car   הצבעוניות מעץ
בנהר הבלסה, עולם טרופי פראי  2-3, נצא לראפטינג בדרגה סן רמון

מתגלה בערוץ העמוק של הנהר והמפלים, חיות אקזוטיות, ציפורים 
  טרופיות והרבה מים.  

 
  
  

עץ  Juariריקודים עממיים בבי"ס  -חוות דון חואן  -קנופי וסופרמן בלנדס אין לאב ו קומב (ה') 23.01
  ארנל  –מעיינות חמים פארדייז  -האיגואנות 

אקרים מהן נשקף  500לאורך  מעל צמרות העצים לקומבו קנופינצא 
גשרים  2מסלולים ,  3פלטפורמות,  11כבלים,  8 נוף נפלא של היער

 3 –כבלים אתגריים   -מ'. אחר כך 845-תלויים וטרזן סווינג סה"כ 
מ'  750כבלים תאומים לחוויה זוגית . הכבל הארוך ביותר הוא 

קמ"ש,  80תלויים, מהירות תנועה  ה"סופרמן" , מגדלי  פלדה, גשרים 
הממוקם  ארנל לאזורסע נמ' מעל לעמק הנסתר. לאחר מכן,  150

קרוב לגבול עם  )Alajuela(אלחוואלה  בחלקו הצפוני של מחוז
הוא האתר התיירותי המרכזי. הגשמים  ארנל הר הגעש .ניקארגוואה

הטרופיים מרעננים את האדמה ומותירים אותה לחה וירוקה והעמקים 
לגונות, חיות בר ופארקים לאומיים. בהמשך, נבקר   בצמחייה טבעית, נהרות גדושי מים, מעיינות חמים, מלאים 
, לחוויה מקומית אותנטית. החווה ממוקמת כחמש דקות מהעיר פורטונה, בבעלות דון חואן Finca Burioבחוות 

ריקני העובד בשיטות מסורתיות. גידולים אורגניים,  חקלאי קוסטה־
, מקצתם לא מוכרים, נלמד על םאקזוטייאורגניים  ת וירקותמטעי פירו

שימושם בתעשייה המקומית ועל תכונותיהם המיוחדות. החווה עצמה 
ממוקמת ביער ראשוני יפהפה, המושך באופן טבעי מינים רבים של 

כנף וחיות אחרות. בהמשך הסיור נחזה בתהליך המרתק של  בעלי 
מקני סוכר, ובמו ידינו נכין ונטעם משקה חריף המופק  הכנת ה"גווארו",

 המקומי המופק גם הוא ממיצוי קני הסוכר.  את משקה הדולסה
מכאן,  .Juariמהנה של ילדי בי"ס  נשתתף במופע ריקודים עממיים 

נמשיך לעץ האיגואנות, המפורסם בזכות האיגואנות הרבות הצבעוניות 
 . השוכנות עליו

  הא הא איזה יום!!!נות חמים פארדייז להנאה ולמרפא. במעיי, רחצה וארוחת ערב בליווי זמר בערב
  

  תצוגת זוחלים  -סקיי טרם (רכבל)  -סקיי ווק (גשרים תלויים)  –רדה מונטה וו(ו')  24.01
  .  ומונטה וורדה סנטה הלנהלאחר ארוחת בוקר נמשיך לאזור 

מכוסה נוף מרהיב של מפרץ ניקוייה ואיי האזור ילוו אותנו בדרכנו לדרך 
חיה במקום  1951משנת  " (מונטה וורדה). ההר הירוקיער המכונה "

מטר  1400צפון אמריקאית (קווקרים) מבודדת בגובה של  קהילת
ששמרה על האזור בעזרת ארגונים פרטיים והפכה אותו לשמורה 
ביולוגית עשירה במערכות אקולוגיות בהן המבקרים נפגשים עם בעלי 

ק"מ בתוך  2.5עם הגעתנו נצא למסלול בן  ו. החיים של סביבה מוגנת ז
גשרים שונים המרכיבים את מערכת הגשרים  6היער, במהלכו נמצא 

-מ' ל 100מ' וגובהם הוא בין  236 –מ'  66של הפארק, אורכם נע בין  
, הר יער הענניםמ'. לאחר מכן, רכבל, מבט ממעוף הציפור על  150

מדריך דובר אנגלית. הרכבל,  . הסיור בליוויניקויהומפרץ ארנל הגעש 
מ' מפני הקרקע. ניתן לעצור בכל נקודה  175-מ', גובה הרכבל כ 800-קרונות ,אורך המסלול כ 6-מורכב מ

לצילום הנוף עוצר הנשימה. חוויה מהנה ובטוחה לכל המשפחה. הרכבל מסתיים בפלטפורמה הבנויה בנקודה 



 
 

 האוקיינוס הפסיפס והאטלנטי. בהמשך, תצוגת זוחלים  הגבוהה ביותר ברכס המהווה את קו פרשת המים בין
  מרהיבה בה נצפה בנחשים מסוגים שונים וצפרדעים מיוחדות וצבעוניות. ארוחת ערב כשרה במלון.

  

  סיור לילי    –סיור בשמורת יער העננים  –מונטה וורדה  (שבת) 25.01
.  הבוקר יחל בסיורים רגליים  ביער העננים של מלון אל אסטבלו

הסיור מאפשר הצצה אל המערכת האקולוגית של היער העננים 
, שרכים, פרחים ומיני באזורוההליכה בו מגלה את הגן הירוק והעשיר 

צמחים חסרי שורשים הגדלים על העצים והשיחים. העננים 
המתקבצים מעל למדרונות מספקים את הלחות הדרושה לקיום 

ם וגפנים מטאטאים את הצמחייה שופעת החיוניות. שורשים מתנודדי
השבילים. האויר עשיר בציוצי ציפורים וקולות של חיות היער הקטנות 
ולפעמים גם ניתן לשמוע את צווחותיו של הקוף המיילל. ארוחת 

  צהריים כשרה במלון.
 יו של יער עננים וצפייה בציפוריםסיור לילי בשביל לקראת ערב,

  צרצרים, בלטאות , צפרדעים, קיפודים, בעלי זנבות, נחשים ועוד.הנמות, בטרנטולות, בעכבישים, חרגולים, 
 והכול במהלך שבת כהלכתה אל דאגה יהיה גם קצת זמן מנוחה.

 

  סיור בסאן חוזה  –סיור העטלפים   –מונטה וורדה א') ( 26.01
של דר' ריצ'רד,  לחוות העטלפיםלאחר ארוחת הבוקר, הגעה 

זואולוג בכיר בתחום העטלפים. הכרות עם העולם המיוחד במינו של 
.  סאן חוזההיונקים המעופפים. בהמשך נסיעה לכיוון עיר הבירה 

     "אסיפת  -הסיור יכלול את    -בהגעה, סיור תרבות והיסטוריה
מרכז התרבות , פארק לאומיהמחוקקים" (בית הנבחרים), 

ושימש בתחילה כמשכנו  1916 -" שנבנה בהצהובהבית , "הלאומי
המוזיאון של הבנק של בית המשפט לצדק של מרכז אמריקה. 

תערוכות קבועות: האחת של הזהב  2של קוסטה ריקה שבו  המרכזי
" שבה מוצג אוסף Alvaro Vergas Echeverria" –הפרה קולומביאני 

לאזור  לפני הספירה ועד הגעת הספרדים 500חפצי זהב מרשים מ 
" המייצג אוסף חשוב של טבעות ושטרות Jaime Solera Bennetוהשנייה של אוסף מטבעות " 16-במאה ה

 כיכרהעיקריים,  המייצגים את ההתפתחות הכלכלית של קוסטה ריקה, הקתדרלה העירונית וכן סיור לאתרים
 ועוד. רובע אמון שוק האמנים, "לה מרסד" כנסיית , השדרה המרכזית, האומנים

  

  גוואטמלה אנטיגואה –סאן חוזה   –מפלי לה פאז  –סיור בהר געש פואז (ב') 27.01 
, שם תצפו בלועו העצום בהר הגעש פואזהבוקר נצא לסיור 

  ק"מ .  1.5המשתרע על פני 
באתר גייזרים מהגדולים בעולם, הר הגעש פעיל אך בטוח לתצפית. 

והגנים המרהיבים שבשטחם שוכן מצפה  מפלי לה פאזבהמשך, 
הפרפרים הגדול בעולם, שפע יונקי דבש, תצוגת נחשים, קופים, 

פאז מספר מפלים  -חתולי בר וגני אורכידאות. לאורך שבילי נהר לה
לטיסת לאחר מכן, נסיעה לנמל התעופה בסאן חוזה  גדולים. 

עם הנחיתה בגואטמלה סיטי נצא היישר   .לגואטמלה המשך
היפה שבערי גואטמלה, צלילי פעמוני הכנסיות, ריח  –אנטיגואהל

רחובות צרים  . קפה ומשהו נוסף שלא ניתן להסביר אלא רק להרגיש
כאתר מורשת  1979-מרוצפות אבן, בתים צבעוניים, מסעדות ובתי קפה מקסימים בכל קרן רחוב. עיר שהוכרזה ב

 .בערב נערוך סיור פנורמי בעיר .עברה למלוננוההגעה ו. עולמית על ידי אונסק"ו 

  

  

  



 
 

  אנטיגואה  -חוות קפה   - רכיבת סוסים -הר געש פקאייה  (ג')  28.01
השכם בבוקר נענה ברכיבה על סוסים במעלה הר הגעש הפעיל 

חוויה מטורפת. נופים משגעים. נמשיך לחוות קפה משפחתית.  ;פקאייה
הקפה חיוני להבנת הכלכלה שסבבה את אנטיגואה שנים רבות. נכיר את 

נעלה  .התהליך אותו עובר פול הקפה, מן השיח ועד הכוס המהבילה
לנקודת תצפית יפה על אנטיגואה ועל הרי הגעש שמסביב. נבקר 

הייחודית, בה  כנסיית סן פרנסיסקוהמעוטרת וב כנסיית לה מרסדב
  ניתן לראות עיטורי זהב בעלי סממנים יהודיים. נטייל בעיר.

  : מופע פולקלור מקומי בערב

  

  שייט לסנטיאגו אטיטלן –אגם אטיטלן (ד')  29.01
הינו אחד  אגם אטיטלןהבוקר ימצא אותנו באחת הפינות היפות באזור. 

האגמים הציוריים והבלתי נשכחים; שוכן בליבו של לוע הר געש עתיק 
וממוקם למרגלות שלושה הרי געש פעילים, ביניהם פזורים כפרים 
מרתקים של צאצאים של בני המאיה. סירה תיקח אותנו להפלגה 

נבקר בגלריות  סאן חואןובין כפרי הסביבה; ב סנטיאגו דה אטיטלן,ל
 ם המארחות עבודות אומנות וציורים מלאי צבע והשראה.אומנים מקומיי

. והמלון?! סאן מרקוס לגונה, או בסן פדרונמשיך לכפר הסמוך 
  למרגלות האגם פסטורליה אמיתית.

  

  אטיטלן -פאנחצ'ל  -סולולה  –צ'יצ'יקסטננגו  (ה') 30.01
ניסע בדרך ציורית אל עבר אחד המקומות המסתוריים במדינה, העיירה 

. השוק הצבעוני והמיוחד של צ'יצי'קסטננגו נחשב לאחד צ'יצ'יקסטננגו
הגדולים במרכז אמריקה. אנשי שבטים, חברי קהילות וכפריים מכל הרמה 
המרכזית, מתנקזים לכאן כדי למכור, לקנות, לפגוש, להסתקרן, לרכל 
ואף לחתן. אריגים, בדים, עבודות יד, כלי חרס, תיקים, עבודות גילוף עץ, 

מחי מרפא ונרות, בעלי חיים, ירקות, מצ'טות ועוד. בדרך נבקר בשוק צ
, אליו מגיעים הגברים בבגדיהם המסורתיים היפים סולולההצבעוני של 

שם מחכה לנו חוויה מיוחדת עם התושבים המקומיים המאפיינת את  –
  גואטמלה. חכו חכו!!!!! 

 בתום הסיור, נחזור לאטיטלן. היפהפה. לאגו אטיטלן. עיירת התרמילאים הגדולה ביותר לשפת פאנחצ'לונגיע ל

  
  גואטמלה סיטי  - IXIMCHE)אתר ארכיאולוגי "איקסימצ'ה" ((ו')   31.01

" איקסימצ'ההיום נצא מאטיטלן דרך סוללה לאתר ארכיאולוגי "
Iximche קאקשיקל  -בירת ממלכה המאיה ההיית))Maya-

Cakchiquelלאחר הביקור באתר 1524עד לנטישתו בשנת  1470 -) מ .
  נסע לגואטמלה סיטי ולמלוננו להכנות השבת.

  
  גואטמלה סיטי (שבת) 01.02

לאחר תפילה וסעודת שבת נצא לסיור רגלי בסביבות המלון. מנוחה טובה 
  החזרה הביתה. לאחר טיול מרתק ולקראת

  
  ניים)יתל אביב (דרך תחנת ב -גואטמלה  ) /ג'ב' - א'( 02/02 – 04/02

לאחר ארוחת בוקר ולפני שנסע לשדה התעופה נשלים סיורנו  בבית הכנסת המקומי, באתרי מרכז העיר ובשוק 
 המקומי. והיישר לשדה התעופה. 

  ג'הגעה ארצה ביום 

  ! חזרה הביתה עייפים אך...מאושרים
 ..חוויה של פעם בחיים.



 
 

  

  באסיה טרוול מקבלים יותר!
  

 בפארק גואמהביקור  •

 בקסה דה לא טרומבא ערב מוזיקלי •

 ביקור במוזיאון הצ'ה •

 ביקור במוזיאון טרן בלנידאדו •

 ביקור בביתו של המינגווי •

צפייה בטקס ירי התותח במבצר לה  •

 קבניה

 במערה האינדיאניתשייט  •

 Parisien Showמופע  •

 ראפטינג בנהר בלסה •

 נסיעה ברכבל בהר הירוק •

 צפייה בתצוגת זוחלים •

 סיור בפארק הלאומי בסן חוזה •

 סיור במרכז התרבות הלאומי בסן חוזה •

 סיור באתרים המרכזיים של סאן חוזה •

 סיור בבית הצהוב •

קוסטה סיור במוזיאון של הבנק המרכזי של  •

 ריקה

 סיור בהר הגעש פואז •

על הר הגעש  על סוסים רכיבה •

 פקאייה

 ביקור בכנסיית לה מרסד •

 -ביקור בכנסיית סן פרנסיסקו •

 באניטגואה

 באניטגואה מופע פולקלור •

 לסנטטיאגו דה אטיטלן הפלגה •

 ביקור בגלריית אמנים בסאן חואן •

 ביקור בשוק סולולה •

 קאקשיקל -ביקור בבירת מאיה •

גואטמלה -המקומיביקור בבית הכנסת  •
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  ומחיר: תאריך
  

יציאה תאריך חזרה תאריך   

מחיר לאדם בחדר 

יזוג  

מבוסס על מינימום 

נוסעים 20  

 שם מדריך (ה)

13.01.2020 03.02.2020 8657$  Dror ISRAELI 

  1485$  :תוספת לאדם בחדר יחיד         

 תחול על תשלום בכרטיס אשראי 2%תוספת של  •

  

  יום 16 – בלבד ריקה קוסטה – קובה למסלול הטיול מחיר

יציאה תאריך חזרה תאריך   

מחיר לאדם בחדר 

יזוג  

 

 שם מדריך (ה)

13.01.2020 27.01.2020 0945$  Dror ISRAELI 

  $ 990 :תוספת לאדם בחדר יחיד  
  תחול על תשלום בכרטיס אשראי 2%תוספת של   
 

 :מחיר הטיול כולל

  בינלאומיות (דרך תחנות ביניים) טיסות  •

 גואטמלה סיטי.-סאן חוזה & סאן חוזה-הוואנה  טיסות פנים: 2 •

 בתי מלון דרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה. •

  .+ כריכים לצהרייםכשר אירוח על בסיס חצי פנסיון  •

 צמוד/ה מהארץ לכל הטיול.  מבשל/ת •

 אוטובוס תיירותי ממוזג לכל אורך המסלול. •

 כניסות לכל האתרים על פי המסלול.  •

 ערכות שמע. •

 דוברי אנגלית. יםימקומ כיםמדרי •

 .Asia Travel מצוות יךדרמ •

 וכפוף לשינויים בהתאם להנחיות חברת התעופה). 2017 מאימסי נמל והיטלים (נכון ל •

 תשר לנותני השירותים בחו"ל.  •

  

 :מחיר הטיול אינו כולל

 70$ – אשרת כניסה לקובה •

 30$ –אגרת יציאה מקוסטה ריקה  •

 35$ –אגרת יציאה מקובה  •

  ליום, לאדם). $ 5- כנהוג(תשר למדריך ישראלי  •
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   כלול בסעיף להלן. אינוהוצאות אישיות (טלפון, שתייה וכדומה) וכל מה ש ביטוח רפואי ומטען. •

  תאריך הרשמה: ___/____/___                  טופס הרשמה                                                                              
  לכתוב באנגלית באותיות דפוס.

  
  _  _____/ ____/ ___  : ________________________________    ת.לידה1 (באנגלית)הנוסע  שם

  כפי שמופיע בדרכון)(     
  

  _  _____/ ____/ ___: ________________________________   ת.לידה  2 (באנגלית)הנוסע  שם
  כפי שמופיע בדרכון)(     

  

_______ מייל: כתובת מגורים: _________________________מיקוד: 
________@____________  

  

  ____________/  _______  /  נייד : __  -מס' טלפון בבית   ____________________ 

                                                                    
 רגיל / צמחוני / כשר :סוג האוכל בטיסותזוגי / מיטות נפרדות / יחיד בחדר      :סוג החדר המבוקש

                                                             
   __/ ___   ת. חזרה : ___/ ___/ ______/ _ ת.  יציאה :  יום כשר 24/ 16מרכז אמריקה  שם האתר

     .$____________  מטבע העסקה ב  החבילה לאדם: מחיר 

  לבטח עצמם.   האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו? כן / לא: על המטיילים מומלץ ביטוח נוסעים

ניתן לשלם ,  לאדם) $ 147לאדם, (תשלום ראשון כולל דמי רישום על  סך    500$ –מקדמה  –תשלום ראשון 
  באמצעות:  

  תיירות בע"מ". דנשם -, "אסיה טרוול  759600/30, מס' חשבון :  804בנק לאומי , סניף :  : . העברה בנקאית  1
  תשלומים ללא ריבית). 3 -. המחאה/ במזומן או באמצעות:  ויזה / ישראכרט  / דיינרס (באשראי ניתן ב2
  תחול על תשלום בכרטיס אשראי 2%. תוספת של 3
  

  _____--ספרות אחרות בגב הכרטיס  _______  ,  תוקף:______ 3_______  -_________-________-מספר:_______

  חתימה:__________________    ______________________________________   שם בעל הכרטיס:ת.ז:___

  בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול  זה לפי התנאים המופיעים במסלול הטיול. •

   . : את יתרת הסכום, יש לשלם כחודש לפני מועד היציאת הטיול גמר חשבון

   הנ"ל. יש לצרף אישור בנקאי על העברה מחשבונכם אל חשבון -המחאות או העברות בנקאיות -

  .יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום  יש – ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -

    .)הודעה נוספתללא סכום יתר החיוב ייגבה כחודש לפני מועד היציאת הטיול, (  - כרטיס אשראי -

  תנאי הרשמה ודמי ביטול / לאדם:
  לאדם (לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצידו).  $ 147דמי רישום על סך 

  ימי עבודה לפני  היציאה. 45אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה, עד ל 

  .$ 147דמי ביטול בסך  –ימי עבודה  30ימי עבודה ועד  45 -ביטול הנסיעה, מ 

  מעלות החבילה. 30%יחויב הנוסע  -ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  29 -ביטול הנסיעה, מ 

 מעלות החבילה. 50%יחויב הנוסע  -ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  13 -ביטול הנסיעה  מ

  יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים. –ני הנסיעה  שעות לפ 72ביטול הנסיעה  

 חודשים ויותר מיום הנסיעה . 6-על הלקוח והסוכן ובאחריותם לוודא כי הדרכון בתוקף ל

  אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה, ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו.

  ת.ז.: _________________            חתימת הלקוח המזמין: _______________              

 (נא לצרף צילום דרכון בתוקף)


