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   דרום אמריקה
  וצ'ילה ארגנטינהברזיל 

  לילות/ כשר 19ימים/  22
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. טבע פראי, אוכל האחת המדינות הצבעוניות והמהנות ביותר בדרום אמריקה, ברזיל היא מדינה טרופית יפיפיי – ברזיל
בעולם. קופקבנה הוא הנודע ביותר ולצדו משובח, מוזיקה מלהיבה, ג'ונגלים, חופים... כמה מהם נחשבים לחופים היפים 

מככב חוף איפנמה.....והסמבה.... בכל ימות השנה אפשר לשמוע את הסמבה בוקעת ממכוניות, מועדונים, בתי קפה 
אוהביהקפה המשובח מלקקים  –ובתים. האדריכלות הקולוניאלית העשירה היא חלק חשוב מן המראה של ערי ברזיל 

לאחרונה הוענק לריו הכבוד  –מקום אחר בעולם אין קפה עם ניחוח כזה. הקורקובאדו  בברזיל את האצבעות. בשום
  הפסל הענק שניצב צופה על ריו דה ז'ניירו הוכרז כאחד משבעת פלאי תבל. –הגדול

  
ארגנטינה, ממוקמת בין הרי האנדים לאוקיינוס האטלנטי בדרומה של יבשת דרום אמריקה וגובלת עם  – ארגנטינה

י, ברזיל, פראגוואי, בוליביה וצ'ילה. עריה של ארגנטינה נראות אירופאיות לכל דבר, תוך כדי הדגשת המוצא אורוגווא
האירופאי של מתיישביה. מדינה מיוחדת זו מאופיינת ביפי עוצר נשימה, היסטוריה מרתקת, תרבות עשירה ואוצרות טבע 

  לדת הטנגו, ארץ הקרחונים היפים ביותר ומעצמת כדורגל.נדירים. ארגנטינה היא הארץ השמינית בגודלה בעולם, היא מו
  

 ובמערב באוקיינוס השקט, בוליביהו רופבצפון ב ,ארגנטינהארץ ארוכה וצרה גובלת במזרח לכל אורכה עם   - צ'ילה
 16ילה מונה קרוב ל ´צ כוללת בתוכה הרי געש, וגייזרים וקרחונים מדהימים וגושי קרח עצומים שנוחתים אל תוך המים.

ילה מחולקת לאזורים רבים, בצפון נמצא ´צ בירתה. - יאגו דה צ'ילהמיליון מתוכם מתגוררים בסנט 5-מיליון תושבים וכ
 ופוארטו מונטבירתה.  –דה צ'ילה  סנטיאגוילה שוכנת ´באזור מרכז צ ובו קקטוסי ענק וגייזרים פעילים  אטקמהמדבר 

 החלק האחרון והדרומי ביותר-"ארץ האש"  ,הים ביופיו שבו נמצאות העיירות פוקוןדרומה יותר נמצא אזור האגמים המד
  .המתאפיין בקרחונים רבים, והרים מושלגים  (Terra Del Fuego)ילה´הוא גם האזור הקר ביותר בצ
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  :תכנית

  ברזיל - (ג') ת"א 1יום 
ו דה נטוס דרך יעד ביניים ת לדיוהיום נפגש בנתב"ג  שהחיינו וקיימנו".

  .לינה במטוס.  ברזיל - ז'נרו 

  
  (ד') ריו דה ז'נרו 2יום 
, עיר הנחשבת לאחת הערים היפות בעולם בזכות מיקומה, חופיה, ריו

בזכות הקרנבל הברזילאי   -וההרים המרשימים שבתוכה. ולא פחות חשוב

המושך מאות אלפי תיירים מידי שנה מרחבי העולם. לאחר נחיתה נצא 

 ההיסטוריים, על מבניו  רובע סינרלנדיהל, יוכז העיר רמודרך במרלסיור 

וממנו נצפה על חופיה הקסומים של ריו  הר הסוכרוכמובן נעפיל לפסגת 

  .נרו'לינה בריו דה ז  דה ז'נרו ועל פסגת הקורקבדו.

  

  המראקנה -  חופי ריו לותבביקור בפ -  (ה') ריו דה ז'נירו 3יום 
  משם נמשיך  -נבקר בבית מקומי ,רוסינייה בדגש שכונת העוני הבוקר 

ונסייר בחופיה היפים והמרהיבים  מרקאנהונבקר באיצטדיון המפורסם ה

'גשר ניטרוי אשר רשמית נקרא - גשר ריו- גשר ניטרוישל ריו, כולל 

אישר בניית הגשר), נמצא במפרץ  1968-(אשר ב קוסטה אה סילבה'

. נמשיך לכוון המוזיאון גואנברה ומחבר בין הערים ריו דה ז'ניירו וניטרוי 

)(Museo de Arte Moderna והמדרגות המפורסמות                  

(Camara Municipal).  נסייר בריוby night.  

  

  הקורקאבדופסגת  -  יער טיג'וקהג'יפים  - ריו דה ז'נירו (ו')  4יום 
 הטרופי בג'יפים שיוקדש ליער טיול חצי יוםלאחר ארוחת הבוקר נצא ל 

לפסגת  . לאחר מכן נעפילהיער האורבאני העתיק ביותר בעולם – וקהטיג'

פסל ענק וגדול ממדים אשר ניתן במתנה לעיר ריו דה ז'נרו –" קורקובדוה"

התנאים יאפשרו נבקר גם בבית ספר לסמבה ובשוק ו ע"י הצרפתים. במידה

.אחר הצהריים הכנות לשבת, תפילות שבת וסעודת ליל שבת.  המקומי 

  יו דה ז'נרו.לינה בר

  

  (שבת) ריו דה ז'נרו 5יום 
  לאחר תפילת השבת וסעודת שבת נצא לסיור בעיר (תחום שבת). 

  תפילות במניין בבית כנסת באזור של הקהילה היהודית.

  

  (א') מפלי האיגואסו (הצד ברזילאי) 6יום 
 של המפליםברזילאי הבצד ולאחר הנחיתה נתחיל בסיור  נטוס לאיגואסו

סיורים , והמפלים מדהימות אל מול עוצמת תצפיות יכלול סיור אשר -

נחשבים לאחד מפלאי הטבע המרהיבים  מפלי האיגואסו  .קצרים רגלים

מ'  164-פירוש שמם הוא "מים גדולים" בשפת הגוארנה, וגובהם כ. בעולם

המפלים ממוקמים במשולש הגבולות שבין ברזיל,  -.בממוצע מעל פני הים

המפעל ההנדסי  ,פויטייסכר אבבקר לאחר מכן נ .ארגנטינה ופרגוואי

  השאפתני ביותר בדרום אמריקה. 

שטחו של פארק יערות הגשם  .בפארק הציפוריםלקראת סיום נבקר 

קמ"ר, וידועים בו ובקרבתו  1,863-טרופיים באיגואסו הברזילאי כ -  הסוב

 .איגואסולינה ב .מיני פרפרים 800-מינים של נחשים וכ 40-כ מיני עופות וציפורים, 345
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  שייט בסירות מהירות -מפלי האיגואסו (צד ארגנטינאי) (ב')  7יום 
  בבוקר נחצה את הגבול ונצא לסיור בצד הארגנטינאי של המפלים. 

נסייר בתוך יער הגשם, נרד לתחתית המפלים ונראה את עוצמתם 

, שצורתו פרסה Arganta Diablosלמפל "לוע השטן" מלמטה. נעלה 

  מטר.  700מטר ואורכו  150שרוחבו 

מהירות אל  שייט מרהיב בסירות זודיאקוכאן......מצפה לנו.....חוויה! 

  תחתית המפלים הגועשים.

 
 

  בואנוס איירס -  (ג') איגואסו 8יום 
, ועם ההגעה נצא לסיור טיסה מאיגואסו לבואנוס איירסבבבוקר נצא 

 תיירס היא אחבואנוס אבירת ארגנטינה .   -ראשוני בבואנוס איירס

היא ממוקמת על  מיליון תושבים  12 -הגדולות בעולם, המונה כ מהערים

 נחשבתהיא  .העולמית פלטה ונחשבת לבירת הטנגו- שפכו של נהר לה

כפי שמכנים  –או  אחת מהערים האלגנטיות והתוססות בדרום אמריקהכ

 צורות חיים שלשילוב  איירס בבואנוס! פאריס של דרום אמריקה -  לה

 היא מרגשת את מבקריה בגלל האווירה .לבין המסורת העתיקה ודרנייםמ

  .שבה, האופי השונה של כל שכונה ואיזור, הנימוס והאדיבות של תושביה 

לינה בבואנוס  .הקוסמופוליטית בואנוס איירס, המוקפת באזורי טבע ירוקים, היא דלתה של דרום אמריקה

  איירס.

  
  (ד') בואנוס איירס 9יום 

 מיליון תושבים.  נבקר 10יציאה לסיור במרכז העיר, עיר המונה כ בבוקר
בית , בניין הקונגרס, זה (כיכר) דה מאיואפלשדרות המרכזיות, ב

משכן , ןלת מטרופוליאקתדר), קסה רוסדה(הבית הוורוד , העירייה
בהמשך ניסע לשכונה   ועוד. וביתה של אוויטה פרון נשיאי ארגנטינה

המיוחדות ביותר. חת השכונות המעוצבות וא -לה בוקההצבעונית 
בעברה הייתה שכונת עוני וכפר דייגים וכיום היא אחת השכונות 

מרדונה.  –מהתוססות בעיר. שם צמח אחד מגדולי הכדורגלנים בעולם 
, בו קבורים אישים לה ריקולטהנמשיך את הסיור בבית הקברות העתיק 

 האוויטה, רעייתו השניי חשובים ומפורסמים (בניהם אווה פרון, המכונה
טיילת בו מגוון רחב של וורדים ועצים מכל רחבי העולם. נמשיך אל  לגן הוורדיםשל חואן פרון) . נמשיך 

  ונסייר במרכז העיר. הישן) (אזור הנמל  פוארטו מדרו
  לינה בבואנוס איירס.

  
  שוויץ של ארגנטינה ואזור האגמים -  ברילוצ'ה - (ה') בואנוס איירס  10יום 

 San Carlos de)ה 'ברילוצל וטיסההעברה לשדה התעופה המקומי 

Bariloche)  - היא עירה ציורית  צ'האו בשמה המלא סן קרלוס דה ברילו

  .(Nahuel Huapi) מדהימה השוכנת לחופיו של האגם היפהפה נאוול וואפי

האזור עשיר באגמים, נהרות  ;ארגנטינהללא ספק אחת הערים היפות ב

ופסגות הרים מושלגות. רוב תושבי האזור הם מהגרים גרמנים הגרים 

 . תבבתי עץ ציוריים הנותנים לאזור חזות שוויצרי

) Llao Llao( יאו יאואחר הצהריים נצא לסיור בסביבת ברילוצ'ה, נבקר ב

 הר קטדראלן). בהמשך נטפס אל (יער שיחי הארג'א יער האדוםוב

. ככול שהזמן יותיר לנו -שמעליו ורכס האנדים אגם הופימטרים, לתצפית מיוחדת על האזור,  2,500(רכבל) 

   .לינה בברילוצ'ה
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  הקרחון השחור והר הטרונדור - ברילוצ'ה (ו')  11יום 

בבוקר נצא לסיור בסביבת ברילוצ'ה. נרד בנסיעה דרומה (בוואנים), אל 

הקרחון תצפית מרהיבה על נהנה מ. הר הגעש טרונדורשמורת 

מכסה את חלקו ה(הקרחון קיבל את שמו בגלל סחף האדמה  ,השחור

. במהלך היום נשלב הליכות פמפה לינדהנופי האגם השחור ומ ),הגדול

   . ככול שהזמן יותיר לנו ,תצפיות נוףו רגליות קלות

 לינהודת ליל שבת. אחר הצהריים הכנות לשבת, תפילות שבת וסע

  .בברילוצ'ה

  

  (שבת) ברילוצ'ה 12יום 
  לאחר תפילת השבת וסעודת שבת נצא לסיור בעיר (תחום שבת). 

  בברילוצ'ה.    לינה

  

  (א') חציית האגמים לצ'ילה 13יום 
ל א, טובוס ונכנס לצ'ילהובינלאומי באהגבול את הנחצה שוב  היום

את  ;) (Osornoסורנואו, לרגלי הר הגעש (Petrohue) פטרואההנהר 

פוארטו מונט,  (Puerto Monte).פוארטו מונטהיום נסיים בעיר הנמל 

היא עיר שנוסדה ע"י מהגרים גרמנים ומשמשת כמרכז לחקלאות ודייג 

של האזור וכבירת המחוז. מדרום לה משתרעים מאות קילומטרים של 

ססגוני, צוקים היורדים אל הים ומפרצים ואיים, נוכל לבקר בשוק הקטן וה

 סמוך לנמל, ולהתרשם מעבודות יד וסוודרים העשויים צמר אלפאקה.

  .פוארטו מונטלינה ב

  

  פוארטו נטלס - שמורת הפינגוינים  -פוארטו מונט (ב')  14יום 
 ומשם נמשיךבבוקר נצא לביקור בשוק הדייגים (תלוי בשעת ההמראה) 

פונטה  –אל העיר הדרומית הגדולה בפטגוניה  טיסהלשדה התעופה ל

לאחר בעבר כנמל חשוב.  שמשהפונטה ארנס   (Punta Arenas) ארנס

, ובדרכנו נעבור (Puerto Natales) פוארטו נטאלסנסע אל הנחיתה 

 "סנו הוטוואי" -ה-במושבת קינון ודגירה של פינגווינים מסוג מגלן

)(Seno-Otway נמשיך בנסיעה צפונה אל העיירה פוארטו נטלס; 

  ....שם נבלה את הלילה
  

  פארק הקרחונים טורס דל פיינה (צ'ילה) (ג')  15יום 
  השכם בבוקר נצא לביקור באחד משיאי הטיול  שמורת הטבע המופלאה

 ,נראה את נופי האגמים -  (Torres Del Paine ) "טורס דל פיינה“ 

), Pehoe( באגם פהואהנבקר   - המפלים והקרחונים שבשמורה ,הנהרות

), Grey( אגם גריי), בRio Serrano( נהר הסרנובמפל הגדול, ב

) ובעוד אתרים ככול Amarga( אמרג'ה), באגם Azul( לגונה הכחולהב

השמורה מתאפיינת בעושר של בע"ח וצמחים, ביניהם שהזמן יותיר לנו. 

מלון השוכן בתחומי בלינה  .עדרי הגוונאקו ועוף הקונדור האגדי

  ק.הפאר
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   הקרחון המתנפץ פריטו מורנו –קלאפטה  -חצייה לארגנטינה (ד')  16יום 

עם ארגנטינה (קסטילו/ צ'נצ'ה  , נסע למעבר הגבולהשכם בבוקר

שעות במדבר פטגוניה אל העיר  4- קרארה) ומשם בנסיעה של כ

שמורת הקרחונים, במהלכו נצפה ב. עם ההגעה נצא לביקור קלאפטה

 Perito"פריטו מורנוה"-בגדול, המרהיב והצבעוני בקרחוני פטגוניה

Moreno)(גושי  -מטרים מעל פני אגם 70המתנשא לגובה של  ,קרחון

 .ים ברעש מחריש אוזניים לתוך מימי האגםנפצקרח בגדלים שונים מת

שפע של יש בו הקרחון אינו לבן אלא ( עוצר נשימהקולי  -אורחיזיון 

 נקרא על שם החוקרקרחון ה .)לבן, אפור ושקוף כחול, צבעים:

ומלא תפקיד חשוב בשמירת הטריטוריה  19-שחקר את האזור במאה ה  (Francisco Moreno)פרנסיסקו מורנו

מותנה בלו"ז הגעה (הביקור כולל שייט אל הקרחון. הארגנטינית בסכסוכה עם צ'ילה על מיקום הגבול ביניהן. 

  ה.בקלפאטלינה  )והסירות.

  

  לה ואונליט אל הקרחונים אופסישי - פארק הקרחונים  - קלאפטה (ה')  17יום 
פוארטו ל"". ניסע עד לוס גלסייארסבבוקר נצא לפארק הקרחונים "

קרחון " שם נעלה על קטמרן ונפליג באגם ארגנטינו לעבר בנדראס

הספינה תביא  ה.הקרחון הגדול ביותר בדרום אמריק ,(Upsala)אופסלה

אותנו עד לחזית הקרחון, ממנה נראה אותו אך אליו לא נבוא... לאחר מכן 

ה והמאופיינת יהמרהיבה ביופי Laguna Onelli)( לגונה אונלייג לנפל

אם התנאים יאפשרו  .בשברי קרחונים שניתקו מקרחון אונלי הצפים עליה

  זאת, נרד לסיור רגלי קצר. 

אחר הצהריים נפליג בחזרה לפוארטו בנדראס ,וניסע לקלפאטה לטיסת 

  .לינה בבואנוס איירס לבואינוס איירס.ערב 

  
  בואנוס איירס(ו')  18יום 

  באמיהמפגש וסיור בעיר (אתרים שלא הספקנו)  וגמר המשך

«A.M.I.A» (Asociacion Mutual Israelita Argentina). 

שנה לפיגוע בשגרירות  20ציון ל - (כפוף לתאום)ס קצר עבורכםקט יערך

), כשבניין הקהילה היהודית "אמיה" 16.3.12ישראל בבואנוס איירס (

נחזור למלון . אחר הצהריים איש ואישה 85אה נרצחו הותקף וכתוצ

  .לינה בבואנוס איירסהכנות לשבת, תפילות שבת וסעודת ליל שבת. ל

 
 
  

    (שבת) בואנוס איירס 19יום 
  לאחר תפילת השבת וסעודת שבת נצא לסיור רגלי בבואנוס איירס.

  .  מופע טנגו –בערב לאחר צאת השבת נצא ביחד לבילוי 

  וס איירס.  לינה בבואנ
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  ה’פיאסטה גאוצ - הפמפס   -  בואנוס איירס(א')  20יום 

) הוא חבל גאוגרפי הנמצא Pampas(בספרדית:  פמפסמראה אופייני ל

במרכז ארגנטינה ובו מרוכזת הפעילות התעשייתית והחקלאית של ארץ 

מישורי העשב הגדול ל ,אל מרחבי הפמפס זו. לאחר ארוחת הבוקר, נצא

ת בחוות בקר וחווימלא ר וקנצא לבי .חוות הגאוצ'וספזורות בהם 

טיפוסית. נשמע על אורחות החיים בחווה, נצפה ברכיבות ראווה של 

כשר,  - ”אסאדו“ -נסעד ארוחת צהריים  , המקומיים (גאוצ'וס) הבוקרים

  הביקור כולל קבלת פנים, מלווה במופע פולקלור מרהיב . עשיר ומגוון, 

  נחזור למלוננו בבואנוס איירס.זה,  ת משביע ומהנהיום פעילו בתום

  .לינה בבואנוס איירס

  
 תל אביב - (ב') בואנוס איירס 21-22יום 

לשדה נשים פעמינו  ,ארוחת בוקר, סידורים אחרונים והתארגנותלאחר  תם ונשלם טיולנו בדרום אמריקה.

  ס.לינה במטונטוס ארצה דרך תחנה ביניים. ו איירס בואנוס התעופה של

  ביום ג' נחיתה בארץ.

 
  והימים.  ייתכנו שינויים בסדר הביקורים •
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  באסיה טרוול מקבלים יותר!

יה ירותים, הן בחלק של האוכלוסיהיכרות הבלתי מעורערת של המדריך שלנו, הן בשטח, הן בסוגי הש

מקומית, הן בניסיון הרב בהובלות קבוצות מכל הנותנת שירותים, הן לאופי הלקוחות, הן בשליטה בשפה ה

  מיני סוגים.

"אסיה טרוול" מתייחסת לקבוצה מעין זאת  בצורה מיוחדת.  -קבוצה זו, איננה עבורנו "עוד קבוצה נוספת"

  התוכנית וכל הכלול בה נבדקים לעומק על מנת שהמטיילים ייהנו כמה שיותר.

  

 ריו דה ז'נרו •

 י מחודשות ומתחדשותשכונות "פבלות", שכונות עונ •

 נה" בריואאצטדיון "מרקו הר הסוכר •

 הקורקאבדופסגת , יער טיג'וקהג'יפים  •

 , שייט בסירות זודיאק מהירותהאיגואסומפלי  •

 פויטייא סכר •

 פארק הציפורים •

 הפאריז של דרום אמריקה -באונוס איירס •

 מופע טנגו •

 ברילוצ'ה ואזור האגמים •

 הקרחון השחור והר הגעש טרנדור •

 אוסורנוהר געש לרגלי  רואהפטנהר  •

 שמורת הפינגוינים •

 שמורת טבע טורס דל פאיינה  •

 קרחון "פריטו מורנו", הקרחונים שמורת, טהאקלפ •

 .קרחוני אופסלה ולגונה אונלישייט אל  •

 אסדו כשרהארוחת , כולל חוות הגאוצ'וס •

 מופע פולקלור מרהיב •
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  :יםומחיר יםתאריכ
       

 תאריך חזרה תאריך יציאה
הטיול מחיר  

   לאדם בחדר זוגי

13.02.2017 07.03.2017 $ 7800 

 
  1600$** תוספת מחיר לאדם בחדר יחיד: 

        
        

  המחיר כולל:

 .טיסות בינלאומיות דרך תחנת ביניים •

  .טיסות פנימיות ע"פ המסלול •

 .2016דצמבר כל המיסים וההיטלים נכון ל •

רכים המתאימים לקבוצה של שומרי מלונות מדרגה ראשונה ותיירות טובה, בשימת דגש לשרות ולצ •

 שבת וכשרות. למשל מלון בשבת בסמוך או בהליכה קצרה לבית כנסת/מסעדה כשרה.

 הטיול מבוסס על חצי פנסיון ובשבת פנסיון מלא. בימי חול יהיו סנדוויצ'ים ופירות לארוחת צהרים.  •

 .ומבשל/ת ותומכי ארגון במקומות הנדרשים כגון בפטגוניה ובמפלי האיגוואס •

 צילה. -  ארגנטינה – כניסות לאתרים על פי המסלול המוצע ברזיל •

מדריך מנוסה עם מודעות שרות מאוד גבוהה, המכיר את פטגוניה, בואנוס איירס וסביבותיה, מפלי  •

צדדיו, ריו וסביבותיה. מדריך עם ניסיון רב שנים בהדרכה דובר עברית/ספרדית  2האיגואסו מ 

 ופורטוגזית. 

בוסים תיירים , רכבי שטח, מעבורות ,סירות.הכל על פי התנאים המקובלים בארצות תחבורה: אוטו •

 בהם נבקר.

 )שירותי סבלות (כולל תשר לנותני שרות בחו"ל •

 , שלא יוחזרו.דולר 200דמי רישום   •

 

        ::::המחיר אינו כולל

 .)ה בארוחות (אלא אם יהיו "הפתעות"שתיי •

 .ביטוח רפואי ומטען, הוצאות אישיות •

  יך הישראלי כנהוג.טיפ למדר •

 .כל מה שלא צוין בסעיף "המחיר כולל" •

 

  צלח ומהנה,טיול מו

 צוות אסיה טרוול! –בברכה 



 

     
  035256678, פקס: 03-5256677 :טלפון  ) 7 (פינת בן יהודה, "א ת, 7 אידלסון:   משרדנו החדש

   INFO@ASIATRAVEL.CO.IL ����   WWW.ASIATRAVEL.CO.IL      ����      

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

  
  

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

  

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

  

  _____@____________ מייל: _________ מיקוד: ______________________כתובת מגורים: 

  

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

                                       

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

                                                             
  ת.  יציאה :____/ ____/ ___   ת. חזרה : ___/ ___/ ___  יום כשר 22דרום אמריקה  שם האתר

     .$____________  מטבע העסקה ב  החבילה לאדם: מחיר 

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

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

  דנשם תיירות בע"מ". -, "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
  

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

 חתימה:__________________    ________________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:

  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 

  $. 147ביטול בסך  דמי –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. –שעות לפני הנסיעה   72ביטול הנסיעה  

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

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

  חתימת הלקוח המזמין: _______________                          ת.ז.: _________________

  _________________         טל'  איש קשר : _________________ שם המשרד המזמין:

  (נא לצרף צילום דרכון בתוקף)


