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  דרום אמריקה
 וצ'ילה ארגנטינה ,ברזיל

 לילות/ כשר 19ימים/  22

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

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

ה עם ניחוח כזה. אוהביהקפה המשובח מלקקים בברזיל את האצבעות. בשום מקום אחר בעולם אין קפ

הפסל הענק שניצב צופה על ריו דה ז'ניירו הוכרז כאחד  –לאחרונה הוענק לריו הכבוד הגדול –הקורקובאדו 
 משבעת פלאי תבל.

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

ליביה וצ'ילה. עריה של ארגנטינה נראות אירופאיות לכל דבר, תוך כדי הדגשת אורוגוואי, ברזיל, פראגוואי, בו

המוצא האירופאי של מתיישביה. מדינה מיוחדת זו מאופיינת ביפי עוצר נשימה, היסטוריה מרתקת, תרבות עשירה 
ם היפים ואוצרות טבע נדירים. ארגנטינה היא הארץ השמינית בגודלה בעולם, היא מולדת הטנגו, ארץ הקרחוני

 ביותר ומעצמת כדורגל.
 

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

ילה מחולקת לאזורים ´צ בירתה. -מיליון מתוכם מתגוררים בסנטיאגו דה צ'ילה 5-מיליון תושבים וכ 16מונה קרוב ל 

 –דה צ'ילה  סנטיאגוילה שוכנת ´באזור מרכז צ ובו קקטוסי ענק וגייזרים פעילים  אטקמהרבים, בצפון נמצא מדבר 
-"ארץ האש"  ,עיירות פוקוןדרומה יותר נמצא אזור האגמים המדהים ביופיו שבו נמצאות ה ופוארטו מונטבירתה. 

המתאפיין בקרחונים רבים,   (Terra Del Fuego)ילה´הוא גם האזור הקר ביותר בצ החלק האחרון והדרומי ביותר
 .והרים מושלגים

mailto:INFO@ASIATRAVEL.CO.IL
http://www.gringo.co.il/country_page.asp?countryID=2
http://www.gringo.co.il/country_page.asp?countryID=3
http://www.gringo.co.il/country_page.asp?countryID=5
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 תכנית:

 ברזיל - )ג'( ת"א 1יום 
ונטוס דרך יעד ביניים ת לדיו דה היום נפגש בנתב"ג  שהחיינו וקיימנו".

 .במטוס לינה.  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  דיהרובע סינרלנל, יומודרך במרכז העיר רלסיור 

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 לותבאביקור בפ - )ה'( ריו דה ז'נירו 3יום 
 משיך משם נ -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 המפורסמותMunicipal)  (Camara      . 

 .By nightנסייר בריו 

 

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

פסל ענק וגדול ממדים אשר ניתן במתנה לעיר ריו דה –" קורקובדוה"לפסגת  . לאחר מכן נעפיללםביותר בעו

התנאים יאפשרו נבקר גם בבית ספר לסמבה ו ז'נרו ע"י הצרפתים. במידה

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

 לינה בריו דה ז'נרו.שבת.  

 

 נרו)שבת( ריו דה ז' 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 רגלים, והמפלים מדהימות אל מול עוצמת תצפיות סיור אשר יכלול

. נחשבים לאחד מפלאי הטבע המרהיבים בעולם מפלי האיגואסו  .קצרים

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

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

ההנדסי השאפתני המפעל  ,פויטייסכר אבבקר לאחר מכן נ. ופרגוואי

שטחו של  .בפארק הציפוריםלקראת סיום נבקר ביותר בדרום אמריקה. 

קמ"ר,  1,863-טרופיים באיגואסו הברזילאי כ - פארק יערות הגשם הסוב

 800-מינים של נחשים וכ 40-כ מיני עופות וציפורים, 345וידועים בו ובקרבתו 

 .איגואסולינה ב מיני פרפרים.

 שייט בסירות מהירות -גואסו )צד ארגנטינאי( מפלי האי)ב'(  7יום 
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 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 

 ! מדהימה צפה לנו.....חוויהוכאן......מ

 מהירות אל תחתית המפלים הגועשים. שייט מרהיב בסירות זודיאק

 
 

 בואנוס איירס - )ג'( איגואסו 8יום 
צא לסיור , ועם ההגעה נבטיסה מאיגואסו לבואנוס איירסבבוקר נצא 

הכולל מכיטקטורה האקלקטית מתקופות שונות  -ראשוני בבואנוס איירס

 .נית באזור פוארטו מדרוסעד הבניה המודר

לסיור במרכז העיר, כולל השדרות המרכזיות, פלאזה דה מאיות בניין נצא 

 הקונגרס, בית העיריה, בית הוורוד, קתדרלה מטרופולין ועוד...

באזור היוקרטי  Pasaje El Lazoנאכל ארוחת ערב כשרה במסעדת בשרים 

Palermo. – .לינה בבואנוס איירס 

 
שוויץ של ארגנטינה ואזור  - ברילוצ'ה -וס איירס )ד'( בואנ 9יום 

 האגמים
 A.M.I.A» (Asociacion Mutual Israelita» באמיהפגש בבוקר נקיים מ

Argentina) בתאום עם ההנהלה  עבורכם שנועד ס קצרקט עם(

המקומית(.בהמשך נסע לשכונה הצבעונית "לה בוקה"ת אחת השכונות 

תה שכונת עוני וכפר דייגיםת וכיום יהי המעוצבות והמיוחדות ביותר. בעבר

ואילך 18היא אחת מהתוססות בעיר. עוד נחזור לבואנוס איירס ביום ה

,אזור (Bariloche)המקומי ונטוס לברילוצ'ה לטיולנו. נסע לשדה התעופה 

עשיר באגמים, נהרות ופסגות הרים מושלגות. רוב תושבי האזור הם 

 ם הנותנים לאזור חזות שוויצרית.מהגרים גרמנים הגרים בבתי עץ ציוריי

 לינה בברילוצ'ה לקראת ערב נסייר בעיר ברילוצ'ה.

 

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

  היום נסע בחלק מה"סירקואיטו ציקו" - המשך הטיול באזור ברילוצ'ה

 (Circuito Chico)עד אזור "( "פואטו פניואלוPuerto Panuelo) – באגם 

 "נאואל הופאי" נעלה על ספינה שתיקח אותנו לאי הארזנים

Isla de Arrayanes) שם נרד מהספינה ונסייר. משם נמשיך בשייט ,) 

 (Puerto Anchorena(. נרד בפוארטו אנצ'ורנה )Isla Victoriaלאי ויקטוריה )

 –( Isla De Las Gaviotasונסייר באי. בדרך נעבור ליד אי השחפים )

בתום השייט נחזור : חם וכדומה(להשחפים ילוו אותנו בים אם רק נספק להם )

 פניולו ומשם נעבור לעיר ולמרכזה להכרות המקום. לפוארטו

 לינה בברילוצ'ה
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 הקרחון השחור והר הטרונדור -ברילוצ'ה )ו'(  11יום 
אנים(, אל בבוקר נצא לסיור בסביבת ברילוצ'ה. נרד בנסיעה דרומה )בוו

תצפית מרהיבה נהנה מ (.Cerro Tronador).טרונדור הר הגעששמורת 

הקרחון קיבל את שמו בגלל ) Ventisquero Negro)),הקרחון השחורעל 

 פמפה לינדהנופי האגם השחור ומ (,למכסה את חלקו הגדוהסחף האדמה 

(Pampa Linda.)ככול  ,תצפיות נוףו מהלך היום נשלב הליכות קלות

  . יותיר לנושהזמן 

 אחר הצהריים הכנות לשבת, תפילות שבת וסעודת ליל שבת. 

 .בברילוצ'ה לינה

 

 )שבת( ברילוצ'ה 12יום 
 סביבת המלון על האגםלאחר תפילת השבת וסעודת שבת נצא לסיור ב

 (21:30שבת יוצאת מאוחר, אחרי השעה בערב יציאה אופציונלית למרכז העיר ))תחום שבת(.  -נוואל הואפי

 בברילוצ'ה. לינה

 

 טיול באזור ברילוצ'ה)א'(  13יום 
 נטפס אל הר בסביבת ברילוצ'ה. Circuito Chicoהיום נסייר באזור 

 כולל עליה וירידה של כמה דקות ברכבל (Cerro Campanerio )קמפנריו 
לתצפית מטר,1050עד לגובה של  -(דקות ברגל. 45במקום עליה של )

 ור, אגם הוופי ורכס האנדים שמעליו.האזמעלות על  360מיוחדת של 
(ונעלה עם השקיעה להר קתדרל לתצפית  Llao Llaoנבקר ביאו יא )

נוספת או שנטייל בשבילי היער האדום )יער שיחי הארג'אן(, ככל 
 שיאפשר לנו הזמן.
  לינה בברילוצ'ה

 

 פוארטו נטלס - אל קלפטה)ב'(  14יום 
עם ההגעה, נצא לסייר בעיר אל קלפטה ונאכל ארוחה קלה.  .הלשדה  התעופה טיסה לאל קלפט בבוקר נצא

בין ארגנטינה לצ'ילה )קסטילו/קנצ'ה קרארה( ומשם נמשיך  לאחר מכןת נסע למעבר הגבול בריו איגנסיו

בדרך הנקראת "סוף  (Puerto Natales) פוארטו נטאלסבמדבר פטגוניהת בצד הצ'יליאני, אל העיר הדרומית 

 .הלילה שם נבלה את העולם",

 

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

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

(, במפל Pehoe) באגם פהואהנבקר   -המפלים והקרחונים שבשמורה

 Lago) אגם גריי(, ב(Rio Serranoבנהר הסרנו   Salto Grande,הגדול

Greyלגונה הכחולה(, ב (Laguna Azul ,)אמרג'הבאגם ו (Laguna 

Amarga). ( נערוך תצפית לקרחון גריי וכן תצפית נוספתת לקרני הפיינהCuernos Del Paine ) ככל שיותי לנו.

. בסוף היום המדהים הזה Lago Nordenskjoldאו   Lago Sarmientoנשתדל לבקר באתרים נוספים כמו הזמן 

 בקלפאטה.לינה  . לקלפאט העברה למלוןעם הגעה  .נחצה את הגבול הבינלאומי בחזרה לארגנטינה
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 אופסלה  ןט אל הקרחוישי -פארק הקרחונים  -קלאפטה )ה'( )ד'(  16יום 
פוארטו ל"". ניסע עד לוס גלסייארסבבוקר נצא לפארק הקרחונים "

קרחון " שם נעלה על קטמרן ונפליג באגם ארגנטינו לעבר ראסבנד

   )אורך ההקרחון הגדול ביותר בדרום אמריק,(Glacier Upsala)אופסלה

הספינה תביא אותנו עד מטר(. 80ק"מ, גובה  מגיע ל 10ק"מ, רוחב  60

נבקר  ... לאחר מכןעלהלחזית הקרחון, ממנה נראה אותו אך אליו לא נ

ת טיפוסית )קריסטינה( ומשם נפליג חזרה לפוארטו בחווה ארגנטינאי

  בה נלון את הלילה.קלפאטה עיירה ע לסונ בנדראס

 
 
 
 

  הקרחון המתנפץ פריטו מורנו –קלאפטה  )ה'( אל 17יום 
גדול, ה בקרחון "לוס גלסייארס". נבקר הקרחונים פארקבבוקר נצא ל

 tjs (Perito  Moreno)"פריטו מורנוה"-והצבעוני בקרחוני פטגוניה המרהיב

זה הנו היחידי שממשיך לגדול,  רחוןק   UNESCO.אחד מפלאי העולם לפי

 30קמ"ר, אורכו  195בעוד שכל האחרים מצטמצמים. שטח הקרון הנו 

הביקור מטר. 80ל 40קמ"ר וגובה קירות הקרח הנו בין  4קמ"ר, רוחבו 

ותנה מ)בקטמרן בבראסו ריקו של אגם רגנטינו אל הקרחון כולל שייט

נסע לאל קלפטה ומשם נטוס  בתום הביקור  Las Pasarelas .. נבקר גם בנקודות תצפית(.הסירותאת ייצבלו"ז הגעה ו

 לינה בבואנוס איירס. –הגעה ועברה למלון  –טיסת לילה לבואנוס איירס 

 
 בואנוס איירס)ו'(  18יום 

  סייר בעיר . נבעיר נוסיור יך אתמשכפי שאבטחנו, חזרנו לבואנוס איירס ונ

בדלתא של נהר פרנה איפו שנפליג נבקר באל טיגרה, מקום ציורי 

נגיע גם לגן הוורדים, .-משלוות המקום תבסירה כדי להגיע לאיים וליהנו

נחזור אחר הצהריים מגוון רחב של וורדים ועצים מכל רחבי העולם.  בו

 הכנות לשבת, תפילות שבת וסעודת ליל שבת. למלון ל

 .איירס לינה בבואנוס

 
 
 

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

כולל בית קברות היסטורי בעל סגנון  ) La Ricoletta)באזור לא ריקולטה 

ניהם אווה פרון, המכונה במיוחדת בו קבורים אישים חשובים ומפורסמים )

 פרון( אוויטה, רעייתו השנייה של חואן

או  Taconeando. מופע טנגו –לאחר צאת השבת נצא יחד לבילוי 

 דומה.

 לינה בבואנוס איירס.  
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 ה’פיאסטה גאוצ -הפמפס   - בואנוס איירס)א'(  20יום 
( הוא חבל גאוגרפי הנמצא Pampas)בספרדית:  פמפסמראה אופייני ל

חקלאית של ארץ במרכז ארגנטינה ובו מרוכזת הפעילות התעשייתית וה

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

ת בחוות בקר וחווימלא ר וקנצא לבי .חוות הגאוצ'וסבהם פזורות 

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

 הביקור כולל קבלת פנים,עשיר ומגוון,  , המקומיים )גאוצ'וס( הבוקרים

לפרידה נאכל אסאדו כשר "על האש" מלווה במופע פולקלור מרהיב . 

בקאומטרי של אנשי הקהילה היהודית, נבקר בבית הכנסת החדשה 

 שנבנה במקום לאחרונה.

 .לינה בבואנוס איירס

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

לשדה נשים פעמינו  ,והתארגנות ארוחת בוקר, סידורים אחרוניםלאחר  תם ונשלם טיולנו בדרום אמריקה.

 ונטוס ארצה דרך תחנה ביניים. לינה במטוס. 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 האוכלוסיוגי השהיכרות הבלתי מעורערת של המדריך שלנו, הן בשטח, הן בס

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

 מיני סוגים.

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

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

 

 ריו דה ז'נרו 

 שכונות "פבלות", שכונות עוני מחודשות ומתחדשות 

 נה" בריואאצטדיון "מרקו הר הסוכר 

  הקורקאבדופסגת , יער טיג'וקהג'יפים 

  שייט בסירות זודיאק מהירותהאיגואסומפלי , 

 פויטייא סכר 

 פארק הציפורים 

 ריז של דרום אמריקההפא -באונוס איירס 

 מופע טנגו 

 ברילוצ'ה ואזור האגמים 

 הקרחון השחור והר הגעש טרנדור 

  אוסורנוהר געש לרגלי  פטרואהנהר 

 שמורת הפינגוינים 

  שמורת טבע טורס דל פאיינה 

 קרחון "פריטו מורנו", הקרחונים שמורת, טהאקלפ 

  קרחוני אופסלה ולגונה אונלישייט אל. 

 אסדו כשרהרוחת א, כולל חוות הגאוצ'וס 

 מופע פולקלור מרהיב 
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      :יםתאריכים ומחיר*      

 תאריך חזרה תאריך יציאה
 מחיר הטיול

   לאדם בחדר זוגי

      26.12.2017 16.01.2018 $ 7970 

30.01.2018 20.02.2018 $ 7970 

 

 1600$** תוספת מחיר לאדם בחדר יחיד: 
 

 :המחיר כולל

 דרך תחנת ביניים טיסות בינלאומיות. 

 טיסות פנימיות ע"פ המסלול.  

 2016דצמבר כל המיסים וההיטלים נכון ל. 

  מלונות מדרגה ראשונה ותיירות טובה, בשימת דגש לשרות ולצרכים המתאימים לקבוצה של שומרי

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

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

 מבשל/ת ותומכי ארגון במקומות הנדרשים כגון בפטגוניה ובמפלי האיגוואסו. 

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

 נוס איירס וסביבותיה, מפלי מדריך מנוסה עם מודעות שרות מאוד גבוהה, המכיר את פטגוניה, בוא

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

 ופורטוגזית. 

  מדריך ישראלי מצוותASIA TravelL 

  תחבורה: אוטובוסים תיירים , רכבי שטח, מעבורות ,סירות.הכל על פי התנאים המקובלים בארצות

 בהם נבקר.

 שלא יוחזרו.דולר 200שום  דמי רי , 

 :המחיר אינו כולל

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

 ביטוח רפואי ומטען, הוצאות אישיות. 

 (שירותי סבלות )כולל תשר לנותני שרות בחו"ל 

 .טיפ למדריך הישראלי כנהוג 

 "כל מה שלא צוין בסעיף "המחיר כולל. 

 טיול מוצלח ומהנה,

 רוול!צוות אסיה ט –בברכה 
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 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: _______ 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 :  : ה בנקאית . העבר 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.*

   .ציאת הטיול: את יתרת הסכום, יש לשלם כחודש לפני מועד הי 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 -

   .(ללא הודעה נוספתהטיול, )סכום יתר החיוב ייגבה כחודש לפני מועד היציאת   - 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  –עבודה  ימי 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-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.

 חתימת הלקוח המזמין: _______________                          ת.ז.: _________________

 שרד המזמין: _________________         טל'  איש קשר : _________________שם המ

 )נא לצרף צילום דרכון בתוקף(
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