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  ד"בס

  סובב דרום אמריקה שייט
     לברזיללהמשיך למפלים ואפשרות  עם

  

  03.12.19  :תאריך יציאה       
  החזרה לפני חג החנוכה כולל לאלו שממשיכים למפלים ולברזיל   
  

   
  
  
  

יישבו הת יישבו הספרדים והפורטוגלים אשר הגיעו אליה בספינות ותחילה, את יבשת דרום אמריקה
לבקר את היבשת  הבלתי שיגרתיותאחת מן הדרכים  אנו מציעים לכם את .של היבשת חופיה לאורך

כך . של אתרים ייחודיים ביבשת דרום אמריקהבשיט לאורך חופיה וביקור באתרים המרכזיים 
של פאר הבאוניית  נפליג. להספיק לבקר באתרים רבים ככל האפשר, שבועות 2זמן של ב מתאפשר

תביא אותנו  יטישאונית ה .ביבשת דרום אמריקה מרתקיםצרת ביעדים שעו ,חברת הולנד אמריקה
  ערי נמל וטיול לפנים היבשת, המיוחדים במינםליאנים 'איי פוקלד והפיורדים הצ, לאזורים כמו כף הורן

 .ועוד, ארץ האש, ילה וארגנטינה'במדינות צ

 500שלפני יותר מ  ,מגלןבעקבותיו של  ,דרום אמריקה מסביב ליבשת חוויה ייחודיתשייט של  מסע
הנקודה הדרומית ביותר של ארץ , ת קייפ הורןואילה 'צ, את חופיהן של ארגנטינהבשייט קיף ה שנה
  .קרחונים ובעלי חיים ייחודיים, אגמים קפואים, מרשים של הרים נישאיםנוף נתפעל מ, האש
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  תכנית הטיול

  ילה'טיסה מישראל לסטיאגו בצ -  02.12.19 -י נשום י
  03.12.19 -י שלישיום 

סיור בעיר והעברה לארוחת ערב  –ילה 'טיסה מישראל לסטיאגו בצ
  .ולמלון

לאחר הנחיתה בשדה התעופה הבינלאומי  - 04.12.19 -יום רביעי 
  ,ילה'של סנטיאגו בירת צ

  . ונתארגן באוניה הקרוז של חברת הולנד אמריקהל אניית נגיע א
אחר הצהרים נסייר באוניה ונקבע שעה לארוחת ערב ובהמשך השתתפות 

  שבאונייה בתוכנית הערב והלילה
  

 שיט בלב ים  -  05.12.19 –יום חמישי 
  .נשתמש במתקנים וההופעות שבתכנית של אוניית הקרוז. ט ביםשיי 

  
 

  ילה'צ, פוארטו ואראס, פוארטו מונט - 06.12.19יום שישי   
. נערוך סיור בעיר. ילואה`נעגון בפוארטו מונט הנמצאת על חוף מפרץ צ

אחת , נמשיך לפסגת מליפויי. ק הדגיםשו את  ,נראה את כיכר דה ארמס
, על אי טנגלו, מגבעות העיר וממנה נהנה מתצפית פנוראמית על הנמל

נמשיך לביקור בפוארטו וואראס . ועל המפרץ הקטן של רלונקאבי
  . והר הגעש אוסרנו Llanquihue  השוכנת למרגלות אגם

  .חזרה לאוניה והתארגנות לשבת .ביקור במפלי פטרואהניסע ל
  

  אקבוקו'ו צפוארט – 07.12.19  -ום שבת י

  אקמבוקו'ו צנעגון בפוארט
  .הרצאות וארוחות השבת נקיים באוניה, את כל התפילות

  
  

  ייליאניים'ט בפיורדים הצשי – 08-09.12.19שני  -ראשון יום 
. איים ואגמים, תעלות, מבוך של פיורדים. יליאנים'פיורדים הצבט גם נשו

  .פיורדים היפים והמרשימים בעולםפיורדים אלו נחשבים ל
הקרויה על שמו של פדרו סרמיאנטו דה " סרמיאנטו"בתעלת גן ר נעבו

נמשיך ונשוט . 1579-80גמבוא הספרדי אשר מיפה את האזור בין השנים 
  .בסמוך לקרחון אמליה

 מפורטוגל מגלה הארצותהיום נחצה את מיצרי מגלן המפורסמים על שם 
והוא המעבר הטבעי  1520בשנת  את המיצרלה אשר גי, פרדיננד מגלן

בין המיצר עובר , שקטלאוקיינוס ההגדול ביותר בין האוקיינוס האטלנטי 
 ארץ האש וקייפ הורן

  

  
 ילה'צ, פונטה ארנס   -  10.12.19 –שלישי יום 

יליאנית והעיר הדרומית 'בירת פטגוניה הצ, היום נעגון בפונטה ארנס
במרחקים כמעט שווים , פי מיצרי מגלןילה השוכנת על חו'ביותר בצ

נסייר במרכז העיר ונחפש את פסלו של . מהאוקיינוס האטלנטי והפסיפי
נבקר במוזיאון סליסיאנו בו מוצגים מגוון גדול של . מגלן בכיכר המרכזית

תולדות , החי והצומח באזור, אתנולוגיה, היסטוריה, אומנות: תחומים
ניה ונחצה את תעלת קוקבורן ותעלת נשוב לאו. המסיונריים במקום ועוד

  ונצפה  ביגל
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  ארגנטינה, אושוואיה    - 11.12.19  –רביעי יום 
הקפטיין יסובב , בשעות הבוקר נעבור קרוב לקרחון עלי המרשים
  .באיטיות את האוניה כדי שנוכל לצלם מקרוב

באושוואיה הידועה בפי רבים כעיר הדרומית ביותר  עגוןנבצהריים 
ארץ "בירת   .דלת הכניסה לאנטרקטיקה והקוטב הדרומי   .בעולם
  .איי האוקיינוס האטלנטי הדרומי, "האש

נוכל לקבל תעודה , נרד מהאוניה לאחר ארוחת הצהרים לסיור בעיר
בסיור בעיר נעבור . שביקרנו בסוף העולם ממשרד התיירות המקומי

  .במספר אתרים ונחזור לקראת ערב לאוניה
  
  

  קייפ הורן, שיט   - 12.12.19  – יחמישיום 
  

  מצוק סלעי החודר לים והמהווה  -היום נחלוף על פני קייפ הורן
 .את הנקודה הדרומית ביותר ביבשת דרום אמריקה

  
 והאי סטנלי איי פוקלנד - 13.12.19  – ישישיום 

נשוט לעבר איי פוקלנד הקרובים ליבשת דרום אמריקה אך כידוע הם 
הנהיגה היא , באיים ונחשוב שאנו באנגליהנבקר . שייכים לאנגליה

האיים . בצד שמאל של הכביש והשפה הרשמית כאן היא אנגלית
במלחמה , התפרסמו בעולם כזכור כאשר אנגליה יצאה להגן על האיים

על ידי האנגלים נקראת פינת חמד . ארגנטינה כנגד אנגליה שהחלה
ים להאמין חלק מהארגנטינאים ממשיכ". איי פוקלנד"זו של האיים 

המרחק מכאן לא ". מאלווינאס"שאלו שלהם והם קוראים להם איי 
זוהי העיר . בירת איי פוקלנד, נגיע לעיר סטנלי. רחוק מאנטארקטיקה

  .נחזור לאוניה ונתארגן לשבת. הדרומית ביותר בכל כדור הארץ
   .תפילות וארוחות ליל שבת באוניה

  
האטלנטי לכיוון שייט בים  - 14-15.12.19ראשון  -שבת יום 

  אורוגוואי
  הרצאות וארוחות נקיים באוניה, את התפילות השבת

  
 אורוגוואי בירת - מונטווידאו -16.12.19 -שני יום 

בירת אורוגוואי השוכנת על גדותיו של נהר ריו , מונטווידאונכנס לנמל  
  . דה לה פלאטה רחב הידיים

  .ומונטבידא –מהנמל ניסע לעיר הבירה של אורוגוואי 
  .ככר העצמאות וסמטאות העיר העתיקה, נטייל רגלית בעיר

  לצילום קבוצתי, נחזור בנסיעה לחוף הים לשדרות רמבלה
  לזכר השואה הממוקמת תונסיים את סיורינו באנדרטה ייחודי

  . לאורך חוף הים
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  סיור עירוני –בואנוס איירס  - 17.12.19 -שלישי יום 
נעבור בשדרות . ז של דרום אמריקהנצא לסיור בעיר שנחשבת לפרי

, האופרה, נטייל לכיוון הרובע היהודי ובית הכנסת .הרחבות של העיר
האזור " לה בוקה"נמשיך אל רובע  , רובע פאלרמו -, היכל המשפט

. אתר הזיכרון של שגרירות ישראל שנהרסה בפיגוע . האיטלקי
ערב  ה לארוחתנמשיך לאתרים נוספים ואחר הצהרים נחזור לאוני

  .והופעה באולם האירועים
  

  18.12.19 -רביעי יום 
  שלא ממשיכים לברזיל סיום הטיול למשתתפים למטיילים

  

  מחיר

  בחדר פנימי  מחיר ליחיד -$  909,5

  
  :המחיר כולל

  

 טיסות בינלאומיות •
  באוניהכשר מלא פנסיון  •
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית, אוטובוס •
   ידריך את הטיולמדריך מנוסה  •

 
  :המחיר אינו כולל

  
 לאדם 1,200 –למרפסת  –לאדם $  250 –שידרוג לחדר עם חלון באוניה  •
     ביטוח נסיעות והוצאות אישיות  •
 ).למסור כרטיס אשראי בעליה לאוניה(ישולמו באוניה ליום $  13.5 -מס שירות של חברת הספנות •
 במשרד לפני הטיוללתשלום   -$  90 –תשר לנותני השירות באוניה  •

 לאדם לכל יום טיול$ 5 -למדריך הישראלי  תשר •
 $ 1950 - תוספת ליחיד בחדר •
 
   

  .משתתפים 22הטיול מותנה ברישום ותשלום של לפחות : הערה חשובה  �

 הרחודשים לפחות מיום החז 6תוקף של הדרכון חייב להיות ב �
 .יום ההרשמהמ ביטוח בריאות ומטען –ל "לחו נסיעותמומלץ לעשות ביטוח 
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  למעונינים לממשיכים בטיול לברזיל

23.12.19-18  

  מפלי האיגואסומ אל בואנוס איירסמ  18.12.19 - רביעייום 
צד מהנבקר במפלים  ,נטוס אל המפלים מהגדולים בעולם היום 

. רכבת קלה תסיע אותנו אל האתר המפורסם לוע השטן. הארגנטינאי
הסיור נעבור באוטובוס לצד לאחר  בערב. בירת ארגנטינה, הסיורלאחר 

  .הברזילאי נגיע למלון לארוחת ערב ולינה

מן " שמורת מפלי האיגואסו"אל בבוקר נצא    19.12.19 - חמישי יום
. ארגנטינהוברזיל  -ות גבולנמצאים במפגש ההמפלים . הגדולים בעולם

נסייר . נתחיל את הסיור בפארק הציפורים והפרפרים בתוך יער גשם
יוצרים נפילת מים בכמות המפלים . האיגואסו בשטחה של ברזילמפלי ב

  נמשיך. לאורך מאות מטרים אדירה
. חוויה רטובה ומיוחדת במינה, לשייט מתחת למפלים בסירות מיוחדות

 .בערב נחזור למלון

 נירו'ריו דה זטיסה ל – מהמפלים   20..1912 - שישי יום 
  .נירו'טיסת בוקר מהמפלים לריו דה ז

עם , עירוני שייקח אותנו לסיבוב באחת מהערים היפות בעולםסיור 
נעפיל . שהעיר שוכנת לידם ,מרשימיםהמפרצים וההרים , החופים

וכן  - Pao De Acucar –" הר לחם הסוכר"ונעלה בשני רכבלים ל 
חזרה למלון . MARACANAנראה את אצטדיון הכדורגל המפורסם 

הקהילה היהודית בריו  – CIBהתפילות והארוחות ב .והתארגנות לשבת
 , יש ערוב בכל הרובע של קופקבנה.נירו'דה ז

 ניירו‘ריו דה ז בקהילה היהודית של 21.12.19 - יום שבת 
  . תפילות וארוחות -בשבת בקהילה היהודית 

כאשר , לרכוש בתשלום כרטיס כניסה למופע סמבה אפשרות -ש "במוצ
פעה בקרנבל חברי הלהקה מתכוננים ומתאמנים כל השנה להו

  .הסעה הלוך ושוב$  15 –מחיר הכרטיס $  35. המסורתי

  טרופי יער , נירו'ריו דה ז   22.12.19 - ראשוןיום 
  הר הקורקובאדוו

יער טרופי ייחודי בלב עיר עם , וקה'דרך יער טיג, סיויר ברכבת פוניקולר
נעלה בדרך התלולה להר . צמחייה טרופית עשירה ומפלים מרשימים

התצפית . מעל פני הים והעיר' מ 710המפורסם בגובה  הקורקובדו
   .נירו'עוצרת נשימה על העיר ריו דה ז

  .סיור לאזור האומנים והמדרגות המפורסמות עם אריחי הקרמיקה

  .העברה לשדה התעופה

  
  לאדם בחדר זוגי $ 069,1 -תוספת למחיר השייט  -המחיר לברזיל 

  :המחיר כולל
 .נירו'לריו דה זמהמפלים . 2יירס למפלים מבויינס א. 1טיסות פנימיות  •
 ובשבת פנסיון מלאפנסיון חצי  –בתי מלון בדרגת תיירות טובה  •
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית, אוטובוס •
 מדריך מנוסה ידריך את הטיול  •

 

  :המחיר אינו כולל •
  הטיסות כלולות כבר במחיר השייט –בינלאומיות  טיסות •
     ת אישיות ביטוח נסיעות והוצאו •
   לאדם לכל יום טיול$ 5 -למדריך הישראלי  תשר •
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  ___/____/___: תארי
 הרשמה                    טופס הרשמה                               
  

  -יום יציאה ב – שייט סובב דרום אמריקה
           -כן    לא  –ממשיכים למפלים ולברזיל 

  

  2' נוסע מס                                      1' וסע מסנ                           

  שם משפחה 

 )כפי שמופיע בדרכון(

  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

  שם פרטי 

 )כפי שמופיע בדרכון(

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

   תאריך לידה מלא

   מספר הדרכון

   תוקף הדרכון

  כתובת מלאה

   עבודה/בביתטלפון 

   טלפון נייד 

  כתובת מייל 

   
  במזומן )3אפשרות  - הפקדה והעברה בנקאית א )2אפשרות  -תשלום בכרטיס אשראי ) 1אפשרות : אפשרויות תשלום 

 .)ללא הודעה נוספת(, טיולללפני  תחויב כחודש, לידיעתכם התשלום האחרון או היתרה –תשלום בכרטיס אשראי ) 1אפשרות  -     

   תשלומים בקרדיט 12תשלומים ללא ריבית או עד  3 :תשלום בכרטיס אשראי

  תעודת זהות  שם בעל הכרטיס

   תוקף כרטיס  מספר כרטיס 

  תשלומים  סכום לתשלום

   חתימת בעל הכרטיס
   :ספרות בגב הכרטיס 3

  %3כרטיס אשראי זר מחוייב בתוספת   -   %2בתוספת אשראי מחוייב כרטיס                 
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