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טלי מוספיר

קוסטה ריקה -גוואטמלה
 03-19מרץ 2019

קוסטה ריקה – גוואטמלה – גמלאי לשכת רואי החשבון
 15לילות  17 -ימים | טיסות איבריה עם עצירה במדריד
כניסה לאתרים | מלונות בדרגת אירוח טובה
גווטמאלה סיטי– טיקאל – ריו דולסה  -ליווינגסטון  -קיריגואה  -אנטיגוואה  -צ'יצ'קסטננגו -
אטיטלן  -גווטמאלה סיטי  –-מנואל אנטוניו  -ארנל – מונטה וורדה – -לנדס אין לאב  -סאן חוזה

מחיר לאדם בחדר זוגי $3602 :לאדם
פרטי טיסות
תאריך

מס' טיסה

מסלול

שעת המראה

שעת נחיתה

 03מרץ
 03מרץ
 04מרץ
 12מרץ
 18מרץ
 19מרץ

IB3317
IB6341
TAG5U116
CM 392
IB6314
IB3316

תל אביב – מדריד
מדריד – גוואטמלה
גוואטמלה -פלורס
גוואטמלה – סאן חוזה
סאן חוזה – מדריד
מדריד – תל אביב

06:00
12:10
18:35
06:03
17:25
16:15

10:25
16:45
19:35
07:42
10:30
21:50

יום  - 1הגעה לגווטאמלה סיטי 3.3.19
לילה במלון  - Conquistadorחדר סטנדרט

יום – 2גווטמאלה סיטי – סיור בעיר – טיסה לפלורס 4.3.19
סיור בגואטמלה סיטי הנחשבת כעיר הגדולה ביותר במרכז אמריקה ,במהלך הסיור נבקר
בבית הקונגרס ,בארמון הנשיאות ובקתדרלה.
אח"כ נמשיך למוזיאון  Ixchel Del Traje Indígenaשבו מוצגות תערוכת קבועות של אריגים
ותלבושות אותנטיות של אנשי המאיה ילידי גווטאמלה שמכיל גם ציורים ,תערוכות
אינטראקטיבית של אופן אריגת הבדים בכיכר המרכזית.
נמשיך לביקור ב Museo Popol Vuh -המוזיאון לארכיאולוגיה ואתנולוגיה שנחשב כמוזיאון
הלאומי של גווטמאלה ומוקדש כולו לשימור ומחקר של הארכיאולוגיה והאתנולוגיה של
תרבות המאיה מנהגיה
אחר הצהריים ,טיסה לפלורס.
לילה במלון וילה מאיה חדר סטנדרט

יום  – 3טיקאל – 5.3.19 Yaxha
ביקור בטיקאל ,הביקור בעיר יכלול סיור בכיכרות החשובות בקומפלקס הבניינים .בין השנים
 200לפני הספירה ל  200 -לאחר הספירה הקימו אדריכלי המאיה בכל איזור צפון פטאן
מקדשים רחבים ונמוכים בעלי גרמי מדרגות רחבים המובילים אל אגפיהם השונים
שקירותיהם מצופים במסכות אבן בדמותם של אלי המאיה מששוכללו אל תוך האבן עצמה
והודבקו אליה בטיח שהוכן מאבקת אבן סיד שרופה  .המצודה הצפונית מכילה למעלה מ-
 100מקדשי אבן שנבנו על פלטפורמות אבן ענקיות .קירות המקדשים הקדומים יותר עוטרו
בציורים שכויירו וצויירו על הטיח עצמו ומסכות ענק המודבקות על גרמי המדרגות הרחבים
ששמשו פלטפורמות לטקסי הפולחן של שליטי המאיה והמסכות הסימנו קשרים מיתולוגיים
ברורים .במשך מאות השנים המצודה הצפונית הורחבה והוגדלה והפכה מאסיבית יותר.
המקדשים הוגבהו והפכו למחוזות נפרדים רחוקים ובלתי נגישים והם ששלטו בנוף של
טיקאל .מרכז המצודה הצפונית שימש לקבורתם של שליטי המאיה שנקברו בחדרי קבורה
מיוחדים שקירותיהם עוטרו בציורים והכילו אוצרות קבורה כגון  :פריטי קרמיקה אלגנטיים,
קישוטים מג'ייד ,עצם צדפים ,אבני לבה שחורות ופנינים .תוכלו להנות גם ממראות היער
המקיף את העיר על חיות הבר השוכנות בו ובהן מאות ציפרים אקזוטיות.אח"כ נצא לסיור
באתר הארכיאולוגי יאקסה המכונה גם מי הטורקיז והנחשב לאחד מאתרי הפולחן החשובים
של המאיה מהתק' הקלאסית  .האתר ממוקם על גבעה גבוהה הצופה על הלגונות יאקסה
וסקנאב המרהיבות ביופיין  .לאחר מכן חזרה למלון
לילה במלון וילה מאיה חדר סטנדרט

יום  4פלורס  -ריו דולסה – קאסטיו דה סאן פיליפה  -קואופרטיב אק.
טנמיט  -ליווינגסטון – סיור בעיירה – ריקודי בנות שבט הגאריפונה 6.3.19
שייט בריו דולסה (הנהר המתוק) העשיר בצמחיה ובעופות מים .נעצור לסיור במצודת
קאסטיו דה סאן פיליפה דה לארה שנבנתה ע"י ממשלות ספרד הקולוניאליות כדי למנוע
כניסת שודדי ים מהקאריביים לאגם איזבל ,ממנו יוצא הנהר שנחשב בעבר לאיזור שייט
עיקרי ,נבקר גם בקואופרטיב אק .טנמיט שהינו ארגון התומך בכפרי הקאריביים ונמצא בריו
דולסה .הארגון נוסד בשנת  1992למען קידום החינוך הבריאות ופיתוח הזדמנויות עתידיות
עבור ילידי האיזור בני שבט המאיה קיקצ'י בתחום הסביבתי ,החברתי  ,התרבותי ואפליה

מינית .נבקר בבית הספר  ,נכיר את פריטי האומנות הייחודיים שהילדים מכינים ובמרכז
התיירות הקטן .משם נמשיך לעיירת הנמל פוארטו בריוס ונשוט לעייריה ליווינגסטון
שבקאריביים שהיתה בעבר עיר הנמל הראשית של גוואטמלה .ייחודה של עיירה זו נודע
בקהיליה האפרו – קאריבית שלה המכונה גריפונה  ,צאצאיהם של המעטים אשר נמלטו
מסחר העבדים בין אפריקה לעולם החדש .עם ההגעה נצא לסיור בעיר ונלמד להכיר דרך
המבנים והאווירה המיוחדת את ההיסטוריה והתרבות של בני הגאריפונה
במהלך ארוחת ערב נהנה מריקודי הגאריפונה שהינם ריקודים פולחניים המסמלים אספקטים
מחיי היום יום כמו פולחן חגיגת החיים .חלק מהשירים פונים לאבות הקדמונים כחלק
מתקשורת איתם ומביעים שמחה על קיומם  .מספר רב של שירים וריקודים יבוצעו לפני
ארוחת הערב ע"י צוות מקומי
לילה במלון וילה קאריבה חדר סטנדרט

יום  - 5ליווינגסטון  -קיריגואה – אנטיגוואה  -סדנא במוזיאון השוקולד
7.3.19
יציאה אל החוף הקאריבי  .נבקר באתר הארכיאולוגי קיריגואה הנמצא בלב יער עשיר והינו
מן העתיקים בתקופת המאיה הקלאסית  .האתר מפורסם בזכות עמודי האבן הגדולים
והמרשימים שבו המכילים תגליפים מהמרהיבים ביותר בעולם המאיה.משם נמשיך
לאנטיגווה ונבקר במוזיאון השוקולד  -בני המאיה היו הראשונים שהחלו להשתמש בפולי
הקקאו כחלק מהמערך הקוליאנרי שלהם וגוואטמלה היא אחת הארצות הנחשבות בעולם
כיצרנית של שוקולד .במוזיאון נלמד על ההסטוריה של השוקולד וכל השלבים של תהליך
ייצורו.בעת הביקור במיזיאון יערך סיור מודרך המציג את תהליך ייצור השוקולד כולו החל
מקטיף הפולים במטע הקקאו  ,קלייתם ,קילופם ,ריכוכם,טחינתם ,הפיכתם לעיסה ועד
לעיצובו לצורתו הסופית כשוקולד  .עיסת הקקאו משמשת בסיסי למשקה הקקאו המסורתי
של בני המאיה .אח"כ יוכלו המבקרים להשתתף בסדנא ולהכין להם משקה קקאו בנוסח
המאיה ובנוסח האירופאי ובסופו ,יוכלו המבקרים לעצב ולהכין את קופסת השוקולד שלהם
שיקחו עימם.
לילה במלון וילה קולוניאל חדר סטנדרט

יום  – 6פאקאייה בסוסים –"לה אזוטיאה" – מוזיאון ומרכז מחקר קאסה
קחום" 8.3.19
הבוקר נצא לרכיבה על סוסים בהר הגעש פאקאיה שגובהו כ 2500 -מ' מעל פני הים .זהו
הר פעיל ומרשים ביותר .תחילת הרכיבה הינה מהכפר סאן פרנסיסקו סאלס ויכולה להמשך
כשעה וחצי  .תחילת השביל תלולה יחסית אך בהמשך נעשית מתונה יותר כלפי היער .
שבילי הפארק מתוחזקים היטב ולשלטי ההסברה הרבים ,מוסיף המדריך מידע נוסף על
הסביבה ,משם נמשיך בביקור במרכז התרבות "לה אזוטאה",לסיור מודרך בחוות הקפה "לה
אזוטיאה" בה נתוודע לתהליך ייצור הקפה הגווטמאלי המשובח .משם נמשיך למוזיאון הקפה
בה נלמד על ההיסטוריה שלו.
במרכז עצמו נמשיך לביקור במוזיאון ומרכז מחקר שנועד לשמר את המוסיקה המסורתית
של שבטי המאיה בגוואטמלה  -קאסה קוחום ,בו נוכל לצפות באוסף האיכותי של כלי הנגינה
היחודיים לבני השבט ולקבל הסבר גם על השמלות המסורתיות של מחוז .Sacatepéquez
לילה במלון וילה קולוניאל חדר סטנדרט

יום  - 7סיור באנטיגווה – חוות מקדמיה  9.3.19 Valhalla -שבת
סיור בעיר אנטיגווה שמחזירה את המבקר לאחור בזמן .רחובותיה מרוצפי אבן ושיחי
בוגנויליה בוקעים מבין החורבות ,חזיתות הבתים הצבועות פסטל תחת גגות הטרה-קוטה,
גנים ציבוריים עשירים ,מעיינות ונוף דרמטי הנוצר מהיותה מוקפת בשלושה הרי הגעש -
אגואה ,פואגו ואקאטנאנגו .לכן אנטיגווה נחשבת אחת הערים הקולוניאליות היפות ביותר
באמריקה ונשוא הצהרת יונסקו כאתר היסטורי תרבותי של האנושות .נתחיל בביקור במרכז
ההסטורי של אנטיגוואה החל מהכיכר המרכזית ובהמשך ביקור בכל המונומנטים של העיר,
כולל :מנזר לה מרסד ,הריסות הקתדרלה ומוזיאון סן פרנסיסקו נמשיך בביקור בחוות
ווליאלה לגידול ועיבוד אגוזי המקדמיה לצפייה בתהליך הפקת מוצרים שונים מאגוזי
המקדמיה ,במקום ינתן הסבר על עץ המקדמיה וינתנו טעימות מפנקייק המקדמיה המפורסם
בלווית חמאת מקדמיה וריבת אוכמניות וכן מהאגוזים ודוגמיות ממוצרי המקדמיה לטיפוח
העור .משם נמשיך לנק' התצפית  Cerro de La Cruzשעל ראש ההר הסמוך לעיר
אניטגואה .זו נק' תצפית מרהיבה ממנה ניתן לראות את מבנה העיר הקולוניאלית הזו על
בנייניה ורחובותיה
לילה במלון וילה קולוניאל חדר סטנדרט

יום  - Chichicastenango – Iximiche– 8פסקואל אבאך  -טקס ייחודי
של שמאן משבט בני המאיה –  - Moreríaסולולה  10.3.19ראשון
יציאה מוקדמת לכוון אנטיגוואה  .בדרך נעצור לביקור באתר הארכיאולוגי  Iximchéהממוקם
בעיר  Tecpánשהייתה בירתה לשעבר של המאיה –  Cakchiquelובשנת  1524שונתה
לבירתה הראשונה של גוואטמלה ע"י הכובש הספרדי פדרו דה אלווארדו .האתר כולל מספר
מקדשים בצורת פירמידה  ,ארמונות ו 2-אולמי נשפים בסגנון מסואמריקני .ההסטוריה של
 Iximchéרווית מלחמות בין ממלכות ה Cakchiquel -וה  Quiche -והיא נבנתה במיוחד כדי
להגן על תושביה .חורבות  Iximchéהוכרזו בשנות ה 60-כאתר לאומי.
לצ'יצ'יקסטנאנגו  chichcastenangoשהינה מרכז שבט המאיה קיצ'ה ומפורסמת בשוק
הפתוח הססגוני והציורי בו מתנהל בו מסחר של ירקות ,פירות ,פרחים ,דגנים ,חיות,
טקסטיל וחפצי אומנות.ימים חמישי וראשון הינם ימי המסחר הערים ביותר  .ינתן זמן קניות.
מהשוק נמשיך לבית הקברות של העיר האופייני לתרבות הגוואטמלית המאמינה בחיים
שלאחר המוות ובגלגול נשמות המקום והפך לאתר תיירותי לנוכח צבעוניותם של הקברים
.נבקר בכנסיית סנטו תומאס המפורסמת בזכות התפילות לאלוהי המאיה הקדמונים
והפולחנים המסורתיים שמקיימים בה בני שבטה קיצ'ה .נמשיך לפסקואל אבאך ,המזבח עם
פסל האל שעל שמו נקרא .המזבח הנמצא על ראש הר טוראך ,שבשלו נקרא "ההר
המקודש" והינו אתר פולחני היסטורי מהחשובים ביותר במסורת המאיה שעד היום באים
אליו שמאנים מכל רחבי גוואטמלה לחניכה בטקסים ובפולחנים .אח"כ ניקח חלק בטקס של
שבט בני המאיה ,הטקסים הפרה – היספאנים נחגגו בזבח שנעשה מאבן בצורת מעגל.
בקדמת המזבח מסודות מצבות אבן המייצגות את האבות הקדמונים .היום מתבצעות
החגיגות בעיקר סביב מדורות  .במהלך החגיגות נעשה שימוש באלמנטים ואמצעים טבעיים
כמו נרות,פרחים ,משקה אלכוהולי העשוי מתירס ,סוכר,קטורת  .כל האלמנטים מסמלים
את העולם ,הטבע ,השמיים  ,האנושות .במהלך הטקס ,השאמאן מנווט את הטקס ומדריך
את המשתתפים לבקש עבורם בקשות שונות כמו בריאות ,אושר ,שלום ועוד .הטקס מבוצע
בביתו של השמאן.
אח"כ נמשיך לביקור ב Morería-סנטו תומאס  ,בית מלאכה שמייצר את הביגוד המיוחד
והמסיכות המיועדות לריקודי הפולחן השונים  ,אח"כ נמשיך לעיר סולולה שלחוף אגם
אטיטלאן ולהנות מהשוק הססגוני האופייני לערי גווטמאלה בהיותו "שוק אמיתי " המיועד
לרווחת התושבים
לילה במלון וילה סנטה קתרינה חדר סטנדרט

יום  - 9אגם אטיטלן – סנטיאגו אטיטלאן -סאן חואן לה לגונה – סאן אנטוניו
דה פאלופו 11.3.19
נצא לכוון אטיאלאן .נשוט בספינה לסנטיאגו אטיטלאן שעל גדותיו של אחד האגמים היפים
בעולם – אגם אטיטלאן שנוצר מקלדרה (תוצאה של מפולת הר געש) והוא מוקף בשלושה
הרי געש מרשימים (סאן פדרו,אטיטלאן וטומילאן ).וב 12-כפרי מאיה –קאצ'יקל ומאיה –
צוטוהיל .נבקר בסנטיאגו אטיטלאן ונלמד להכיר את הפולחן של האל מקסימון הנערץ ע"י
תושביה .בסנטיאגו ניתן למצוא מגוון רחב של חפצי אומנות ,אריגים צבעוניים ,תגליפי עץ
וציורים בסגנון הנאיבי .נבקר בבית מלאכה ונלמד להכיר את חייהם של תושבי הכפר.
נמשיך לסיור קצר בעיירה פנחצ'ל.
אח"כ נבקר בכפר המאיה צוטוהיל סאן חואן לה לגונה הציורי שלחוף אגם אטיטלאן בו נמצא
את המסורות והמנהגים שלו התלבושות והצבעים המיוחדים רק לו .אח"כ נמשיך לסאן
אנטוניו דה פאלופו בו נבקר במרכז לטווית אריגים צבעוניים ובכנסייה המקומית.
משם נמשיך לגווטאמלה סיטי ,ארוחת ערב במלון.
לילה במלון  - Conquistadorחדר סטנדרט

יום  - 10גוואטמלה סיטי  -סאן חוזה  -סיור קרוקודילים – שמורת מנואל
אנטוניו 12.3.19
נסיעה לשדה התעופה בגווטאמלה סיטי  ,עם ההגעה לקוסטה ריקה ,הנהג והמדריך שלנו
יפגשו אתכם מחוץ לטרמינל בסאן חוזה ונצא לכיוון מנואל אנטוניו שהינו אחד הפארקים
הלאומיים המפוארים בקוסטה ריקה על חופיו הלבנים המוקפים גבעות יער ירוקות.
בטארקולס ) (Tarcolesשייט לצפייה בתנינים שבמהלכו תצפו בצמחייה עשירה ובבעלי
חיים ותפגשו מקרוב תנינים מסוגים שונים ,ציפורים ושאר אוכלוסיית יער המנגרובים.
לילה במלון ליריו או דומה – חדר גארדן

יום  -11מנואל אנטוניו – סיור בשמורה – סיור עם "איש הקופים" – מונטה
וורדה 13.3.19
סיור בפארק מנואל אנטוניו המפורסם ביותר בקוסטה ריקה הכולל :חופים יפים ,מנגרובים,
שרשרת איים ,יער טרופי וקתדרלת פונטה אובה בעלת המבנה הייחודי .הפארק מורכב
מארבעה חופים שלכל אחד מאפיינים מיוחדים .הסיור עם מדריך מקצועי המסביר על מגוון
רב של פרפרים ,קופים ,רקונים ושאר בעלי זנבות ,נחשים ,חיות מים ,אורכידאות ועוד .אח"כ
תצאו לשייט מרתק באיי דאמאס ( (Damas Islandלצפייה והאכלת קופים בליווי יאן ,מדריך
יוצא דופן המכונה איש הקופים .יאן "מדבר" את שפת הקופים ,קורא להם בשמותיהם
ומאפשר לכם מפגש אינטימי ומיוחד אתם .אחר כך נמשיך לאזור סנטה הלנה ומונטה וורדה.
נוף מרהיב של מפרץ ניקוייה ואיי האזור ילוו אתכם בדרככם לדרך מכוסה יער המכונה "ההר
הירוק" (מונטה ורדה) .משנת  1951חיה במקום קהילת צפון אמריקאים (קווקרים) מבודדת
בגובה של  1400מטר ששמרה על האזור ובעזרת אירגונים פרטיים הפכה אותו לשמורה
ביולוגית עשירה במערכות אקולוגיות בהן המבקרים נפגשים עם בעלי החיים של סביבה
מוגנת זו.
לילה במלון אל אסטבלו או דומה – חדר דלוקס

יום  – 12מונטה וורדה – גשרים תלויים  -רכבל  -סנטה הלנה – פרפרים
וצפרדעים – ארנל – מעיינות חמים 14.3.19
נצא למסלול בן .1.9מייל בתוך היער ,במהלכו תמצאו  8גשרים שונים המרכיבים את מערכת
הגשרים של הפארק ,אורכם נע בין  170-560רגל וגובהם הוא בין  260 – 40רגל .אח"כ
מבט ממעוף הציפור על יער העננים ,הר הגעש ארנל ומפרץ ניקוייה .ניתן לעצור בכל נקודה
לצילום הנוף עוצר הנשימה .חווייה מהנה ובטוחה לכל המשפחה .הרכבל מסתיים
בפלטפורמה הבנוייה בנקודה הגבוהה ביותר ברכס המהווה את קו פרשת המים בין
האוקיינוס הפאסיפי והאטלנטי
אח"כ נצא לסיור היכרות בעיירת סנטה הלנה שנמצאת בקירבת שמורת יער העננים מונטה
וורדה.
בהמשך סיור מודרך בבריכת הצפרדעים ללימוד סוגי החיות היחודיות לאיזור הטרופי של
קוסטה ריקה .יותר מ 30 -מיני צפרדעים ביניהם מיוחדים במינם כמו צפרדע "החץ המורעל"

הצבעונית ,קרפד הים הענק וצפרדע העץ אדומת העין .לאחר מכן נמשיך לאיזור ארנל
הממוקם בחלקו הצפוני של מחוז אלאחוואלה ( )Alajuelaקרוב לגבול עם ניקארגוואה.
באיזור נמצא מראות נוף מגוונים ומרהיבים .הר הגעש ארנל הוא האתר התיירותי המרכזי.
הגשמים הטרופיים מרעננים את האדמה ומותירים אותה לחה וירוקה והעמקים מלאים
בצמחייה טבעית ,נהרות גדושי מים ,מעיינות חמים ,לגונות ,חיות בר ופארקים לאומיים.
סוף היום במעיינות חמים "פאראדייז" להנאה ורגיעה
לילה במלון מונטנייה דה פוואגו או דומה -חדר סופריור

יום  – 13ג'ובאני "איש הציפורים" – סיור להר הגעש  -קניו נגרו – עץ
האיגואנות – לנדס אין לאב 15.3.19
ניסע לכיוון לה פורטונה לסיור לצפייה בציפורים וחיות עם ג'ובאני ,מדריך יוצא דופן שהוא
תופעה ושם דבר באזור ,יליד המקום המכיר את האזור כמו את כף ידו .ג'ובאני ישתף אתכם
אתכם בסוד השבילים של לה פורטונה ,יאתר עבורכם חיות נדירות וציפורים רבות מספור.
הוא מכיר ומסוגל לחקות את שריקותיהן של למעלה מ 100-ציפורים וזוכר בעל פה את
מיקומן ומספרן .סיור מרתק של שעתיים עם אינציקלופדיה מהלכת לחי ולצומח של האזור.
אח"כ סיור רגלי בפארק הלאומי של ארנל ,הכולל עלייה בשביל  1968עד לנקודת התצפית
המרהיבה על הר הגעש ארנל ,האגם והמעיינות החמים .אח"כ יציאה לכיוון לוס צ'ילס ,עיירת
גבול הנמצאת כ 5 -ק"מ מהגבול עם ניקארגוואה ,ממנה שטים בספינה בנהר ריו פריו
לשמורת קניו נגרו .השמורה מהווה מקלט למגוון רב של ציפורים וחיות שמצאו בה מקלט כגון
קופים ,לטאות תנינים ,עטלפים זוחלים ועוד ,השוכנים בין הצמחיה השופעת .הסיור מלווה
במדריך מקצועי המסביר על החי והצומח שבאיזור.
בדרך חזרה נבקר בעץ האיגואנות לצפייה בחיה מיוחדת זאת .משם נמשיך ללנדס אין לאב
בלב יער העננים
לילה במלון לנדס אין לאב – חדר סטנדרט

יום  – 14קנופי – סיור שבילים – סיור לילי  16.3.19שבת
מוקדם בבוקר הליכה ביער העננים של לנדס אין לאב חושפת גן שופע צמחיה ,טחבים,
שרכים וקולות ציפורים ויצורים אחרים המהדהדים ברחבי היער
אח"כ לקומבו קנופי מעל צמרות העצים לאורך  500אקרים מהן נשקף נוף נפלא של היער 8.
כבלים 11 ,פלטפורמות 3 ,מסלולים  2 ,גשרים תלויים וטרזן סווינג סה"כ  845-מ'.
בסוף היום סיור לילי בשביליו של יער עננים וצפייה בציפורים הנמות ,בטרנטולות ,בעכבישים,
חרגולים ,צרצרים ,בלטאות  ,צפרדעים ,קיפודים ,בעלי זנבות ,נחשים ועוד.
לילה במלון לנדס אין לאב – חדר סטנדרט
אלה שלא מעוניינים בפעילות אקסטרים ייצאו לסיור אורכידאות עם מדריך מומחה בן המקום

יום  – 15סארצ'י – סאן חוזה  -סיור בעיר 17.3.19
ניסע לעיר האמנים סארצ'י לסיור קצר ורכישת מזכרות .הפופולארית ביותר היא עגלת
השוורים המצויירת  ,זכרון לעגלות השוורים בהם נהגו התושבים להעביר את סחורותיהם
מקצה אחד של קוסטה ריקה למשנהו .משם נמשיך לעיר הבירה סאן חוזה ,ונצא סיור בעיר
הכולל את "אסיפת המחוקקים"  ,הפארק הלאומי ,מרכז התרבות הלאומי ועוד .אח"כ נסיעה
לנמל התעופה בהתאם למועד הטיסה.
לילה במלון סליפ אין או דומה – חדר סטנדרט

יום  – 16-17הר געש פואז – מפלי לה פאז – נתב"ג 19.3.19 + 18.3.19
הבוקר ניסע לכיוון הר הגעש פואז ,שם תצפו בלועו העצום המשתרע על פני  1.5ק"מ באתר
גייזרים מהגדולים בעולם ,הר הגעש פעיל אך בטוח לתצפית .בהמשך ,מפלי לה פאז והגנים
המרהיבים שבשטחם שוכן מצפה הפרפרים הגדול בעולם ,שפע יונקי דבש ,תצוגת נחשים,
קופים ,חתולי בר וגני אורכידאות .לאורך שבילי נהר לה -פאז מספר מפלים גדולים .אח"כ
נמשיך לנמל התעופה בהתאם למועד הטיסה .הערה :יש להגיע לדלפקי חברת התעופה
כשעתיים לפני מועד הטיסה.

סוף המסלול

המחיר כולל:
תשר לנותני שירותים בחו'ל
בקבוק מים  500מ"ל ליום
מסי מעבר במדינות השונות
טור לידר מטעמנו לאורך המסלול  /ספי פרנק
מפגש הכנה בארץ
שירותי סבלות
טיסות בינלאומיות
ימי הטיול כמפורט בתכנית
רשימת מלונות ברמת תיירות טובה או דומה להם ברמה:
 2 לילות ב –  ,Conquistadorגווטאמלה סיטי ,חדר סטנדרט
/https://www.hotelconquistador.com.gt
 2 לילות ב –  ,Villa Mayaפלורסhttp://www.villasdeguatemala.com/hoteles ,
 לילה ב –  , Villa Caribeליווינגסטון,
http://www.villasdeguatemala.com/hoteles/villa-caribe
 3 לילות ב  ,Villa Colonial -אנטיגווה  ,חדר סטנדרט
http://www.villasdeguatemala.com/hoteles/villa-colonial
 לילה ב , Villa Santa Catarina -אגם אטיטלן  ,חדר סטנדרט
http://www.villasdeguatemala.com/hoteles/villa-santa-catarina
 לילה ב Villas Lirio -חדר גארדן /http://www.casarolandmanuelantonio.com
 לילה ב El Establo -חדר דלוקס /http://www.elestablo.com
 לילה ב –Montaña De Fuego -חדר סופריור /http://www.montanadefuego.co
 2 לילות ב- Lands in love -חדר סטנדרט www.landsinlove.com
 לילה ב – Sleep Inn -חדר סטנדרט https://www.sleepinnsanjose.com/en-gb
ארוחות :על בסיס חצי פנסיון  ,ארוחת בוקר  +ארוחת ערב ( 2ארוחות צהריים נוספות) –
שומרי מסורת שיודיעו על בעת ההרשמה-יקבלו דג כשר שלם אפוי בנייר אלומיניום עם
תפוח אדמה וירק אפויים
תחבורה:
 אוטובוס ברמה גבוהה ,ממוזג ועם  DVDעם  40מושבים לקבוצה של 25-29
מטיילים מימים 1-16
 אוטובוס ברמה גבוהה ,ממוזג ועם  DVDעם  46מושבים לקבוצה של 30-34
מטיילים מימים 1-16
טיולים מודרכים בלווית מדריך מקומי בין הימים 1-16
סיור בגווטאמלה סיטי ,טיקאל , Yaxha ,שייט בריו דולסה ,קאסטיו דה סאן פיליפה,
קואופרטיב אק .טנמיט ,סיור בליווינגסטון ,ריקודי בנות הגאריפונה ,קיריגואה ,סדנת
שוקולד ,רכיבה על סוסים הר געש פקאייה ,חוות ומוזיאון קפה "לה אזוטיאה" ,מוזיאון
"קאסה קחום" (מוזיאון המוזיקה של בני המאיה) ,סיור בעיר אנטיגוואה – מנזר לה
מרסד,הקתדרלה ,מוזיאון סאן פרנסיסקו ,חוות מקדמיה  ,Iximché , Valhalla -שוק
צ'יצ'יקסטנאנגו ,פסקואל אבאך ,טקס ייחודי של שמאן משבט בני המאיה ,ביקור ב-
 Moreríaסנטו תומאס ,שייט באגם אטיטלן ,ביקור בסנטיאגו אטיטלן ,ביקור בסאן חואן
לה לגונה ,ביקור בסאן אנטוניו דה פאלופו ,ליווינגסטון ,סיור קרוקודילים ,שמורת מנואל
אנטוניו ,סיור קופים ,גשרים תלויים במונטה וורדה ,רכבל במונטה וורדה ,בריכת
הצפרדעים ,סיור בעיירה סנטה הלנה ,מעיינות חמים פאראדייז ,ג'ובאני ,סיור להר הגעש
ארנל ,קניו נגרו ,סיור שבילים – לנדס אין לאב ,קנופי – לנדס אין לאב ,סיור לילי ,סארצ'י,
סיור בסאן חוזה ,הר געש פואז ,מפלי לה פאז ,סיור בסאן חוזה

המחיר לא כולל:





משקאות והוצאות אישיות
אופציות לטיולים ופעילויות שלא מצויינים בתכנית.
ביטוח אישי וביטוח מטען
תשר למדריך הישראלי

הטיול באחריות בלעדית של חברת "דיזנהאוז רמת השרון"

לפרטים נוספים ,בירורים והרשמה:
שם איש קשר

טלפון  /פקס

מייל

טלי מוספיר

03-5488124

Tali.musafir@diesenhaus.co.il

טופס רישום

לשימוש פנימי של המשרד
מס' דוקט180070511 :

שימו לב אנא מלאו הפרטים האישיים בדיוק כפי שרשומים בדרכון
יש לוודא כי הדרכון בתוקף לחצי שנה מיום החזרה שלכם
עלות הטיול ע"ב אדם בחדר זוגי$ 3,602 :

שם הקבוצה /הטיול :גמלאי לשכת רו"ח בישראל

עלות הטיול ע"ב אדם בחד יחיד$ 4,252 :

תאריך יציאה3.3.2019 :
שם מארגן הקבוצה :עוזי איזבצקי
___________________________

מס' חבר לשכה ______________:שם הנוסע/ת בעברית:

שם פרטי בלועזית
כפי שמופיע בדרכון

שם משפחה
בלועזית
כפי שמופיע בדרכון

מספר נוסע מתמיד

מייל

___________________________

זכר/נקבה מספר דרכון

תאריך לידה

תוקף הדרכון

מספר ת.ז

טלפון

אוכל בטיסה

מס' חבר לשכה ______________:שם הנוסע/ת בעברית:

שם פרטי בלועזית
כפי שמופיע בדרכון

שם משפחה
בלועזית
כפי שמופיע בדרכון

מספר נוסע מתמיד

מייל

זכר/נקבה מספר דרכון

נא לחייב אותי בסך $____________ :

תאריך לידה

תוקף הדרכון

מספר ת.ז

טלפון

אוכל בטיסה

תשלומים לחיוב ( 3 / 2 / 1 :תשלומים בשקלים ללא ריבית)

מספר כרטיס אשראי
שם בעל הכרטיס :

ת.ז .של בעל הכרטיס:

 /אמריקן אקספרס ויזה /ישרכארט  /מאסטרכרד

 3ספרות בגב הכרטיס:

תוקף הכרטיס:

* בכרטיס אשראי דיינרס ניתן לשלם בתשלום אחד או בתשלומים דולריים

לשימוש פנימי של המשרד
מס' דוקט180070511 :
תנאים כלליים
ביטול על ידי החברה:
החברה תהייה רשאית על פי שיקוליה לבטל הטיול עד  21יום מתאריך יציאתו ולהודיע לכם.
במקרה כזה יוחזר לנוסע כל כספו כפי ששילם עד  14ימי עסקים מתאריך הביטול.
 אני הח"מ שפרטי רשומים לעיל ,מתחייב לשלם את תמורת הזמנת הטיול של הנוסעים
הרצ"ב כמפורט בהזמנה זו ,בהתאם לכל האמור באישור זה ,לרבות דמי ביטול  /שינוי /
הוספות ועדכונים באמצעות הוראה בלתי חוזרת הניתנת בזאת לחייב את חשבוני בחב'
האשראי.
 במידה והחותם על טופס זה משלם עבור צד שלישי ,לא יהא במערכת היחסים שבין המשלם
וצד שלישי ,כדי להשליך ו/או לגרוע מהתחייבותו.
 של המשלם כלפי דיזנהאוז  ,ולא תהיינה למשלם כל טענות בקשר עם השירות אשר הוזמן
עבור צד שלישי.
 בכל מקרה בו תתקבל בקשה לתשלום על ידי מי שאינו אחד הנוסעים בהזמנה ,התשלום
יבוצע בהעברה בנקאית או מזומן בלבד.





ביטול על ידי הנוסע:
החל מ  60ימים ועד  31ימים לפני תאריך היציאה ,סך של $300
החל מ  30ימים לפני תאריך היציאה ועד  15ימים לפני תאריך היציאה ,סך של . $1400
החל מ  14ימים לפני תאריך היציאה ועד תאריך היציאה – דמי ביטול מלאים על כל עלות
הטיול.

מועדי תשלום :





עד  60ימים לפני מועד היציאה יש לשלם את מלוא סכום הטיול לחברת דיזנהאוז רמה"ש.
למשלמים ב  3תשלומים יש לבצע את התשלום עד תאריך .3.11.18
למשלמים ב  2תשלומים יש לבצע את התשלום עד .3.12.18
למשלמים בתשלום אחד יש לבצע את התשלום עד תאריך .3.1.19

אמצעי תשלום:







עד  3תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית
קרדיט או פריסת תשלומים נוספת בתוספת עלות.
על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע אישור ההזמנה וכמפורט מעלה .תנאי הביטול
משתנים בהתאם לעיתויו ביחס למועד היציאה .בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי
ביטול לפי תנאי ההזמנה ובלבד ואינו זכאי לתנאי ביטול מקלים לפי הוראות חוק הגנת הצרכן
לרבות כמצוין בחוק הגנת הצרכן בסעיפים [ 14ג( .ג)( 14 ,)2ג( .ד)( 14 ,)2ה( .א)] .לפי חוק
זה כל לקוח הרוכש שירות מאת החברה רשאי לבטל את העסקה ובלבד שהודעת הביטול
נמסרה דיזנהאוז בפקס ו/או במייל ו/או במסירה אישית וזאת עד  14ימים ממועד ההזמנה
ולא פחות מ 7-ימי עבודה ממועד תחילת השירות .בכל מקרה של מתן הודעת ביטול בפרק
הזמן האמור ,יחויב המזמין בדמי ביטול של  5%מעלות ההזמנה או  100ש"ח לאדם ,לפי
הנמוך מבניהם.
בעצם החתימה על טופס זה הנך מאשר כי  :קראת את תנאי הטיול ,התנאים הכללים כפי
שמופיעים בתכנית המפורטת של הטיול.
אנו ממליצים לכל הנוסעים לדאוג לביטוח נסיעות וכבודה מידית עם תאריך הרישום.

שם_____________ :

ת.ז_________________ : .

תאריך___________ :

חתימה ______________ :

