סיור מקצועי  -הנדסי לפיליפינים
 9לילות  12/11 -ימים ,יציאה15.03.20 :
מחיר חבר לשכת
המהנדסים והאדריכלים

מחיר חבר
מועדון שחר

לאחר קיזוז
 600כוכבים

לאחר קיזוז
 $75סבסוד מועדון

מחיר בן/בת זוג

2945 $2870 $2795

$

תוספת לחדר יחיד $290

לפרטים והרשמה לשכת המהנדסים והאדריכלים
אושרית יפרח OSHRIT@AEAI.ORG.IL :טל' 03-5205821 :פקס03-5272496 :

ימים  :1+2תל אביב  -מנילה
נמריא בטיסת טרקיש איירלינס לאיסטנבול וממנה נמשיך בטיסת המשך אל
מנילה .עיר הבירה והגדולה בערי הפיליפינים הנמצאת באי לוזון -האי הגדול
והמאוכלס ביותר בפיליפינים בו מתגוררים למעלה מ  40מיליון תושבים .לאחר
הסדרת הכניסה למדינה העברה למלון ארוחת ערב ולינה במנילה.
יום  :3מפלי פגסאנחאן
לאחר ארוחת הבוקר נחל בסיור הכרות במנילה .זהו הכרך ההומה והלב
העסקי הפועם של הפיליפינים .נבקר בפארק ריזל ,המהווה ריאה ירוקה
בלב מנילה הקרוי על שמו של אבי האומה שהוצא להורג בסמוך .נמשיך אל
העיר העתיקה אינטרמורוס ,מקום מושב נציג הכתר הספרדי .בסיום הסיור
נצא לקראת צהריים לטיול מחוץ למנילה אל מפלי פגסאנחאן .נעלה לשייט
בסירות צרות עם שייטים מקומיים שיעלו אותנו במעלה הזרם .הנוף הטרופי
המרהיב באזור זה שימש כסט הצילומים של הסרט “אפוקליפסה עכשיו”.
נגיע למרפסת תצפית אל המפלים ונעלה על רפסודות במבוק לשייט מתחת
למפלים ,חוויה מהנה ורטובה .נחזור בשייט במורד הנהר .ארוחת צהריים
במסעדה מקומית  .הגעה למנילה למלון ללינה.
יום  :4מנילה  -אגם טאאל LAKE TAAL
נצא הבוקר דרומה אל טגאי-טאי הנמצאת בסמוך לאגם  ,TAALזהו אגם בהר
געש הנמצא בתוך אגם בהר געש .נצא לשייט באגם אל הר הגעש ונעפיל אל
ההר עד המכתש אל נקודת תצפית להתרשם מהנוף עוצר הנשימה של האגם
בקוטר  2ק”מ הנמצא בתוך לוע ההר .לאחר הסיור נשוט חזרה .נאכל ארוחת
צהריים בריזורט באזור .חזרה למנילה למלון  .לינה* .במהלך היום יבוצע סיור
מקצועי ב Jeepney factory-קו יצור הרכב המקומי.

יום  :5מנילה  -בנוואה
בבוקר מוקדם נצא בטיסת פנים צפונה אל צפון לוזון לעיר קאוויאן .נתחיל
בטיפוס אל “הקורדילרה” אל עיירת ההרים בנוואה .הדרך עוברת באזור
החקלאי והמסורתי של האי לוזון ,שדות אורז ,כפרים חקלאים ועיירות קטנות.
בשעות אחר הצהרים נגיע אל עיירת ההרים בנוואה ,סיור קצר להכרות בעיירת
ההרים .העברה למלון .ארוחת ערב ולינה בבנוואה.
יום  :6בנוואה טראסות האורז – האפאאו  -באטאד טראסות האורז
מוקדם בבוקר נצא לטיול באזור טראסות האורז באזור האפאאו .HAPAO
הנסיעה תתבצע בג’פיני  -כלי הרכב המסורתי בפיליפינים .נבקר בעיירה
האפאאו מקום מושבם של בני שבט האיפוגאו  .Ifugaoבהמשך נגיע אל
טראסות האורז באטאד המאופיינות בדימוי של אמפיתיאטרון ענק ,טראסות
האורז באזור נבנו לפני כ  2000שנה וזכו לא פעם לתיאור הפלא ה  8של
העולם ,כמו כן זכו להכרה כאתר מורשת עולמית על ידי אונסקו .עם סיום
הסיור חזרה למלון .ארוחת ערב ולינה.
* יתכנו שינויים בסיור המקצועי.

יום  : 7בנוואה  -מנילה
היום יוקדש רובו לנסיעה דרומה חזרה אל מנילה הבירה דרך מישוריה החקלאים
של לוזון .נעבור במעבר ההרים דלתון בו התרחש אחד מן הקרבות הקשים
במלחמת העולם ה II-בין הכובשים היפנים למגנים האמריקאים .מה שלא
הספקנו ביום הראשון נשלים ונסייר במנילה ביום זה ,במידת האפשר נבקר
בבית העלמין הסיני בפרברי מנילה .בית עלמין ייחודי בו נתרשם מהמצבות
המרשימות שעוצבו כבית לנפטר .ארוחת ערב ולינה במנילה.
יום  :8מנילה – טגבילאראן (בוהול)
העברה אל שדה התעופה לטיסת פנים אל טגבילאראן שבאי בוהול  .לאחר
הנחיתה נצא לסיור במגוון האטרקציות באי בוהול .נבקר באנדרטת ברית הדם
שהוקמה לזכר הברית שנחתמה ב  1565בין מגלה הארצות הספרדי לה גזפי
ובין ראש השבט המקומי סיקה-טונה ,ברית שהייתה לפתיחת עידן השליטה
הספרדית בפיליפינים .נבקר בכנסיית בקליון ,כנסייה מיוחדת מתחילת העידן
הקולוניאלי שנבנתה מאלמוגים שנחצבו מהים הרדוד באזור .נמשיך לביקור
בגבעות השוקולד בהן התפרסמה בוהול .הגבעות הן האטרקציה הידועה ביותר
באי ,למעלה מ 1200גבעות מושלמות שבעונה היבשה העשב החום העניק
להם את שמן המפתה .נרד מאזור הגבעות ונצא לשייט בן כ  50דקות בנהר
הלובוק ,שייט רגוע בנוף טרופי ירוק .לאחר ארוחת צהריים נמשיך לשמורת
הטבע בה חי הטרייסטר ,קופיף קטנטן ואנדמי לאזור .העברה למלון בבוהול
לארוחת ערב ולינה.
יום  :9בוהול -שייט בין האיים – האי פאמילאקאן
מוקדם בבוקר נצא לשייט אל אחד האיונים המקיפים את בוהול .עם קצת מזל
נוכל לראות דולפינים ולוותינים שהינם רק חלק מחיי המים העשירים בבוהול.
יום של כייף עם שייט הכולל ארוחת פיקניק בצהריים .זאת הזדמנות מצוינת
לשחייה וצלילה בים טורקיז .חזרה למלון בשעת צהריים .אחר צהריים נוכל
ליהנות מרצועת החוף היפה של בוהול .ארוחת ערב ולינה .
ימים  :10בוהול  -צ’בו
ארוחת הבוקר במלון  .לקראת צהריים שייט במעבורת אל האי צ’בו המטרופולין
השני בגודלו בפיליפינים .נצא לסיור ככל שיאפשר הזמן (מה שלא נספיק
היום יעשה ביום שלמחרת) באתריה המרכזיים של צ’בו .צ’בו התפרסמה
בעיקר כמקום נחיתתו הראשון של פרדיננד מגלן ,מגלה הארצות הנודע .בין
האתרים מצודת סן פדרו ,המצודה הספרדית הראשונה שהוקמה על אדמת
הפיליפינים“ .צלב מגלן” הצלב הראשון שהונח על אדמת הפיליפינים והמקום
הראשון בו הטבילו המיסיונרים הספרדים את המקומיים לנצרות .העברה
למלון ארוחת ערב ולינה* .במהלך היום יבוצע סיור מקצועי בצ’בו בMango-
 Factoryוכן בבית חרושת לייצור גיטרות.
ימים  :11-12צ’בו – מנילה – תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר העברה אל שדה התעופה לטיסת פנים למנילה וממנה
בטיסת טרקיש איירלינס לאיסטנבול וממנה חזרה ארצה .נחיתה בנתב”ג
בשעות הבוקר של היום ה 12-לטיול.

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים ,ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים,
התכנית עשויה להיות מושפעת ממזג האוויר ושינויים עשויים להתרחש.
המחירים כוללים:
רפואי לנוסע המשוקלל לפי גילו ומצבו הרפואי-וכן ביטוח מטען לנוסעים יש
• טיסות :בחברת טרקיש איירלינס וטיסות מקומיות • מלונות :מדרגה להוסיף הטסה רפואית • מסמכים • ביטוחים • חיסונים
ראשונה ( )*4בבנאווה הטוב בנמצא בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים .תנאי ביטול
כמפורט בהמשך • כלכלה :חצי פנסיון ארוחות ערב (  9ארוחות סה”כ ) • ( )1דמי הביטול לטיול לפיליפינים הינם קשיחים יותר מהמקובל בגלל אילוצי
תחבורה :אוטובוס תיירים ,ג’יפני ,מעבורות ושייט לפי התוכנית .העברות מ/אל ספקים מקומיים .עד  45ימי עסקים מלאים לפני הטיסה (לא כולל שישי-שבת
שדה התעופה • ביקורים וכניסות :ביקורים וכניסות לאתרים על פי התוכנית ו/או חגים) .בחיוב דמי ביטול בסך  $100לנוסע/ת )2( .ביטול הזמנה במסגרת
המפורטת • הדרכה :מדריכ/ה ישראלי/ת מצוות מדריכי פגסוס ומדריכים  30-44ימי עסקים יחויב בדמי ביטול בסך  )3( .$250ביטול הזמנה במסגרת
מקומיים דוברי אנגלית • כללי :מסי נמל בנתב’’ג בהונג קונג ופיליפינים ומסי  15-29ימי עסקים דמי ביטול בסך  50%מהסכום הכולל של הטיול  )4( .ביטול
דלק מעודכן נכון ליום –  01/07/19ייתכנו שינויים והמחיר הסופי ייקבע ע”י הזמנה במסגרת  0-15ימי עסקים יחויב בדמי ביטול בסך  100%מהסכום
חברות התעופה וייגבו ע”י נציג פגסוס במועד קבלת כרטיס הטיסה ובסמוך הכולל של הטיול .דמי הביטול יקוזזו מהתשלום שבוצע בפועל.במידה ונשלחו
למועדי יציאת הטיול .חשוב לציין ,כי סכומים אלה מועברים בהתאמה לחברות דרכוני הנוסעים המבטלים לשגרירות לצורכי ויזה ,יתווסף לדמי הביטול גם
התעופה ולפגסוס אין רווח מגביה זו • תשר לנותני השירותים בחו’’ל • שירותי סכום הוצאת הויזה הנקוב לעיל תחת סעיף המחירים אינם כוללים.
סבלות במלונות • .תשר ( טיפ ) למדריך הישראלי מצוות מדריכי פגסוס.
דמי הביטול יגבו מאמצעי התשלום שמסר הלקוח בעת ההרשמה וזאת
בהתאם לחתימה על טופס רישום נלווה.
המחירים אינם כוללים:
• תוספת לחדר ליחיד  • $390תוספת דלק ומיסי נמל – ראו הערה בסעיף עלויות הביטול מכילות התחייבויות לספקים שונים המרכיבים את הטיול
“המחירים כוללים” תחת תת סעיף “כללי” • מיסי נמל :בטיסות הפנים משולמים בהתאם לתוכנית הנ”ל וע”כ קשיחים יותר .באם הוזמנו שירותים מיוחדים/
ישירות ובמזומן לפני כל טיסה .מגבלת משקל  15ק”ג בטיסות פנים • ביטוח נלווים דמי הביטול עבורם יהיו בנוסף לדמי הביטול הנ”ל.
ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת פגסוס בלבד ,וכי ללשכה אין בנושא שום אחריות .התנאים בכפוף למסלול המלא המפורסם באתר.

לפרטים והרשמה לשכת המהנדסים והאדריכלים
אושרית יפרח OSHRIT@AEAI.ORG.IL :טל' 03-5205821 :פקס03-5272496 :

