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  :תכנית הטיול
  

  נטוס דרך יעד ביניים באירופה למקסיקו סיטי –מקסיקו סיטי  -תל אביב  -  יום חמישי –  1יום 
  במקסיקו סיטי נולמלון של ונמשיךבטרמינל  נויפגשו את המדריך המקומי והנהג

  או דומהלילה במלון גלריה פלאזה  
  דקות 30 -משדה"ת במקסיקו סיטי למלון  תזמן נסיעה משוער

  
   טאוטיווקאןפירמידת  -כיכר שלוש התרבויות  - יום שישי – 2יום 

צא לכיכר שלוש התרבויות הנקראת כך בשל היותה מוקפת בשלושה מבנים ארכיטקטוניים משלוש נבתחילת היום 
הכנסייה  -האתר השני  .סטוריתיה מהתקופה הפרה המפירמידת מקסי - סטוריות שונות. הראשונהיתקופות ה
קריית הממשלה המייצגת את התקופה המודרנית. משם נמשיך  המבנה השלישי,תקופה הקולוניאלית ווהמנזר מה
את המבנה הישן שבנה הממשל הספרדי שעדיין קיים אך שוקע מידי יום יותר  ףשהחלי המבנה המודרנילגוודלופה 

יקנים רבים מכנים עצמם ויותר בתוך אדמת הביצה. הדבקות באמונה בבתולה השחורה מגוואדלופ נובעת מכך שמקס
על ברכיהם במבואות הכנסיה.  גוואדולופים. אמונה זו באה לידי ביטוי  בחיי היום יום  במאות עולי הרגל המתפללים

מאוכלס. מקדש הקצאלקוטאל יחד  מרכז דינמיתה יהיפני הספירה ל 400 שבשנתטאוטיווקאן ת העיר הארכיאולוגי
נשימה מתגלה עדות לנצחיותו של העבר המקסיקני המפואר . נוף עוצר השמש והירח מהוות   –הפירמידות  2עם 

  .למקסיקו סיטי החזרנסיעה  מראש הפירמידות.
      או דומהלילה במלון גלריה פלאזה 

  

   סוצ'ימיליקו -כיכר סוקאלו   - סובלנותהזיכרון והמוזיאון  -זיאון לאומנות ומארמון, הה - יום שבת - 3יום 
משמש ה ,ארמון המוזיאון לאמנות יפהשעה וחצי הליכה) ,נתחיל בכקר נצא לסיור רגלי (ות הבארוחהתפילה ולאחר 

ושימש משכן לתערוכות חשובות במקסיקו , אופרה וספרות ים בתחום המוסיקה,ריקוד, תיאטרוןבמה לאירועים נחשב
רכז החשוב ביותר לתיאטרון של ציור, פיסול וצילום. ארמון זה נקרא גם הקתדרלה לאומנות והוא נחשב במקסיקו למ

מנסה לקדם  שמוזיאון להנצחה  וסובלנות  ל שמו הוסבאח"כ  הוכרז כאתר אומנותי ע"י אונסק"ו. 1987-ולתרבות . ב
קיומן של מחלוקות המבוססות על הזיכרון ההיסטורי על ידי הצגת תערוכות בהצגת  ,את כיבוד קיומן של סובלנות

להזהיר מפני הסכנה כדי . מודעות לאורך הזיכרון ההיסטורי  ליצירת ,ותומצגות מולטימדיה כערך של סובלנ
  .בכל אדם הנובעת מפעילות חברתית ןכבוד ומצפוולעורר , כדי ליצור אחריות ,, אפליה ואלימותבאדישותש

עם ציורי הקיר  נמשיך לכיכר סוקאלו שהינה הכיכר המרכזית המחברת בין הקתדרלה מצד אחד וארמון הנשיאות
שהינה  ,חורבות טמפלו מאיור, המתארות את מעשי ידיו של הצייר המפורסם דייגו ריברה .מצד שניראלים) (מו

  .שנה 2000מקסיקו סיטי העתיקה בירת הממלכה האצטקית בת  
הגנים הצפים, בשל רשת התעלות הנרחבת והצפופה שלו. בכינויו גם לסוצ'ימיליקו הידוע  נצא- לאחר צאת השבת 

  . על המסורות והמנהגים העתיקים והוא מרהיב בצבעיואיזור זה שמר 
  או דומה לילה במלון גלריה פלאזה 

   
  טיסה פנימית בתוך מקסיקו, ממקסיקו סיטי לוייה הרמוסה

  פארק לה ונטה  -יה הרמוסה יוו - מקסיקו סיטי - יום ראשון  - 4 יום 
עוצב ל ארכיאולוגיה וטבע, והוא תוכנן, ש שילוב יםהמהוו ,לכוון וויה הרמוסה ולפארק לה וונטה נטוסמוקדם בבוקר, 

. הפארק נמצא על גדות אגם Iker Larrauriועוצב מחדש ע"י האדריכל Carlos Pellicer Cámara הוקם ע"י הסופר ו
סוגי  650זורים הזואולוגי והארכיאולוגי. הראשון מציג א 2 -דונם והוא מחולק ל  80טחו  האשליות בווילה הרמוסה וש

פסלים ומונומנטים של תרבות האולמק  33ובשני נמצאים  ,האופייניים לאזור, ים, חיות , ציפורים, וזוחליםצמח
  לפני הספירה . 200לפני הספירה ועד  2000 - קבוצות מזבחים, קברים וראשי אבן עצומים החל מ 3 -המחולקות ל

   או דומה  לילה במלון וילה מרסדס
  שעתיים - דקות , מפארק לה ונטה לפאלנקה  20 - ויה הרמוסה לפארק לה ונטה זמן נסיעה משוער משדה"ת בו

   

  פאלנקה  -אגווה אסול  - יום שני  –5יום 
של המאיה עוד מהתקופה  צא לאתר הארכיאולוגי פאלנקה  שהינו אחד מאתרי הטקסים המרכזינבתחילת היום 

רותות על קירותיו עיקר בשל הכתובות החבמקדש המפורסם ב . נבקרשוכן בלב צמחיה עבותההאתר  .הקלאסית
ה אסול שבין ההרים .במקום למפלי אגוונמשיך משם  עטור העלים ובמוזיאון. במקדשו, ן, בארמובקברו של פאקאל

מ' גובה. ניתן אף לשחות  6הם מגיעים  לכדי ירבים בגבהים שונים בסדר עוקב זה אחר זה הגבוהים מבינמפלים 
  אויר.במפלים בכפוף לתנאי מזג ה

  או דומה לילה במלון קאסה מקסיקנה 
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  קניון סומידרו - סן לורנצו צינאקאטאן  –סן חואן צ'מולה  - יום שלישי - 6יום 
ק"מ מסן  10בבוקר נסיעה לביקור בקהילות האינדיאניול בסן חואן צ'אמולה ובצינאקאטאן. סן חואן צ'אמולה נמצאת 

המדברים  ,תושבים 40,000 -נה כוגדולה ביותר במחוז צ'יפיאס ומזו עיר המאיה ה ,קריסטובל דה לאס קאסאס
מפורסם בעיקר בשל אופיו השבשפת המאיה . זהו איזור חקלאי  הדיאלקטים 31 -בדיאלקט הטצוטציל שהינו אחד מ

המערבת את תרבות המאיה העתיקה עם הקתוליות.    ,החקלאי המשלב את סגנון החיים הטקסי על פי מסורת המאיה
רודה ושתושביו אף הם בני המאיה טצוטציל ובולטים בתלבושתם הו ,נסיעה לכפר צינאקאטאןנמשיך בכך אחר 

לעיירה הציורית צ'יאפה גדה קוראסון ומשם בספינה אל קניון סומידארו. הליכה של קילומטר וחצי  נמשיךוהסגולה. 
מ' ועד לקילומטר  100 -משתנה משגובהם של צוקיו  ,קניוןיורדת אל נהר חריחאלבה שבתחתיתו לערך בדרך ה

   .ואנפות לבנות ואפורות תנינים, קופי עכביש ,ות ברשלם. בפארק לאומי זה, ניתן לצפות בחי
   או דומהלילה במלון קאסה מקסיקנה  

  שעות (לא כולל עצירות בדרך) 4.5זמן נסיעה משוער: 
  מעבר לגווטאמלה

  אטיטלן  -מעבר גבול מסילה  –העברה לגווטאמלה  - סאן קריסטובל דה לאס קאסאס  - יום רביעי – 7יום 
  לסאן קריסטובאל דה לאס קאסאס ומשם לגבול היבשתי מסילה שבין מקסיקו לגוואטמלה.   נצאמוקדם בבוקר, 

   .קול –בסאן אנדרס קסה  נעצורבדרך 
אך לאחר  ,היספאנית נקראה קסקול –ל מקסיקו  שבתק' הפרה זוהי עיר קטנה במחוז טוטניקאפאן בהרי המערב ש

והתפרסמה בשל 1858-העיר נוסדה ב הכיבוש הספרדי שונה שמה לסאן אנדרס כהוקרה לכבודו של השליח אנדרס.
, הנצרות ובתמונות חקלאיות. כיפת עוטרה בדמויות ססגוניות של המאיהה הצהובה בעלת העיצוב הייחודי שיהכנסי

. אך האטרקציה המרכזית הינה הקיר הצהוב המערבי של אף היא שכן נצבעה בפסים צבעונייםוחדת הכנסייה מי
דמוית של אנשים, מלאכים, קופים, פירות, תירס וציפורי הקצאל בריקוד טכניקולור  200 - מעוטר בהקיר  .היהכנסי

הגיבורים הקדומים של   2ם על גוארים בקצה מצביעיאה 2- עשיר. העיצוב הכללי  מזכיר את הלבוש הנשי המקומי ו
  .לצ'יצ'יקסטנאנגו ךמשינמשם  - פופול וו - המאיה  ה

  או דומה לילה במלון סנטו תומאס
  שעות 7זמן נסיעה משוער: 

  

  אטיטלאן  –צ'יצ'יקסננגו  - יום חמישי - 8 יום
מתנהל מסחר ער של בו לשוק הפתוח הססגוני והציורי,  chichcastenangoמוקדם בבוקר יציאה לצ'יצ'יקסטנאנגו 

 .כשהימים חמישי וראשון הינם ימי המסחר הערים ביותר ,טקסטיל וחפצי אומנות חיות, דגנים, ירקות, פירות, פרחים,
בחיים מהשוק נמשיך לבית הקברות של העיר האופייני לתרבות הגוואטמלית המאמינה   נתן זמן לערוך קניות.יי

כנסיית סנטו ראה את נרותי לנוכח צבעוניותם של הקברים. אתר תייהפך לשלאחר המוות ובגלגול נשמות. המקום 
הפולחנים המסורתיים שמקיימים בה בני כמו כן,  .המאיה הקדמונים יליתומאס המפורסמת בזכות התפילות  לאל

שבשלו נקרא "ההר  ,הקיצ'ה. נמשיך לפסקואל, האל שעל שמו נקרא המזבח הנמצא על ראש הר טוראך שבט
עד היום באים אליו שמאנים מכל רחבי . ו אתר פולחני היסטורי מהחשובים ביותר במסורת המאיההמקודש" והינ

  .לאחר מכן נסיעה לאיזור אטיטלאן גוואטמלה לחניכה בטקסים ובפולחנים.
  או דומהוילה סנטה קתרינה  לילה במלון

   שעות 1.5זמן נסיעה משוער:  
  

  אנטיגוואה  –טיטלאן אגם א – סנטיאגו אטיטלאן - יום שישי - 9יום 
תוצאה כאגם אטיטלאן. אגם אטיטלאן נוצר  –שיט על גדותיו של אחד האגמים היפים בעולם  ,קרולאחר ארוחת הב
–כפרי מאיה  12-הוא מוקף בשלושה הרי געש מרשימים (סאן פדרו,אטיטלאן וטומילאן.) ובי געש. של מפולת הר

רסמה גם בפולחנו של האל מקסימון הנערץ ע"י תושביה. בסנטיאגו צוטוהיל. סנטיאגו אטיטלאן התפ–קאצ'יקל ומאיה 
ם יציאה אריגים צבעוניים, תגליפי עץ וציורים בסגנון הנאיבי. לאחר שייט באג ,חפצי אומנות ניתן למצוא מגוון רחב של
  .לכוון אנטיגוואה גוטאמלה

     או דומה פוסאדה דון רודריגו לילה במלון
   תשעו 2.5זמן נסיעה משוער: 

  
 יום סיורים באנטיגוואה   - יום שבת -  10 יום

סיור רגלי בעיר אנטיגווה שמחזירה את המבקר לאחור בזמן, רחובותיה מרוצפי אבן ושיחי  ,תפילה וארוחת הבוקרלאחר 
ות ונוף קוטה, גנים ציבוריים עשירים,  מעיינ- גגות הטרהלתחת מפסטל  בצבעיבוגנויליה בוקעים מבין החורבות, חזיתות הבתים 

אגואה, פואגו ואקאטנאנגו. לכן אנטיגווה נחשבת אחת הערים הקולוניאליות  -היותה מוקפת בשלושה הרי הגעש בשל דרמטי 
סטורי של ימרכז ההרבותי של האנושות. נתחיל בביקור בונסקו כאתר היסטורי תאהיפות ביותר באמריקה ונשוא הצהרת 

  . ומוזיאון סן פרנסיסקו קור בכל המונומנטים של העירשך ביאנטיגוואה החל  מהכיכר המרכזית ובהמ
  או דומה פוסאדה דון רודריגו   לילה במלון
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                  חוות ווליאלה - "לה אזוטאה"-ביספו סאן חואן אוסיודאד ויאחה,סאן אנטוניו אגואסקליאנטס,  יום ראשון -  11יום 
כנסייה חזית הבה נחזה ב בסיאודד ויאחהת אנטיגוואה. נתחיל בביקור לאחר ארוחת הבקר ביקור במספר כפרים הסובבים א

שנים לאחר מכן בהתפרצות של הר הגעש אגואה  14, נחרבה 1527-העיר שנוסדה ב העיטורים בחזיתה.בשל המרשימה 
  . . המים הציפו את העיר עם טונות של סלעים ובוץומכתש שלבשל מים שהיו כלואים אדיר שיחרר שטף ש

טיל הססגוניות של נשות העיר המתהדרות סהינה עיירה קטנה המפורסמת בזכות עבודות הטק טוניו אגואסקליאנטססאן אנ
לסאן משם נעבור  צבעוני ואיכותי ביותר. טווית הצמר ע"י נשות העיר נעשית בשיטות המסורתיות העתיקות. ,יבלבוש מסורת

יר זו היא הטירה של הבישופ הראשון של אוביספו והכנסיה שלמרגלות הר הגעש אגואה. האטרקציה בע חואן אל אוביספו
  בסגנון הבארוק.

סטורי של אנטיגוואה  "לה אזוטאה" לסיור מודרך בחוות קפה ולביקור במוזיאון המוסיקה המסורתית ינמשיך לביקור במרכז הה
חוות ווליאלה לגידול ועיבוד אגוזי נסיעה לביקור בנצא ל ,קאסה ק'חום. לאחר שנלגום מהקפה המקומי המצויין–של שבט המאיה 

טעימות  וכןנתן הסבר על עץ המקדמיה יבמקום י. שונים מאגוזי המקדמיההמוצרים הלצפייה בתהליך הפקת  ,המקדמיה
 . מהאגוזיםו ריבת אוכמניותמיה המפורסם בלווית חמאת מקדמיה, מפנקייק המקד
  או דומה וסאדה דון רודריגו  פ לילה במלון

  טיסה לקוסטה ריקה
  לאנדס אין לאב  -סארצ'י  –סאן חוזה  - שדה התעופה   -גווטמאלה סיטי   –אנטיגוואה  - יום שני – 12יום 

הנהג  נפגוש אתבשדה התעופה בסאן חוזה  לאחר ארוחת הבוקר יציאה לשדה התעופה לטיסה לקוסטה ריקה.
בדרך, ביקור בעיירה הציורית סארצ'י, שמוכרת בזכות בלב יער העננים.  ,דס אין לאבללאנ נסע המקומי.והמדריך 

  .הצבעוניות החדה והעשירה של הבתים, העגלות הצבעוניות מעץ והרהיטים שהתושבים מייצרים
    או דומהלנדס אין לאב   לילה במלון

   וחצי תייםוזה ללנדס אין לאב: שעשעה , משדה"ת בסאן ח: מאנטיגוואה לגווטמאלה סיטי   זמן נסיעה משוער
  

  רכיבת סוסים  – אומגות - יום שלישי – 13יום 
 11כבלים,  8מהן נשקף נוף נפלא של היער . מטרים, 500מעל צמרות העצים  לאורך  נסות גלישה באומגותל נצאקר ובב

  מ'. 845-גשרים תלויים וטרזן סווינג סה"כ  2מסלולים ,  3פלטפורמות, 
נקודה הנמוכה ביותר בשמורה, המפל והנהר ומשם רכיבה לנקודה הגבוהה ביותר, על סוסים אל היבה בהמשך נצא לרכ

  .לתצפית מרהיבה על העמק הנעלם והיערות מסביב לו
  או דומה לילה במלון לנדס אין לאב

  

   ארנל –מעיינות חמים  –עץ האיגואנות  –קניו נגרו  –סיור ביער העננים  - יום רביעי – 14 יום
קדם בבוקר הליכה ביער העננים של לנדס אין לאב חושפת גן שופע צמחיה, טחבים, שרכים וקולות ציפורים ויצורים אחרים מו

  המהדהדים ברחבי היער.
ק"מ מהגבול עם ניקארגוואה, ממנה שטים בספינה בנהר ריו פריו  5 -אח"כ יציאה לכיוון לוס צ'ילס, עיירת גבול הנמצאת כ

כגון קופים, לטאות תנינים, עטלפים  .שמורה מהווה מקלט למגוון רב של ציפורים וחיות שמצאו בה מקלטלשמורת קניו נגרו. ה
  זאת.היה השופעת. בדרך חזרה ביקור בעץ האיגואנות לצפייה בחיה מיוחדת יזוחלים ועוד, השוכנים בין הצמח

) קרוב לגבול עם ניקארגוואה. באיזור מראות Alajuelaאלחוואלה (  אח"כ יציאה לאיזור ארנל הממוקם בחלקו הצפוני של מחוז
נוף מגוונים ומרהיבים. הר הגעש ארנל הוא האתר התיירותי המרכזי. הגשמים הטרופיים מרעננים את האדמה ומותירים אותה 

  לגונות, חיות בר ופארקים לאומיים. לחה וירוקה והעמקים מלאים בצמחייה טבעית, נהרות גדושי מים, מעיינות חמים,
  . "נה שנמצאת למרגלות הר געש "ארנללה פורטו ,ההגעה עצירה בעיר עם
 ,להכין בבוקר בתיק הגב בגד ים וחולצת טריקו(כדאי . ת חמים "פאראדייז" להנאה ורגיעהובמעיינ רחצהלמעוניינים סוף היום ב

   )  ושקית ניילון לאריזת בגד הים הרטוב.
  לילה במלון מונטנייה דה פוואגו או דומה 

  דקות 50נסיעה משוער: זמן 
  

  הר געש ארנל  –מפלי לה פורטונה  –סיור שוקולד  –דון חואן  - יום חמישי – 15יום 
 ,עיר פורטונההממוקמת כחמש דקות מלחוויה מקומית אותנטית. החווה , Finca Burioבחוות  לאחר ארוחת הבקר ביקור

תוכלו לקטוף ירקות ופירות. שם  . , מאסטר בגידולים אורגנייםהעובד בשיטות מסורתיות בבעלות דון חואן חקלאי קוסטה־ריקני
נצפה . בהמשך הסיור וחיות אחרות המושך באופן טבעי מינים רבים של בעלי כנף, פההיפראשוני החווה עצמה ממוקמת ביער 

מקומי המופק האת משקה הדולסה נכין בעצמנו ונטעם  .מקני סוכרהמופק משקה חריף , ה"גוארו" כנתבתהליך המרתק של ה
  גם הוא ממיצוי קני הסוכר.

החל מגילוי  ,על התהליך נלמד. דהסודות העתיקים של ייצור השוקול יער הגשם, עםבמתוקה ביותר  הימחווי נהנהאח"כ 
השוקולד באמריקה הטרופית ועד לעיבודו למוצר שאנו מכירים היום. עץ הקקאו נחשב לקדוש בתרבויות העתיקות וכ"מתנה 

על כל תהליכי הייצור, נלמד שתמשו בו כמשקה בטקסים דתיים ובזרעיו כמטבע יקר ערך. בסיור בן השעתיים, מהאלים", ה
משוקולד אורגני איכותי. סיור שכולו נהנה מהקטיף, הייבוש והטחינה של הזרעים, על פיתוח המשקה הקדמוני וכמובן 

  טעימות.היסטוריה, תרבות, מסורת ו
  בליווי צמוד של המים הגועשים מטה לבריכת השחייה המוקפת בסלעי ענק נרד .פורטונהלה ם במפליההבאה היא  התחנה
 ,הר הגעש ארנלעל בשביל הטוקאנים עד לנקודת התצפית המרהיבה  עלייההכולל  ,סיור רגלי בפארק הלאומי של ארנלאח"כ 

  .האגם והמעיינות החמים
  לילה במלון מונטנייה דה פוואגו או דומה 
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  גשרים תלויים   - ם שישייו – 16יום 
לדרך  מפרץ ניקוייה ואיי האזור ילוו אותנו בדרכנו . נוף מרהיב שללאזור סנטה אלנה ומונטה וורדה נצא, לאחר ארוחת הבוקר

 ,חיה במקום קהילת צפון אמריקאים (קווקרים) מבודדת 1951יער המכונה "ההר הירוק" (מונטה ורדה). משנת במכוסה ה
רגונים פרטיים הפכה אותו לשמורה ביולוגית עשירה במערכות אקולוגיות אבעזרת . וששמרה על האזור מטר 1400בגובה של 

 8  נגלהבמהלכו  ,.מייל בתוך היער1.9מסלול בן יים של סביבה מוגנת זו. נצא להליכה בבהן המבקרים נפגשים עם בעלי הח
  .רגל 40-260רגל וגובהם הוא בין  170-560 אורכם נע בין .מערכת הגשרים של הפארקגשרים שונים המרכיבים את 

  לילה במלון אל אסטבלו או דומה 
  שעות 4זמן נסיעה משוער: 

  

"  – יום שבת -  17יום    סיור לילי  –סיור שבילים בשמורת "אל אסטבלו
  ארוחת הבקר נצא לסיור בשמורת המלון ונוכל לצפות במגוון רחב של צמחייה ובעלי חייםתפילה ולאחר 
עננים וצפייה בציפורים הנמות, בטרנטולות, בעכבישים, חרגולים, צרצרים, האת השבת סיור לילי בשביליו של יער לאחר צ

  בלטאות , צפרדעים, קיפודים, בעלי זנבות, נחשים ועוד.
  לילה במלון אל אסטבלו או דומה 

  
  ר בשמורה סיו –מנואל אנטוניו  –סיור קרוקודילים   –מונטה וורדה  -  יום ראשון – 18יום 

על חופיו הלבנים  ,שהינו אחד הפארקים הלאומיים המפוארים בקוסטה ריקה ,לכיוון מנואל אנטוניו נצאקר ולאחר ארוחת הב
בצמחייה עשירה ובבעלי נצפה במהלכו שסיור לצפייה בתנינים (Tarcoles) בטארקולס המוקפים גבעות יער ירוקות. בדרך, 

נתחיל  .= יערות יחודיים הקרובים לים ונים, ציפורים ושאר אוכלוסיית יער המנגרוביםמקרוב תנינים מסוגים שנפגוש חיים ו
יער , , שרשרת איים=יערות יםמנגרובים חופים יפים,הכולל:  ,סיור בפארק מנואל אנטוניו המפורסם ביותר בקוסטה ריקהב

מיוחדים. הסיור עם לכל אחד מאפיינים מורכב מארבעה חופים ש ייחודי. הפארקהבנה אובה בעלת המ קתדרלת פונטהוטרופי 
  , אורכידאות ועודחיות מים, נחשים, , רקונים ושאר בעלי זנבותםקופימדריך מקצועי המסביר על מגוון רב של פרפרים, 

  לילה במלון ליריו או דומה 
  שעות 4.5זמן נסיעה משוער: 

  
   לשדה התעופה –סאן חוזה  - יום שני – 19יום 

   . טיסה דרך יעד ביניים באירופה בדרך לישראל.בסאן חוזה בהתאם למועד הטיסהלנמל התעופה  נסיעה 
  לפני מועד הטיסה כשעתיים להגיע לדלפקי חברת התעופהיש הערה: 

   .דקות 20כ : לשדה התעופה זמן נסיעה משוער
  הגעה לישראל – ילישיום ש – 20יום    

  מחיר                              
 

  ( למחזור פברואר) לאדם בחדר זוגי - 4890$  החל מ:       
  מאי ) ול לאדם בחדר זוגי  ( למרץ - $ 5490החל מ:         

  לשלם במשרד לפני הטיוליש אותם  –לאדם  120$  -תשר לנותני השירותים בטיול ועוד 

 למחזורים במרץ ובמאי 5610$למחזור פברואר או  5010$סה"כ:  
  

  המחיר כולל:
  

  ופנימיותטיסות בינלאומיות  �

 בתי מלון בדרגת תיירות טובה �

  סיורים וכניסות על פי התוכנית �

  ם אפשרות להכנת כריכים לצהריםעצי פנסיון כשר. ח �

  ישראלי  מלווה �

  הטיול בדרגת תיירות על פי התכניתתיירים נוח אוטובוס  �
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   :המחיר אינו כולל

  
 . המיסים נכונים ליום הפרסום ועשויים להשתנות.המדינות 3-מיסי נמל ב �
 .התשלום במזומן ע"יי הנוסע/ת במקום לנוסע/ת, 23$ :מס מקומי בכניסה למקסיקו �
  התשלום במזומן ע"יי הנוסע/ת במקום לנוסע/ת, 10-15$-סה"כ כ :מיסים מקומיים במעברי הגבול �
 לנוסע/ת, ישולם במזומן בשדה התעופה 30$ :קוסטה ריקהלמס מקומי בכניסה  �

 

 $ 0013 –תוספת ליחיד בחדר  �

 ום ההרשמה)ביטוחים והוצאות אישיות (כדאי לעשות ביטוח מי �

 כל מה שלא מופיע בסעיף "המחיר כולל"  �

 לאדם לכל יום טיול) 5$ישראלי (מקובל התשר למדריך  �

  
  לפחות מטיילים 26 של הטיול מותנה ברישום

  
 דקות המתאר את הטיול 7ויפתח לכם סרטון של  CTRLללחוץ על כפתור שמאל בעכבר ובו זמנית על כפתור 

https://www.youtube.com/watch?v=S5O1fC_WfGk&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=S5O1fC_WfGk&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=S5O1fC_WfGk&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=S5O1fC_WfGk&feature=youtu.be  
  

  מפת הטיול

  
  



 

    7943505-30 , 9339339-03 לטלפון:  למשרד עולם ומלואולפרטים והרשמה התקשרו 

  
  
  

 

הבאים או הדומים להם ברמתם בבתי מלון לינה   
  

  /mexico.com-http://www.galeriaplazareformahotel חדר סטנדרט –, מקסיקו סיטי  Galeria Plazaלילות במלון  3 •
in-ercedes.com/english/hotelshttp://www.hotelesvillam-חדר סטנדרט   –, פאלנקה illa MercedsVלילה במלון  •

palenque-mercedes-chiapas/villa/  
 /http://www.hotelcasamexicana.comחדר סטנדרט  – , סאן כריסטובל דה לאס קאסאס Casa Mexicanaלילות  במלון  2  •

 
 /http://www.hotelsantotomas.comחדר סטנדרט  –נגו, צ'יצ'יקסטנ Santo Tomasלילה במלון  •
 /http://www.villasdeguatemala.comחדר סטנדרט  –, אטיטלן  Villa Santa Catarinaלילה במלון  •
http://www.posadadedonrodrigo.com/default-, אנטיגווה , חדר סטנדרט e Don RodrigoPoasada D  -לילות ב  3 •

en.html   
 /ove.comhttp://landsinlסטנדרט  חדר  – ands in loveL -לילות במלון   ב 2 •
  /http://www.montanadefuego.comחדר  סופריור   -, ארנל Montaña De Fuego -ב לילות 2 •
 /http://www.elestablo.comחדר דלוקס  - , מונטה וורדה  l Establo  E-לילות ב 2 •
  /http://www.casarolandmanuelantonio.comחדר גארדן  -, מנואל אנטוניו  Lirio –לילה ב  •

  
 אתרים ופעילויות בטיול:

 כיכר שלוש התרבויות •
 גוואדלופ  •
 טאוטיווקאן פירמידת •
 ארמון מזיאון לאומנות  •
  נותסובלהזיכרון והמוזיאון  •
 כיכר סוקאלו  •
  סוצ'ימיליקו •
 פארק לה וונטה •
  פאלנקה •
 אגווה אסול   •
 סן לורנצו צינאקאטאןו סן חואן צ'מולהביקור ב •
 קניון סומידרו •
 קול-סאן אנדרס קסה •
 צ''יצ'יקסטננגו •
 פסקואל אבאך  •
 ביקור בסאן חואן לה לגונה וסנטיאגו אטיטלאן  -אגם אטיטלאן   •
 ריים : לה מרסד,  מוזיאון סן פרנסיסקו, ועוד)סיור באנטיגואה (מונומנטים עיק •
 חות קפה לה איזוטיאה •
 מוזיאון קאסה ק'חום  •
 סאן חואן אוביספו  –סאן אנטוניו אגואסקליאנטס  -סיודאד ויאחה  - סובב אנטיגוואה  •
 "לה אזוטאה" •
 חוות ווליאלה •
 רכיבת סוסים לאנדס אין לאב  •
 לנדס אין לאב –קנופי  •
 ס אין לאבלנד –סיור ביער העננים  •
 קניו נגרו •
 עץ האיגואנות •
 פאראדייזמרחצאות חמים  •
  דון חואן •
  סיור שוקולד •
 מפלי לה פורטונה •
 סיור בהר געש ארנל •
 סיור בשמורה באל אסטבלו •
 סיור לילי במונטה וורדה •
 גשרים תלויים במונטה וורדה •
 סיור קרוקודילים •
 סיור בפארק לאומי מנואל אנטוניו •
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  : ___/____/___תאריך הרשמה                    טופס הרשמה                                        

   ריקהה במקסיקו גווטמאלה וקוסטלטיול 
  

  2נוסע מס'                                       1נוסע מס'                            

  שם משפחה 
 (כפי שמופיע בדרכון)

  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

  שם פרטי 

 (כפי שמופיע בדרכון)

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

   תאריך לידה מלא

   מספר הדרכון

   כוןתוקף הדר

  כתובת מלאה

/עבודהטלפון     בבית

   טלפון נייד 

   כתובת מייל 

  __אחר______צמחוני  ___ כשר  __אחר______צמחוני  ___ כשר  בטיסות כשרות ארוחות

 _________  //המחפש/ת שותפ____      ליחידחדר ___      חדר זוגי   סוג החדר

  

  

  אפשרויות תשלום: 

  

  

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

  תעודת זהות  שם בעל הכרטיס

  תוקף כרטיס   מספר כרטיס 

  תשלומים  סכום לתשלום

   חתימת בעל הכרטיס
  

   :טיסספרות בגב הכר 3
         

           על המחיר הכולל %2לתשומת ליבכם למשלמים בכרטיס אשראי חלה תוספת של       
  במידה והתשלום מתבצע בשקלים שער ההמרה הינו שער העברות והמחאות הגבוה   
  
  



 

    7943505-30 , 9339339-03 לטלפון:  למשרד עולם ומלואולפרטים והרשמה התקשרו 

  
  
  
  
  
  
  
   הפקדה : העברה בנקאית או )2
  

  לחשבון חברת עולם ומלואו כםי על העברה מחשבונאישור בנקא יש לצלם ולצרף -הפקדות או העברות בנקאיות  

  לתשומת ליבכם עלות ההעברה הינה על חשבון המעביר. יש לדאוג שהסכום נטו יועבר לחשבון המשרד.

  חברת עולם ומלואו – 03-9339339לפרטים ושאלות נוספות לגבי העברה בנקאית, נא להתקשר לירון פרל : 

  
  : רטי חשבון הבנק להעברה דולריתפ
  
 031  -בנק הבינלאומי ה

 045 –סניף חולון 
 106-208280 –חשבון 

 ע"ש עולם ומלואו
IBAN 

 
 

SWIFT CODE: FIRBILITXXX 
 

     פרטי חשבון הבנק להעברה שקלית:
  שער ההמרה הינו שער העברות והמחאות הגבוה. -במידה והתשלום מתבצע בשקלים 

 

 031  -בנק הבינלאומי ה
 045 –סניף חולון 

 409-208280 –חשבון 
 ע"ש עולם ומלואו

  
  

    י:המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר )3

  03-9339339 טלפון במשרד  – 3קומה  ק. מטלון פ"ת. 11צריך להגיע  למשרדי חברת עולם ומלואו: שוהם 

  יום לפני היציאה לטיול. 30ום עד בהרשמה ויש לסיים את מלוא התשל 1/3 להגיע עם טופס הרשמה ודרכונים 
  

  BEZEQINT.NETYARONP1@או למייל  039096644לפקס  –לשלוח אלינו ו  חתוםוללמלא את הטופס יש 

"ל  נסיעותמומלץ לעשות ביטוח      .מיום ההרשמה ביטוח בריאות ומטען –לחו
 לקבל במשרד הנסיעותפרטים אודות הביטוח ניתן  

  פחות!!! חודשים ל 6הדרכון חייב להיות בתוקף  של       

  

  

 

IL940310450000000208280  


