הטיול לאינדונזיה
כולל האיים ג'אווה  ,סולאווסי  ,ובאלי

צילומים אילן ציפורה ( ) C

24.8-22.9.2229

טקסים ,פולחנים ,תרבות שבטית ונפלאות אקזוטיות באינדונזיה
בתוספת דובדבן סיני בסינגפור

אינדונזיה היא ללא ספק מן המדינות המרתקות ביותר בגיוונן התרבותי ,הדתי
והאתני .מדובר בפסיפס אנושי עצום שממזג באופן מרתק בין פתיחות וסובלנות
לבין שמירה קנאית על מסורות עתיקות .התרבות האינדונזית היא דוגמא ומופת
לעושר הדמיון האנושי ולגיוונו חסר הגבולות .את ביטוייה השונים של תרבות זו
ניתן לראות בכל פינה .למשל ,עדות ל פאר הממלכות העתיקות והמקדשים האדירים
מכונני הארכיטקטורה ההינדואית והבודהיסטית בג'אווה ,המיסטיקה בשיאה
ומנהגי הפולחן שעולים על כל דמיון בבאלי ,ואורחות החיים ,המנהגים וטקסי
הפולחן והקבורה ,השונים מכל מקום אחר ,בסולאווסי .במסענו נוכל להיווכח עד
כמה נכון הביטוי מן המאה ה" 41-אחדות מתוך שינוי" (,)Unity of Diversity

המיוחס לארץ מדהימה זו.
כרגיל ,אנו נוסעים לכל מקום בעונה המתאימה ביותר ,ובמועד הטיול נהנה מעושר
של טקסי הפולחן בּבאלי ,האי המרתק במיוחד בין אלפי האיים בארכיפלג
האינדונזי העצום.
בתחילת מסענו נסייר בקצה השפיץ הדרומי של דרום מזרח אסיה  ,בסינגפור ,עיר-
מדינה מתקדמת ,בה נקבל את ויזות הכניסה לאינדונזיה.
בטיול זה נזכה לשילוב מיוחד של טבע ,תרבות ,דת ,פולחן ,היסטוריה וגיאולוגיה,
והכל באזור טרופי ובאוירה אקזוטית מאירת פנים.

תכנית הטיול
.2

יום שבת' :24.8.29 ,ת"א  -סיאול

בשעות הערב המאוחרות נמריא מנתב"ג לסיאול  ,וממנה נמשיך לסינגפור .לינה
במטוס.
המראה :ת"א  ,20:22נחיתה בסיאול בKE 958 25:22 ,25.8-

.2

יום א' :25.8 ,סיאול  -סינגפור

טיסת המשך לסינגפור אליה נגיע לקראת חצות .העברה למלון .לינה :סינגפור,
 2) Peninsula Excelsior Hotelלילות).
המראה :סיאול  , 28:42נחיתה בסינגפור .20:52
.0

יום ב' :26.8 ,סינגפור

את היום נקדיש לסיור בסינגפור  ,נשתדל להכיר את האי -מדינה על כל ההיבטים.
נטייל ,בין היתר ,בגן הבוטני ,ברובע הסיני ,ונתוודע לתכנון האדריכלי המיוחד של
האי .בערב נצא לראות את מופע הלייזר בגנים ליד מלון  .Sandsלינה :סינגפור (ראה
לעיל).
.4

יום ג' :27.8 ,סינגפור  -דנפסאר (באלי)

נמשיך ונטייל בסינגפור  -במרכז הקולוניאלי מהתקופה הבריטית ,במלון
החדש שבנה שלדון אדלסון ,ומגגו נתצפת על חלק גדול של האי .בשעות הערב נגיע
Sands

לשדה התעופה לטיסה לדנפסאר ,בירת באלי .העברה למלון .לינה :קוטהDiscovery ,

( Kartika Plaza hotelלילה אחד).
.5-6

ימים ד'-ה' :28-29.8 ,דנפסאר  -האי ג'אווה ( - )Javaג'וגג'קרטה

( Jogjakartaאו .)Yogyakarta

בשעות הבוקר נטוס לג'וגג'קרטה ,מרכז היסטורי ותרבותי חשוב ומיוחד מאין
כמוהו .לעיר ולסביבתה נקדיש את היומיים הבאים .ג'וגג'קרטה היא בירה של
סולטנות עבר ,והיוותה את המוקד המרכזי באינדונזיה של בודהיזם והינדואיזם.
נבקר בארמון הסולטן המפואר מהמאה ה 41-הניצב במרכז העיר ,ונסייר בעיר

ובשווקיה התוססים .במלחמת העצמאות של אינדונזיה התייצב הסולטן לצד
הכוחות שמרדו בהולנדים ,ועד היום ,בעקבות מעשה זה ,ג'וגג'אקרטה ומושליה
זוכים למעמד מיוחד באינדונזיה .נבקר באחד המקדשים הבודהיסטים הגדולים,
המרשימים והעתיקים ביותר בעולם ּ -בורוּבודור ( )budur,Boroאשר נבנה במהלך
המאות  1-9לסה" נ ומסמל את התפיסה הקוסמית הבודהיסטית .נסייר במרחבי
המקדש בין פיסולי הקיר הנפלאים עם הדמויות המיתולוגיות ותיאור תולדות חייו
של בודהה ותורת המוסר שלו .כן נבקר במקדש ּפראמּבאנאן ( ,)Prambananמקדש
הינדי ענק ,גם הוא מהמאות  ,1-9ואף הוא זכר לתקופת הפריחה של ממלכת ג'אווה
המפוארות ושל ההשפעות הפרה-איסלמיות .זהו מקדש שיווה עתיר מגדלים
מגולפים עם מאות מטרים של קירות ,המתארים בתגליפים את אפוס הראמאינה
הגדול .שני אתרי ענק אלה זכו להכרה כאתרי מורשת עולמית של אונסק"ו ,ולא
בכדי .נמשיך ונבקר ,ככל שזמננו יספיק ,בכפרי המחוז ובאתרים נוספים .לינה:
ג'וגג'קרטה 2( Phoenix hotel ,לילות).
 .7יום שישי :02.8 ,סוראביה ()Surabaya
בשעות הבוקר נטוס לסוראביה ,היושבת במזרח ג'אווה ,והיא מרכז כלכלי ונמל
חשוב בעבר שכנה בה קהילה יהודית .נבקר באתרי העיר ,ונמשיך לפארק ספארי לא
רחוק .אם יתמזל מזלנו ,נראה אוראנג אוטאנג ,ואת לטאת הקומודו ..לינה:
סוראביה ,מלון  2 ( Bumiלילות).
 .8יום שבת :02.8 ,סוראביה  -הר ברומו
את היום נקדיש להר הגעש ּברומו ( )Bromoוסביבתו ההררית והכפרית .ננוע בחלק
מהיום בג'יפים וגם נהלך רגלית ,לרבות עליה אל לוע הר ברומו ,אליו נגיע לעת
שקיעה .אם מזג האויר יהיה טוב ,התצפיות מההר יהיו עוצרות נשימה .הכפריים
המתגוררים על מדרונות ברומו העטופים בערוצי טוף ובזלת ,מושפעים בלי ספק
מהסובב אותם ,ועל כן אולי נשארו דבקים בדת ההינדית העתיקה ועובדים את
ההר המפיק קיטור  -תמיד .נחזור לסוראביה .לינה :סורבאיה (ראה לעיל).

 .9יום א' :2.9 ,סוראביה  -מקסר (  )Makasarבאי סולאווסי
נשלים את הסיור בעיר .ובצהריים נטוס למקסר שבאי סולאווסי .לינה :מקסר,
מלון( Novotel .לילה אחד).
 .22-22ימים ב'-ד' :2-4.9 ,האי סולוואסי  -אזור הטוראג'ה ((Toraja

בשעות הבוקר ניסע לאזור הטוראג'ה .יעדנו הוא עמק השוכן בין ההרים הגבוהים
של האי ,בו חיים אנשי הטוראג'ה ,בני אחת הקבוצות האתניות המעניינות
והמסתוריות ביותר באינדונזיה .ייחודם הוא במנהגיהם ובטקסים מרתקים
הקשורים בנוהגי לוויה ,קבורה ופולחן המתים.
את היומיים הבאים נקדיש לאזור זה שבסולאווסי .נטייל בכפרים ובאתרי הקבורה
הרבים שבעמק .על מדרונות ההרים והגבעות בנויים בקבוצות בתי עץ ובמבוק ,בתי
מגורים המפתיעים בדימיונם לבתי שבט באטאק שבסומטרה הרחוקה .נתרשם
מ אתרי הקבורה המוזרים והמיוחדים לאנשי המקום .עם קצת מזל נוכל לחזות
בטקסים הקשורים בפולחן הקבורה והמתים ,או בהכנות לקראתם.
לינה :באזור טוראג'ה 3( Toraja Heritage Hotel ,לילות).
 .20יום ה' :5.9 ,סולאווסי  -באלי ()Bali

בשעות הבוקר נטוס חזרה למקסר ,ממנה נטוס לבאלי לחלקו האחרון של הטיול.
בשעות אחה"צ ננחת בדנפסאר בירת באלי .את  6הלילות האחרונים בטיול נבלה
באי באלי 1 ,לילות בעיר אובוד שבמרכז האי ,ו 2 -לילות בלובינה ,אשר בצפון באלי,
חלוקה המאפשרת כיסוי מקסימאלי של האי ללא נסיעות הלוך ושוב ארוכות.
לינה בלובינהPuri Bagus Lovina hotel :5-7.9 ,
לינה באובודAlaya hotel :7-44.9 ,

 .24-28ימים ו'-ג' :6-22.9 ,באלי ()Bali

לסיום הטיול נגיע אל האי ּבאלי שקצרו המלים מלתארו .מדובר באי המפורסם
ביותר בתוך הארכיפלג עצום הממדים של אינדונזיה .האי לא עבר איסלמיזציה,
ונותר על עושרו ההינדואי בעל הגו ון הבאלינזי הצבעוני והמיוחד בכל תחומי החיים.
השילוב הייחודי בין התרבות ,הפולחן והפולקלור לבין חופי הזהב ,האגמים,
היערות ,הרי הגעש ,הנחלים ,המצוקים ,טרסות האורז ,מטעי הציפורן ,הקינמון
והקוקוס  -הוא כנראה סוד קסמו של האי שמכונה גם "מתת האלים".
תכניתנו תהיה רק שלד ,וללא ספק יחולו בה שינויים בהתאם לאירועים ,לטקסים
הדתיים ,למופעים ולמפגשים שיתקיימו בשטח ,שהרי יש "רק" אלפי מקדשים
בבאלי ,מקדש לכבוד כל נושא :לים ,ליערות ,לאגמים ,לצוקים ,למעיינות ,לטרסות
האורז ,למתים ,לכפרים ,לבעלי החיים ,למדיטציה ,כשבכל אחד ממקומות אלה
ומחוץ להם ,עשוי להתרחש אירוע מעניין בו נרצה לחזות.
אז מה בשלד התכנית? בעיירה אּוּבּוד המשמשת מרכז לאמנויות רבות ומגוונות
נתרשם מכמה מהמעולות שבהן .נבקר את טרסות האורז הציוריות במדרונות הרי
הגעש של מרכז באלי ,נסייר במקדשי היער ,הים ,האגם ועוד .נשוטט בסביבה
חקלאית ובנוף ציורי .נבקר בהיכל הצדק העתיק המעוטר בציורים מרהיבים ובאגם
ּבאטּור ( )Baturהשוכן בלוע הר געש .נטייל במכוניות באגי ,נהנה ממעיינות
וממפלים מרהיבים ,ומראפטינג על נהר בינות למצוקים מרשימים .נבקר בארמון
המים ,בכפר אומנים ,במוזיאון מיוחד ,בשוק התבלינים והפירות (,)Bedugul
במקדש האגם היפהפה אולודני ובעוד אתרים מרתקים.
לא נוותר על שייט דולפינים בעת זריחה ,וגם על בילוי של נופש ..כן ,כן...
 .29יום ד' -22.9 ,סיורים אחרונים ועזיבה
אבל לכל הסיפור יש גם סוף ...נבלה חצי יום חופשי לקינוח . ..אח"כ נבקר באולו
ואאטו ,מקדש האוקיאנוס .נחזור לארוחת ערב מסכמת ( .החדר יהיה עד .)41:00
בשעות הערב המאוחרות נגיע לשדה התעופה.

 .22יום ה' :22.9 ,דנפסאר-סיאול  -ת"א
נטוס בלילה לסיאול ומשם בטיסת המשך לת"א ,אליה נגיע בשעות הערב.
 22.9דנפסאר – סיאול :
-22.9

סיאול  -ת"א:

KE 630 29:25 -22:25
KE 957 22:22 -25:22

מחיר הטיול (מ 22 -מטיילים ומעלה)
המחיר לאדם בחדר זוגי

$ 6995

תוספת ליחיד בחדר

$ 2295

ממינימום  26מטיילים ( ומתחת ל  ) 22-מחיר הטיול יהיה $7295
המחיר כולל:
 .4טיסות בינ"ל במסלול ת"א  -סיאול  -סינגפור  //דנפסאר-סיאל  -ת"א בחב'
קוריאן .סינגפור  -דנפסאר  -בחברה מקומית.
 6 .2טיסת פנים כמפורט בטיול.
 .3מסי נמל ,דלק ,ובטחון (נכון להיום וכפוף לשינויים).
 46 .4לילות בבתי-מלון כמפורט במסלול ,או דומים .שני לילות במלונות 4
כוכבים בסינגפור ,ו 24 -לילות במלונות 4-5כוכבים באינדונזיה .בטורג'ה
הטוב שבנמצא.
 .5כלכלה :ארוחות בוקר בסינגפור ,וחצי פנסיון באינדונזיה (בוקר וארוחה
נוספת).
 .6אוטובוס תיירים ממוזג ונוח.
 .7סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית.
 .8מופעים במהלך הטיול באינדונזיה :רמאיאנה בג'אווה ,בארונג רנגדה
וקצ'אק בבאלי.
 .9מדריך ישראלי  -אילן צפורה
 .40מדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
 .44טיפים לנותני השירותים בחו"ל.
 .22ויזה לאינדונזיה

המחיר אינו כולל:
.4
.2
.0
.1
.5
.6

ארוחות שאינן כלולות ,ושתייה בארוחות.
מסי נמל ,במידה ויהיו ,בטיסות הפנים (משולמים במקום) 10,000 :רופי (כ5-
 $לטיסה לפי שער החליפין של היום).
מס נמל ,במידה ויהיו ,ביציאה מאינדונזיה 450,000 :רופי לאדם (כ $ 47-לפי
שער החליפין של היום.
חריגה ממועד הטיסה הבינלאומית הקבוצתית.
ביטוח רפואי ומטען.
כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל".

הערות חשובות:
 .2אשרת כניסה לאינדונזיה :עלות אשרת הכניסה לאינדונזיה לבעלי דרכון
ישראלי כלולה במחיר הטיול  .לבעלי דרכון זר :לחלק מהמדינות יש הסכם
עם אינדונזיה לפיו משלמים רק  $ 25בכניסה למדינה או חינם .בעת
ההרשמה ,נבחן כל מקרה לגופו .ללא קשר לעלות בכניסה -לבעלי דרכון זר
זיכוי של  $282ממחיר הטיול.
 .2תהליך הוצאת הויזה אורך כחודשיים .לשם הנפקת הויזה נזדקק לסריקה
של העמוד הראשון בדרכון ,וכן תמונת פספורט עדכנית על רקע לבן.
.3
.1
.5
.6

מטעמי זהירות ,חשוב לציין כי למרות שיש לנו בדרך כלל נסיון טוב ,איננו
יכולים להבטיח מראש את קבלת אשרות הכניסה .אם לא נקבל ויזה
בסינגפור ,לא יהיה החזר בגין הטיסות ו/או עלויות השהייה בסינגפור.
ייתכנו שינויים בתכנית ,בביצוע ובסדר ,בהתאם לנסיבות ולשיקולי
המדריך.
מועד הטיול :כיוון שהטיול מתוכנן לקיץ .עונת השיא באינדונזיה,
ובבאלי בפרט ,ויש ביקוש גדול לטיסות ,ומכיוון שתהליך הוצאת הויזות
לאינדונזיה אורך זמן ,יש להירשם לטיול בהקדם.
טיסות ומסי נמל  -מחיר הטיול מבוסס על מחירים הטיסות הידועים נכון
ליום פרסומו .שינוי במחירים יעדכן את מחיר הטיול בהתאם.

 .7הרשמה ,דמי רישום ותשלומים
סמוך להרשמה ייגבו דמי קדימה בסך  $ 150למטייל .את יתרת התשלום יש
להסדיר עד  ( 45.7.2049בשלושה תשלומים החל ממאי .)2049
ניתן לשלם באמצעי התשלום הבאים :מזומן שקלי/דולרי ,המחאות (צ'קים),
והעברה בנקאית .תשלום בשקלים יחושב לפי שער העברות והמחאות גבוה
ביום התשלום.

העברה בנקאית תבוצע לחשבון מס'  427222בסניף מס'  692של בנק
הפועלים

 .8דמי ביטול  -שירותי קרקע
עד  15ימי עסקים לפני היציאה
 34-15ימי עסקים לפני היציאה
 41-30ימי עסקים לפני היציאה
 7-43ימי עסקים לפני היציאה

אין דמי בטול
 $ 300לאדם
 $ 150לאדם
 $ 4950לאדם

 6ימי עסקים לפני היציאה או פחות

לא יהיו החזרים

לתשומת לבכם ,דמי הביטול המופיעים מעלה הינם דמי הביטול הרשמיים של
בתי המלון .יחד עם זאת ,אנו נבחן כל מקרה לגופו ונעשה מצידנו מאמץ למזער
את "הנזק" ככל שניתן.
 .9דמי ביטול  -טיסות
על-פי גובה החיוב של חברת התעופה.

