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טיול ג'יפים לקירגיזסטן - 11 יום - המסע המופלא אל גג העולם

מסע בגן עדן של נוודים

11 ימים , 10 לילות
טיולי ג'יפים

במקום בו שלג מסמל טוהר ומצפון. 
במקום שבו אנשי עיר שבו לחיי נוודות ביורטה. 

במקום בו יש טכסים דתיים ושאמאניזם נאיבי. 
במקום בו הקרחונים ומדבר שלובים זה בזה. 

במקום בו צלילי הקומוס ממיסים כל לב, 
במקום בו אלפי סוסים דוהרים בערבות. 
במקום בו התמימות נמצאת בכל פינה. 

במקום בו תשתה חלב סוסה ותרגיש שאתה יכול לחיות לנצח. 
במקום בו תחסיר כל כך הרבה פעימות אבל תרגיש חי מתמיד!

במקום הזה אתם רוצים להיות בקיץ הקרוב.  
קירגיזסטן – המדינה היפה בעולם.



15:10 ,9.7.2022 Tripology | טיול ג'יפים לקירגיזסטן - 11 יום - מסע אל גג העולם

https://www.tripology.co.il/destinations/kyrgyzstan/top_of_the_world/ 2/10

מסלול הטיול

אגם בתוך הערבות - סון קול אל השער להרים - צ'ון קמין תחילת המסע למרכז אסיה

העיר נארין – ממלאים בטריות
לשיאים שעוד מחכים לנו

זודיאקים בקצה העולם – שייט
באגם הנעלם

33 התוכים ומפל מופלא אחד –
בדרך לנארין

יום 1

נטוס לבישקק דרך איסטנבול /
מוסקבה.

יום 2

ננחת בשעת בוקר ולאחר קבלת
ויזות ניסע לאגם קטן.

נסעד ארוחת בוקר טובה על גדות
האגמון.

שיחת פתיחה, קבלת ג'יפים, קצת
מעבר על מפות ו… לדרך!

ניסע לאורך נהר צ'וי – נהר הגבול
עם קזחסטן.

נגיע לשער ההרים ונכנס לכפר צ'ון
קמין למלון קטן וחמוד.

לאחר שנתארגן נצא לטיול בכפר
ונהנה ממשחקי סוסים מרהיבים.

יום 3

בבוקר נצא לעיירה קוצ'קור ונמלא
דלק.

נעלה דרך מעבר קלמאק אשו אל
אגם סון קול.

ייתכן שנראה שלגים אחרונים של
חורף במעבר ההרים.

נפגוש נוודים בתוך המבנה הבסיסי
שלהם – היורטה.

נתארח במרחביהם, נטעם "קורוט"
ו"קומיס" (חלב סוסות)

ניסע במרחבי האגם המופלאים אל
.(Glamping) מחנה יורטות מדהים

לאחר התארגנות ביורטות נצא
לטייל ברגל את שפת האגם.

נשוב לעת ערב למחנה לארוחת ערב
והמון אווירה.

יום 4

נתעורר בנופיו המרשימים של האגם
וניסע לתצפית מרגשת.

נרד דרך מעבר 33 התוכים המרהיב
אל עמק מרשים.

נצעד אל מפל רב עוצמה המנקז את
העמק הקרחוני של האגם.

לאחר פיקניק על גדות נהר במפתח
קניון נמשיך לנארין.

נחצה עוד מעבר הרים אחד ממנו
כול מבט יהיה מקסים.

ניכנס למלון בנארין בו גם נסעד את
ארוחת הערב.

יום 5

נצא בבוקר לעבר גבול קירגיזסטן –
סין.

לאחר שנטפס בדרך מפותלת ויפה
אל הגובה – נקבל ויזות.

על הכתלים של "הקניון האדום"
נעמוד ונרד לבקר במפל שלו.

עמק ה – U מטריף יהיה סיומת
הולמת ליום יפהפה.

נתארגן במאהל של טריפולוג'י
שבעמק לא רחוק מהאגם הנעלם.
נצא אל האגם אם יהיה מזג אוויר

סביר.
נשוט לתוך האגם הצר. שייט שאי

אפשר לתאר במילים…
נלון במאהל של טריפולוג'י באגם

הנעלם.

יום 6

בבוקר נעלה לאגם הנעלם אם לא
עלינו ביום האתמול.

נשוט באגם שייט מופלא בין מצוקים
שמתרוממים למאות מטרים.

במידה ושטנו אתמול נצא למסלול
.U – הליכה יפהפה בעמק ה

לאחר ארוחת צהריים נצא בחזרה
לעיר נארין.

הנסיעה תארך כמה שעות שירגישו
כמו נצח אחרי חוויה כה חזקה.
נכנס למלון בעיר ונוריד דופק…

כולם יקפצו ראש לתוך האינטרנט!
נסעד את ארוחת הערב במלון

בנארין.
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לכיוון הר טנגרי - אל השמיים
הקירגיזי (יום ארוך מאוד)

נוגעים ב - 4,000 מלמטה - אל
אגם האהבה

ג'ילו סו - העמק הקרחוני - בכפר
של טריפולוג'י

החזרה הביתה בחזרה לבישקק

יום 7

נתחיל את היום בתצפית אל חיבור
הנהרות נארין הגדול והקטן.

נחצה נופי יערות, נהרות מלאי
אנרגיה וקניונים.

נגיע לעמקים קרחוניים מרשימים
וניפגוש נוודים.

נעלה לרכס ממנו ניצפה אל עמק ה
– U היפה בטיול.

בלב העמק נצפה אל פינת גן עדן
הכי קסומה בטיול.

נגיע אל הכפר של טריפולוג'י ואת
אנשיו המופלאים.

בשר על טש מנגל, מקלחת חמה,
נוף של… גן עדן.

נלון בעמק ג'ילו סו ב"כפר של
טריפולוג'י".

יום 8

אחרי ארוחת הבוקר הטובה בטיול
נצא למרחבים.

נבקר אצל נוודים, נטעם קומיס,
לחם וחמאה מקומית.

נצלם ילדים במרחבים רוכבים על
סוסים ומובילים עדרים.

ניסע בדרך צרה ומרהיבה לעבר
מעבר אראבל ונחצה אותו.

אגמים אלפינים קטנים יהיו תפאורה
יפה בגובה 4,000 מטרים.

נרד בדרך מהממת לאגם איסיק קול
– ומי שאמיץ יישחה.

בערב נגיע לעיר קראקול בה נכנס
למלון טוב ללינה.

יום 9

נצא מקראקול לשיא נוסף ואולי
הגדול מכולם.

נעלה למעבר הרים ממנו  נראה הר
טנגרי (אל השמיים הקירגיזי).

נגיע לאגמי ראי קטנים, ייתכן כי
נראה קרחונים.

נגיע לתצפיות פנורמיות "בלתי
אפשריות".

נפגוש את הקירגיזים הקשוחים
ביותר באיזור הנידח ביותר.

נחצה יערות, כרי פריחה, נהרות
ועמקים קרחוניים.

נגיע בסמוך לגבול המשולש עם סין
וקזחסטן.

לקראת הערב המאוחר נשוב
לקראקול ונסעד את ארוחת הערב.

יום 10

נצא לעבר בישקק לאורך חופיו
הצפוניים של אגם איסיק קול.

נגיע לבישקק לארוחת צהרים,
ניפרד מהג'יפים וננוח מעט.

ניסע לשוק הגדול בבישקק "בזאר
אוש" לקצת המולה…

נצא לסיור של ערב בעיר בישקק
שמרכזה חביב.

נסיים בארוחת ערב חגיגית ואחרונה
בטיול.

הצעירים ייצאו לבחון את חיי הלילה
של בישקק.

יום 11

נצא בשעת בוקר  מוקדמת לשדה"ת
בבישקק.

נטוס דרך איסטנבול או מוסקבה
ארצה.
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תאריכים

הערותסטטוסמחיר לאדם בחדר זוגיתאריכים

24.07.22 הטיול מלא14.07.22$2,995

04.08.22 הטיול מלא25.07.22$3,090

19.08.22 הטיול מלא09.08.22$2,995

22.08.22 12.08.22$ 3,190

11.09.22 הטיול מלא3,090 01.09.22$

18.09.22 הטיול מלא08.09.22$2,995



15:10 ,9.7.2022 Tripology | טיול ג'יפים לקירגיזסטן - 11 יום - מסע אל גג העולם

https://www.tripology.co.il/destinations/kyrgyzstan/top_of_the_world/ 5/10

המחיר כולל ואינו כולל

מחיר הטיול כולל

טיסות במסלול תל אביב – בישקק – תל אביב (דרך
איסטנבול).

מסי נמל ומסי דלק.

לינה במלונות הכי טובים בכול מקום מחוץ לבירה.

מחנה גלמפינג רק ללקוחות טריפולוג'י באגם סון קול
– נבחר לטוב במרכז אסיה!

לינה ב"כפר של טריפולוג'י" (קסום!) – מאהל ברמה
אחרת!

ארוחות בוקר, צהרים וערב למהלך כל המסלול.

ג'יפים מקטגוריה טויוטה לנד קרויזר, פוראנר או
לקסוס לכול 4 מטיילים בנהיגה עצמית.

מכשיר קשר מאושרים בכול ג'יפ (תדר).

.Tripology ג'יפ מדריך עם מדריך קירגיזי מצוות

ג'יפ צוות עם ערכות מטבח, מכונאי + איש צוות לכול
צורך.

דלק למהלך כל הטיול.

."Tripology" מדריך ישראלי מצוות

כניסה לכול האתרים המצוינים במסלול.

שייט בזודיאקים באגם הנעלם (רק לטריפולוג'י יש
זודיאקים מתפקדים באגם).

הדגמת צייד ע"י עייטים בג'ו קו.

הופעת פולקלור מיוחדת ע"י "אלופת אסיה בנגינה
בקומוס".

משחקי סוסים.

ויזה מיוחדת למשולש הגבולות (קזחסטן – סין –
קירגיזסטן).

ויזה לאגם הנעלם.

מים מינרלים בג'יפים.

פגישת הכנה לפני היציאה לטיול.

מחיר הטיול אינו כולל

שתייה קלה או חריפה בארוחות.

ביטוח בריאות ומטען.

הושבה במטוס.

הוצאות אישיות.

ביטוח החזר השתתפות עצמית במקרה של תאונה או
פגיעה בג'יפ.

טיפ למדריך ישראלי.

עלות בדיקת קורונה בישראל ובקירגיזסטן.

כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל".



15:10 ,9.7.2022 Tripology | טיול ג'יפים לקירגיזסטן - 11 יום - מסע אל גג העולם

https://www.tripology.co.il/destinations/kyrgyzstan/top_of_the_world/ 6/10

למה עם טריפולוג'י

התוכן: המדריכים של טריפולוג'י מכירים לעומק את קירגיזסטן
ונוודיה. חקרנו את אורחות חייהם, גרנו איתם, נדדנו איתם. אנחנו

נגרום לכם להתרגש מסיפורים, ממפגשים, מאוכל, ממוסיקה.
כשתשובו תכירו את קירגיזסטן.

הנינוחות: אנחנו נוהגים את טווחי הנסיעה הקצרים מכולם ומבלים
המון זמן בחוץ, באוויר, בירוק, בריחות, בפריחה…הקמנו מאהלים
ברמה מעולה עם מיטות, שמיכות פוך, כריות, מצעים מעומלנים,

מקלחות ושרותים. המאהלים מאפשרים לנו לחתוך לחצי ימי נסיעה
ארוכים ופשוט להיות בחוץ! ליהנות מהכל בנחת!

המסלול: אנו מגיעים למקומות מופלאים אליהם רק….אנחנו
מגיעים! מעבר מ.א.ל.ס המוטרף, חאן טש רבט על דרך המשי, האגם

הנעלם מזוויות שאף אחד לא רואה, קניונים עלומים ומופלאים
בשולי אגם איסיק קול ומעברי הרים בלב טיאן שאן שאף אחד לא

מתקרב אליהם זולת טריפולוג'י.

הצוות: אנחנו מטפלים בכל קבוצה עם צוות מורחב של 3 אנשי צוות
קירגיזים + מדריך ישראלי. יש לנו 2 ג'יפים להובלה ומנהלה –

והצוות שרץ קדימה ואחורה מפנק מפנק מפנק את הקבוצה כל
הדרך.

הבטיחות: מאחר וכל טיול מלווה ע"י צוות בן ארבעה אנשים ויש
ברשותנו 2 ג'יפים מלווים, במידה וצריך לפנות מטייל מההרים –

הצוות יעשה זאת מבלי שהמדריך יעזוב את המטיילים ומבלי
שיופקע ג'יפ הדרכה לטובת הפינוי. רק בטריפולוג'י יש צוות

למשימות מיוחדות שצמוד לקבוצה.

האוכל: יש איתנו מטבח נייד גיבור להכנת ארוחות צהריים חמות
ואנחנו אוהבים להכין אוכל מעולה בטבע. המטיילים שלנו אוכלים כל

כך טוב.  אצלנו לא תקבלו "לאנץ' בוקס" או סנדביצ'ים לארוחת
צהרים.

מכשירי הקשר: יש איתנו מכשירי קשר מעולים המאפשרים
למדריכים לספר סיפורים רבים ומרתקים תוך כדי הנסיעה. מכשירי

הקשר של טריפולוג'י הם כלי הדרכה ממדרגה ראשונה ולא נועדו רק
לכוון "ימינה" / "שמאלה".

השייט באגם הנעלם: הבאנו זודיאקים לאגם הנעלם וכל קבוצותינו
שטו ללב האגם המסעיר. ניסו לחקות אותנו אך לא ממש הצליחו.
אנחנו לנים באגם הנעלם ויש לנו את הזמן לשוט ל"קרביים" שלו
ולראות את "סוד הגן הנעלם" של קירגיזסטן… בנחת! אנו בשום
פנים לא נוסעים ביום אחד הלוך ושוב לאגם כי זה לא משאיר זמן

לשייט.

ההפקות: "הכפר של טריפולוג'י" – מי שהיה לא יכול לשכוח! ערב
סיום מיוחד במינו (לא מגלים) והפתעות לאורך הדרך. מי שלא חווה

– מצפה לו הפתעה כיפית ומרגשת.

הג'יפים: מעולים, חזקים, מתוחזקים היטב, עושים את העבודה
בצורה נפלאה.

המלונות: רק אנחנו מלינים את הקבוצות ביום הנחיתה בבישקק
כמה שעות במלון לפני היציאה לדרך, על מנת להיות רעננים.

הנחיתה לפנות בוקר הופכת את הנהיגה בג'יפים ללא בטיחותית!
המלונות בהם אנו לנים במהלך המסלול – מקסימים, מיוחדים

ואיכותיים.

ה DNA: פתחנו בבישקק קורס מדריכים רישמי של טריפולוג'י בו
אני מכשירים מדריכים לטיולינו – חברות תיירות מקומיות

מעסיקות את בוגרי הקורס של… טריפולוג'י.
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ק ק



15:10 ,9.7.2022 Tripology | טיול ג'יפים לקירגיזסטן - 11 יום - מסע אל גג העולם

https://www.tripology.co.il/destinations/kyrgyzstan/top_of_the_world/ 8/10

חשוב לדעת

המסלול 

מסלול הטיול עלול להשתנות מעת לעת בשל תנאי השטח (דרכים סחופות, שלג וכיו"ב), הוראות השלטונות המקומיים (שיפוצים),
או החלטת המדריך בשטח (בטיחות).

הטיסות

מקומות הלינה

הארוחות

הג'יפים

ההצעה מבוססת על לוח הטיסות של עונת 2022.

חברות התעופה משנות את המחירים מעת לעת. כל עלייה במחיר הטיסה ו/או בהיטלי הדלק יכוסו ע"י המטיילים. שינוי בלוח
הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, יביא לשינוי באורך הטיול, ולשינויים במסלול. תוספות או הפחתות 

במחיר הטיול הנובעות מכך יעדכנו את מחיר הטיול.

צ'ון קמין: 1 לילה, מלון כפרי, זוג בחדר – מלון פשוט אבל מקסים.

סון קול: 1 לילה, יורטות (Glamping), זוג ביורטה – מחנה היורטות הטוב במרכז אסיה, רק ללקוחות טריפולוג'י.

נארין: 1 לילה, מלון 4 כוכבים חדש, זוג בחדר – הטוב בעיר.

האגם הנעלם: 1 לילה, אוהלי חדר גדולים, זוג באוהל עם מיטות, סדינים, שמיכות, כריות, שירותים ומקלחת – גן עדן!

נארין: 1 לילה, מלון 4 כוכבים חדש, זוג בחדר – הטוב בעיר.

ג'ילו סו: 1 לילה, הכפר של טריפולוג'י, לינה באוהלים, זוג באוהל – אוהל מקסים ונפלא, שיא הטיול! מקלחות חמות ושירותים
כמו בבית – רק ללקוחות טריפולוג'י.

קראקול: 2 לילות, מלון 4 כוכבים מעולה, זוג בחדר – הטוב בעיר, חדרים נעימים וטובים.

בישקק: 1 לילה, מלון 4 כוכבים חדש, זוג בחדר – מלון אחלה, מרכזי, בין הטובים בעיר.

ארוחות הבוקר תהיינה בכל מלון.

ארוחות הצהריים תהיינה באופי של פיקניק בטבע או במסעדות לאורך הדרך.

ארוחות הערב חלקן במסעדות וחלקן בבתי המלון.

מחיר הטיול מבוסס על 4 מטיילים ברכב 4×4.

השכרת הרכב נעשית ישירות בין חברת השכרת הרכב לבין הנהגים.

בכל מקרה של נזק שנגרם לרכב בטיול ו/או גניבת הרכב, יש השתתפות עצמית שגובהה המקסימאלי 1,500 $.

חברת "טריפולוג'י" / החברה הגיאוגרפית אינה רשאית למכור ביטוחים הנוגעים לרכבים שכורים (ביטוחי החזר או ביטול
השתתפות עצמית).

אנו ממליצים לרכוש ביטוח החזר השתתפות עצמית אצל סוכני ביטוח מורשים. ניתן לקבל המלצות לסוכנים מבטחים
במשרדינו.

סוכני הביטוח יתנו את כל האינפורמציה הנדרשת לגבי אופי הכיסוי הביטוחי וצורת ההתנהלות במקרה של נזק או גניבת הרכב
השכור.

חברת טריפולוג'י / החברה הגיאוגרפית אינה מרוויחה עמלה כלשהי על כיסוי ביטוחי לרכב שכור.

כל תביעה בגין נזק לרכב הוא על אחריות השוכרים בלבד. חברת "טריפולוג'י" / החברה הגיאוגרפית הינה מתווכת בלבד בין
חברת ההשכרה לבין הלקוח.

כל חיוב בגין נזק לרכב שכור כל שהוא שתחויב בכרטיס האשראי של השוכר הוא על אחריות השוכר בלבד.
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ביטוח

קורונה

ויזה לקירגיזסטן

תנאי תשלום

דמי ביטול

על כל נהג לבדוק את רכבו טרם היציאה לדרך ולהתריע על כל שריטה/פגיעה/תקלה ברכב. זאת על מנת למנוע חיובים לא
מוצדקים של כרטיסי האשראי.

בואו ניסע בזהירות על מנת שלא נזדקק לחסדי הביטוח…

יש להצטייד בביטוח נסיעות (בריאות ומטען) הכולל נסיעה בג'יפים בדרכי עפר והטסה רפואית! יש חברות ביטוח שדורשות
הרחבת ביטוח לסוג פעילות זו.

אנו ממליצים לרכוש ביטוח לביטול היציאה לטיול- לעיתים נאלצים לבטל טיול בתקופת הזמן בה יש דמי ביטול על הטיול ואז
הכסף לא מושב למשלם.

אנו ממליצים לבטח את כלי הרכב בביטוח "החזר השתתפות עצמית"- ראו פרטים על כך בסעיף ה"ג'יפים".

היציאה לטיול כפופה לקבלת אישור משרד החוץ ואישור כניסת תיירים לקירגיזסטן שניתן ע"י ממשלת קירגיזסטן.

בכול מקרה בו מדינת ישראל אוסרת על יציאה לקירגיזסטן ו/או מדינת קירגיזסטן סוגרת את שעריה בפני תיירים ישראלים
ובכלל – יבוטל הטיול והכסף יושב ללקוחות.

במידת הצורך נערוך התאמות הקשורות לקורונה, על פי דרישות משרד הבריאות.

הכניסה לאזורים המפורזים בקירגיזסטן  מחייבת ויזה. אנו צריכים לקבל צילום דרכון עדכני ובתוקף עד 25 ימי עבודה לפני
יציאת הטיול.

מרגע שליחת הדרכון אל משרדי טריפולוג'י אין לחדש/להחליף דרכונים!!

הוויזה מונפקת על פי פרטי הדרכון שקיבלנו במידה והחלפתם דרכון הוויזה תהיה בטלה ומבוטלת!!

אנא הקפידו על כך!

בעת ההרשמה ישולמו 200 $ לאדם המהווים דמי רישום.

מצבי חירום: אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי
והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות,

הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל
נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים

ששולמו לחברה בפועל, בשקלים לפי העיקרון שבקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה (לרבות התחייבות של החברה) ואשר
לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד,

בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר.

ניתן לבצע תשלום בכול כרטיסי האשראי (למעט אמריקן אקספרס) בחמישה תשלומים שווים ללא הצמדה או ריבית, התשלום
הראשון ייגבה בעת ההרשמה ושאר ארבעת התשלומים ייגבו עד כחודש לפני היציאה לטיול. בנוסף ניתן לשלם במזומן או

בהעברה בנקאית על פי שער העברות והמחאות (גבוה) ביום התשלום.

פרטי חשבון להעברה בנקאית: יינתנו במידה ותחליטו לצאת במסגרת טרפולוג'י.

במידה ובחרתם לשלם במזומן או בהעברה בנקאית יש לוודא שהתשלום מתבצע עד 14 ימי עבודה לפני היציאה לטיול.

החיוב לפי שער ההעברות והמחאות גבוה ביום התשלום (לברור השער יש ליצור קשר עם המשרד).

במידה ובחרתם להשתמש בכרטיס אשראי שאינו כרטיס ישראלי, או אם ברצונכם לבצע תשלום דולרי בכרטיס אשראי – יש
לבדוק את התנאים מול משרדנו בטרם התשלום (יתכן ונאלץ לגבות סכום נוסף בשל חיובים מיוחדים החלים על צורות תשלום

אלו).
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 אם מועד הביטול חל עד 14 יום ממועד ההרשמה: דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף 18.4 בעמוד התנאים
הכלליים.

אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 15 יום ממועד ההרשמה עד 40 ימי עבודה לפני מועד היציאה, יוחזר כל הסכום ששולם
עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה (באם הוצאה), דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו, ודמי

הרשמה בסך $200.

אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 39 ימי עבודה ממועד ההרשמה עד 20 ימי עבודה לפני מועד היציאה: 50% מהמחיר עבור
סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה (באם הוצאה), דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו, ודמי

הרשמה בסך $200.

אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 20 ימי עבודה ממועד ההרשמה עד 10 ימי עבודה לפני מועד היציאה: 80% מהמחיר עבור
סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה (באם הוצאה), דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו, ודמי

הרשמה בסך $200.

אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 9 ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול: 100% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי
אשרה (באם הוצאה), דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו, ודמי הרשמה בסך $200.


