בס"ד

הטיול שלך חנוכה בתאילנד כולל סיור ערב בדובאי  15 -לילות  17יום
תאילנד האקזוטית אולטרה הכל כלול בסגנון תהנה כפי יכולתך בראש צעיר

בהווי דתי עם ארוחות כשרות  -בין התאריכים ה  13/12/2022עד 29/12/2022

יום שלישי  - 13/12יום רביעי : 14/12תל אביב פוקט
היום הגדול הגיע  ,הבוקר ניפגש בנתב"ג ונטוס לדובאי המראה מתוכננת בשעה  09:55נחיתה
משוערת בדובאי בשעה  15:00בהתאם לשעת הנחיתה נצא לסיור בדובאי נתרשם מהמבנים
המרשימים ,המזרקות המרהיבות ,מרכזי הקניות הגדולים ונשוב לשדה התעופה לטיסת המשך
לפוקט בדרום מזרח תאילנד ,המראה בשעה  23:00נחיתה משוערת בפוקט בשעה  08:00בבוקר
בהתאם לשעת הנחיתה ,לאחר ביקורת הגבולות ואיסוף המזוודות  ,נצא לסיור במפעל ליצור קשיו,
נמשיך לאחת מנקודות התצפית המרהיבות ונמשיך לארוחה חמה בבית חב"ד ומשם נגיע למלון
להתרעננות ,אחר הצהריים ובערב נצא ל ...שששש . ...הפתעה לא מגלים....

יום חמישי :15/12פוקט
קרם גוף בגד ים ויוצאים ליום שייט  4איים לאי ג'ימס בונד במפרץ פאנג נגה  ,במהלך השייט נרד
לסירות קייאקים נתרשם מנפלאות הבריאה ונשוט סביב לאיי המנגרוב הפזורים באיזור  ,בשיאו של
היום נגיע לאי המסמר ,בסיום הביקור נשוט לאי פוקט  ,למלון להתרעננות ומשם לבית חב"ד לארוחת
ערב.
נגמר היום? נהדר  ...אצלנו מתחיל הלילה  ...סיור במרכז פוקט שדרות הבנגלה רוד  ,חנויות קניות
ושאר פעילויות הכל באזור אחד.

יום שישי : 16/12פוקט
הבוקר נפליג לאיי קאי איילנד הסמוכים לפוקט ,נעלה לספיד בואט ונבלה באיים היפים עם המים
השקופים .אפשרות לקבלת שנורקלים כדי לראות את הדגים היפים בסמוך .אחה"צ נשוב למלון
להתארגנות לשבת ,תפילה וסעודת שבת בבית חב"ד באווירה מחשמלת ויוצאת דופן עם קהל רב.

שבת קודש : 17/12פוקט
תפילה וסעודות שבת בבית חב"ד ,סיור רגלי בעקבות הצונאמי ,ולאחר ההבדלה נצא לשוק סוף
השבוע הססגוני בפוקט

בס"ד
יום ראשון  :18/12קראבי
לאחר ארוחת בוקר נפליג לאיי קראבי שם נבלה במספר איים מהיפים בממלכת תאילנד ,חולות
לבנים ,מים בצבע טורקיז ,נבקר באי התרנגול צ'יקן איילנד ,ריילי ביץ' ,ועוד ככל שהזמן יאפשר,
בסיום נשוב לפוקט להתרעננות במלון ,ארוחת ערב ונשוב למלון.

יום שני  :19/12פוקט  -צאנג מאי
הבוקר נפרדים מפוקט המדהימה  ,אורזים ציוד וטסים כשעתיים ורבע לצאנג מאי בצפון תאילנד,
בכפוף לשעת הנחיתה נצא לביקור במפעלי יצור מסורתיים כגון מפעל ליצור שמשיות ,יצור משי,
חנויות למוצרי עור תיקים ארנקים וכו' משם נמשיך לתדרוך מיוחד לקראת הטיול ג'יפים נגיע למלון
ונמשיך לבית חב"ד לארוחת ערב ,ובסיומה נגיע למלון .זמן פנוי לכולם בשוק הלילה הסמוך למלון.

יום שלישי  :20/12טיול גיפים
טיול גיפים מרתק  3ימים חוויה מדהימה ביערות הענק של צפון תאילנד ,הגענו לגולת הכותרת של
הטיול ,מסע גיפים  3ימים בצפון תאילנד ,כל  4נוסעים (או יותר לפי בקשה) ונהג מקומי מקבלים ג'יפ,
תדרוך בטיחות תפילת הדרך ויוצאים לדרך ,לאיזור מאה רים ,נעצור בחוות סחלבים ופרפרים  ,נצפה
במופע נחשים ,נמשיך לחוות פילים שם נצפה במופע פילים ,שייט רפסודה ,ונמשיך דרך ההרים
בנסיעת שטח לכיוון העיר פאנג אליה נגיע לקראת ערב ארוחת ערב ולינה בפאנג.

יום רביעי  :21/12פאנג צ'אנג ראי משולש הזהב
הבוקר נעזוב את המלון ונצא לביקור מיוחד בשבטי ההרים ,ארוכות הצוואר ,שחורות שיניים וכו ' ,
משם נמשיך לדוי טונג ביקור בגני אם המלך ,הר שכולו פרחים וגן בוטני היפה ביותר בתאילנד מתנת
המקומיים לאם המלך ,ומשם נמשיך למשולש הזהב ונשוט בנהר המקונג נראה את  3מדינות בורמה
(מינאמר) לאוס ותאילנד .ומשם נמשיך לצאנג ראי למלון הסמוך לשוק הלילה ,לינה וארוחת ערב.

יום חמישי  :22/12צ'אנג ראי צאנג מאי
לאחר ארוחת בוקר נעזוב את צ'אנג ראי נעצור לתמונות ונמשיך בנסיעת שטח דרך מטעי אורז גומי
וקפה לבית ספר מקומי שם נתרשם מדרך החינוך המיוחדת של התאילנדים ,אחה"צ נגיע למתחם
שכולו מעיינות מים חמים הנובעים מהאדמה פינוק לגוף ולנשמה ,ארוחת ערב יחד עם כל הצוות
הנפלא שלנו ונגיע למלון בצ'אנג מאי  ,זמן טוב להחלפת כוחות.

יום שישי  :23/12צאנג מאי
לאחר ארוחת בוקר נצא בנסיעה לדוי אינטנון ההר הגבוה ביותר בתאילנד מעל  2וחצי ק"מ גובה ,עם

בס"ד

ההגעה נסייר בשמורת טבע היפה ונצפה ב  2הפגודות שנבנו לכבוד יום ההולדת של מלך תאילנד,
בהמשך נצפה באחד המפלים הגדולים והמרשימים בממלכת תאילנד שנמצא באמצע ההר .ככל
שישאר זמן נעצור לקניות באחד הקניונים בסביבה ,בסיום נשוב למלון להתארגנות לקראת שבת.

יום שבת  :24/12צאנג מאי
תפילות שבת סיור רגלי עם מלווה הקבוצה  ,ולאחר ההבדלה  ,ששש הפתעה לא מגלים...

יום ראשון  :25/12צאנג מאי
הבוקר עוזבים את המלון אך לא ניתן להפרד מצ'אנג מאי בלי ביקור בגן החיות המקומי הגדול
והמיוחד של צ'אנג מאי  ,שם נראה חיות נדירות כגון דב פנדה וכו ' כמו כן יתאפשר להאכיל חלק
מהחיות  ,חוויה מקסימה לכל המשפחה.
נמשיך לשדה התעופה לטיסת פנים לבנגקוק ,בכפוף לשעת הנחיתה ,נצא לביקור במוזאון מאדאם
טוסו ,משם נמשיך לעולם הים  4קומות של אקווריום אדיר אלפי חיות ים שונים ומשונים כוכבי ים,
כרישים ,פינגווינים וכו' .העברה למלון קבלת חדרים וארוחת ערב.

יום שני  :26/12בוקר טוב בנגקוק!
הבוקר נצא לחוות התנינים ,שם נראה מופע תנינים ,בסיום יתאפשר להצטלם עם תנינים ,ג'ירפות,
נמרים וכו' משם נמשיך לגני נונג נוץ' הגנים הבוטניים מהגדולים באסיה  ,נצפה במופע פילים
המדהים ביותר בתאילנד ,ככל שיספיק הזמן נבקר ונסייר במקומות נוספים משם נשוב לבנגקוק
לארוחת ערב ולינה.

יום שלישי  :27/12בנגקוק
הבוקר נצא לחוות קוקוסים שם נעמוד מקרוב על אחד הפירות הכי אקזוטיים שמזוהים עם תאילנד ,
ועל מה שהם מפיקים ממנו ,סוכר שמן ועוד דברים הכל על טהרת הקוקוס ,נמשיך לשוק הצף
המסורתי שם נשוט בתעלות בין השכונות של המקומיים ונתרשם מהדרך מסחר המיוחדת שהיתה
מקובלת בעבר ,משם נשוב לבנגקוק לחגיגת קניות בקניון  MBKהמפורסם ומשם למלון לארוחת ערב
ולינה.
יום רביעי  :2812בנגקוק
היום נצא לביקור בשוק הפרחים הססגוני של בנגקוק נצפה באומנות שזירת הפרחים והפצתם לרחבי
תבל ונמשיך לשייט על נהר הצ'או פראייה מבט על בנגקוק מקו המים ,נגיע גם לאיזור אסיה טיק ,שוק
מודרני חדיש עם הופעות ופעילויות שונות  ,נשוב לארוחת ער ב וסיכום הטיול.

בס"ד

יום חמישי :29/12בנגקוק
בשעות הבוקר בכפוף לשעת הטיסה ,שתפילת הדרך בפינו נטוס לציון עיר קדשינו  ,נצא לנמל
התעופה בבנגקוק לטיסה לדובאי,
המראה מתוכננת בשעה  09:30נחיתה בדובאי בשעה 13:15בצהריים
טיסת המשך מדובאי המראה בשעה  14:50נחיתה בישראל בשעה 16:25
תם ונשלם שבח לבורא עולם

המסלול מתאר את הביקורים אך יתכנו שינויים בסדר הביקורים בכפוף לאילוצים משתנים ,מצב
התנועה ,מזג האוויר ,הנחיות קורונה ,החלטת שלטונות ,ולשיקול דעת של צוות ההדרכה.
המסלול לא מתאים כלל לתינוקות או ילדים מתחת לגיל  ,8לבעלי מוגבלויות ,אחרי אירוע מוחי ,בעיות
עמוד שדרה ,בעיות לב ,נשים בהריון .
המסלול מתאים לנוסעים מחוסנים לפחות פעמיים לקורונה ,או הצגת בדיקת  PCRשלילית  72שעות
לפני יציאה ,בעלי בריאות פיזית תקינה .
המסלול מתאים לנוסעים עם הרבה שמחת חיים וראש צעיר ,הטיול מלא וגדוש באטרקציות ואירועים
מהבוקר עד הערב ,המסלול מתאים לכל המשפחה ,חובה לעיין היטב במסלול!!!
הערת קורונה :נכון להיום  1/7/22הטיול מתאפשר רק למי שעומד בכל הקריטריונים הבאים:
חוסן לפחות פעמיים לקורונה או החלים ולאח ר מכן חוסן  ,או לחילופין הצגת בדיקת  PCRשבוצע 72
ומטה לפני ההמראה לתאילנד עם כל פרטי הנוסע באנגלית דרכון בתוקף לפחות  6חודשים מיום
החזרה לארץ  ,תעודת מחוסן ממשרד הבריאות ביטוח רפואי מורחב כולל ספורט אתגרי  +כיסוי
מורחב לקורונה .
לגבי חיסונים מיוחדים יש ליצור קשר עם מוקד קול הבריאות  * 5400או עם רופא המשפחה או לשכת
הבריאות המחוזית באזור מגוריך.
המחיר כולל :
טיסות סדירות בחברת אמירייטס  ,מהטובות בעולם  ,דרך דובאי לתאילנד ,מזוודה עד  30ק"ג ,תיק
יד עד  7ק "ג ,מיסי נמל.
טיסות פנים עם מזוודה עד  20ק"ג ותיק יד עד  7ק"ג
אירוח בחדרים זוגיים במלונות בדרגה ראשונה או דרגת תיירות טובה כולל כל המיסים השונים.
תחבורה :אוטובוס תיירים מותאם לפי גודל הקבוצה ממוזג ונח  ,בפוקט התחבורה היא ברכבי וואן,
ובטיול גיפים עד  4נוסעים  +נהג מקומי
כלכלה :חצי פנסיון כשר הכולל  15ארוחות ערב חמות ,חלקן צמחוניות או חלביות 15 +
ארוחות בוקר  +כרי ך לדרך בהכנה עצמית  ,מים ופירות מידי יום.

בס"ד
כשרות :החלב שמוגש לשתיה בארוחות בוקר הוא חלב פרה חלב נוכרי ,או חלב סויה ,ניתן להביא
חלב ישראל באופן עצמאי .בכל הארוחות פת ישראל מבית חב"ד ובישול ישראל של המדריך לאורך
כל הטיול ,ארוחות ערב ,וסעודות ותפילות שבת בבתי חב"ד ,בנוסח חב"ד ותחת הכשרות המהודרת
של חב"ד תאילנד.
בטיול ג'יפים :העופות והלחם בלבד בכשרות חב"ד ,שאר המוצרים ,כגון תבלינים ,מוצרי חלב ותגבור
לארוחות בוקר וכלים נקנים מישראל ומתאילנד ובאחריות המדריך והחברת נסיעות בלבד.
צוות הדרכה :מדריך/ה ישראלי שומר /ת מצוות ובנוסף בלעדי ,צוות סיוע מקומי מורחב עומדים
לשרותך
תשר (טיפ) לנותני השירותים בחו"ל כגון נהגים מלצרים מדריך מקומי וכו '
מפגש הכנה כשבוע לפני היציאה הודעה על כך תימסר ישירות לנוסעים
המחיר לא כולל
 . 1ביטוחים מכל סוג שהוא
 . 2הוצאות בעלי אופי אישי כגון קניות אקסטרות במלון וכו'
 . 3תשר (טיפ) לצוות ההדרכה מקובל לתת  $ 5לאדם ליום .
. 4כל מה שלא נכתב תחת הסעיף המחיר כולל.

