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ימים  – 4-5.4 – 1-2מתל אביב להונג קונג
נצא מישראל בטיסה לא ישירה וננחת בשדה התעופה של הונג קונג בשעות אחרי הצהריים .הונג קונג מסמלת
יותר מכל מקום אחר את כניסתן של מעצמות המערב לסין במאה ה .19-לאחר מלחמת האופיום הראשונה נמסר
האי לידי האימפריה הבריטית ,ששלטה בשטח ועיצבה אותו עד  ,1997אז הוחזר האזור לידיים סיניות .המושבה
הבריטית לשעבר מתעקשת לשמור על צביונה הייחודי ,ומשלבת מסורת סינית יחד עם קידמה מערבית ,סדר בריטי,
ופתיחות יוצאת דופן ,שעושים את העיר למרכז קוסמופוליטי של עסקים ותרבות .משדה התעופה ניסע לעיר ,ולאחר
ארוחת הערב נסתובב בשוק הלילה של .Temple street
לינה בהונג קונג במלון ) Metropark Hotel Kowloonמלון  4כוכבים( או זהה ברמה

יום  – 6.4 – 3הונג קונג
בבוקר נצא לאחד מהמפרצים היפים של הונג קונג ,נצטרף לדייגים המוכרים את שללם בשוק הסיטונאי ,ונטייל
ברגל על אי קטן ושקט .נמשיך לביקור בשווקי העיר התוססים ,שיכניסו אותנו לאווירה של סרטי הקונג פו של שנות
השמונים .נשוט במעבורת לאי הונג קונג ,ונעפיל למרומי האי לתצפית המדהימה מפסגת ויקטוריה .נכיר מקרוב את
הגופים הכלכליים של "האזור האוטונומי המיוחד הונג קונג" ,כפי שמכונה היום הונג קונג ,ונבין את ההתנהלות
הפוליטית הייחודית של המחוז ,שהביאה לפני שנה להתקוממות עממית חסרת תקדים של תושבי הונג קונג מול
היבשת האם ,סין .בערב נצא לשתות בירה בבאר מקומי ונחוש את הדופק הצעיר והבועט של העיר.
לינה בהונג קונג
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יום  – 7.4 – 4מהונג קונג  -למקאו
היום נעלה על מעבורת שתעביר אותנו אל אחד המקומות המרתקים והחשובים בסין ,הוא האי מקאו .מקאו ,שידועה
כיום כמרכז ההימורים של מזרח אסיה ,הייתה בעבר שער הכניסה היחיד של מעצמות המערב לקיסרות הסינית.
עמדת המסחר שהקימו בה הפורטוגזים במאה ה 17-הייתה נקודת הפתיחה להשתלשלות הארועים שיובילו
למלחמות האופיום כעבור  200שנה .המושבה לשעבר שומרת על סגנון נינוח ים תיכוני עם יעילות אסייתית,
ברחובות נראה מבנים קולוניאליים וגנים מטופחים ,כנסיות לצד מקדשים סינים ,דוכני אוכל מקומי ומסעדות
פורטוגזיות .נבקר ברחובות העתיקים ,בכנסיות ובמקדשים ,בגנים ובגלריות ,וכמובן שנזכה לבקר בבתי הקזינו
המפוארים המלאים מהמרים סינים בכל הגילאים ,ולהיווכח במו עינינו בשינוי הקיצוני שעוברת החברה הסינית
בימינו.
לינה במקאו במלון ) Holiday Inn Macao Cotai Centralמלון  4כוכבים( או זהה ברמה

יום  – 8.4 – 5ממקאו לגואנג ג'ואו )(Guangzhou
ממקאו נצא צפונה דרך עיר התעשייה ג'וחאי ) (Zhuhaiוניכנס לאחת הערים הגדולות והחשובות ביותר של סין,
העיר גואנג דז'ואו ,שהייתה ידועה בעבר בשם קנטון.
"נהר הפנינים" הנשפך כאן לים סין הדרומי ,הפך את
העיר כבר בעבר הרחוק לעיר נמל חשובה בדרום סין.
הסוחרים הזרים ישבו בעיר וסחרו מכאן עם גילדות
הסוחרים הסינים ,וכמו אז גם היום ,בעיר ובמפעלים
הרבים שמסביבה ,מסתובבים סוחרים זרים מכל רחבי
העולם ,מנסים לעשות עסקים עם שותפיהם הסינים
ולהידבק בהצלחה הכלכלית שאוחזת בסין .נבקר באחד
מהמפעלים של גואנג ג'ואו ,נראה את פס הייצור ,ונפגוש
את האנשים שמייצרים עבורנו את מוצרי הצריכה שאנחנו פוגשים כל יום אצלנו בבית .נשמע מהם על חייהם,
עבודתם ,משפחתם ושאיפותיהם .נבקר באנדרטה לזכר "חוזה המדינה הסינית" סון יאט-סן ,בסמל העיר גואנג
ג'ואו  -פסל חמשת התיישים ,ובאי שאמיאן דאו.
לינה בגואנג ג'ואו במלון ) Crown Plaza Guangzhou city centerמלון  5כוכבים( או זהה ברמה
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ימים  – 9-11.4 – 6-7-8מגואנג ג'ואו ) (Guangzhouלז'אנג דזייה דזייה )(Zhangjiaje
אחרי ארוחת הבוקר נטוס צפונה לעבר מחוז חונאן ,מחוז הולדתו של מנהיג סין הקומוניסטית מאו דזה דונג .נתוודע
לסיפור הקמת המפלגה ,התפתחותה תחת הנהגתו ושנות המהפכה .נגיע לעיירה ג'אנג דזייה דזייה ),(Zhangjiaje
שממנה נצא לכמה מאתרי הטבע היפים ביותר בסין ,פארק טיאן מן ופארק וו לינג יואן .עם ההגעה נצא לפארק
טיאן מן ,נעלה ברכבל ונצעד בשבילים התלויים לצד המצוק התלול .נחצה את גשרי הזכוכית המדהימים שנפתחו
בפארק רק בקיץ האחרון ,וניכנס אל תוך "שער השמיים" ,מערה קארסטית פתוחה שנתנה לאתר את שמו
והמקומיים ייחסו לה קדושה מיוחדת.
את הימים הבאים נקדיש לטיולים בשמורת וו לינג יואן ,אחד מהפארקים שזוכה בשנים האחרונות לפרסום רב ,בשל
נופיו הקסומים שנתנו השראה ליוצרי הסרט "אוואטר" .אבן החול שעברה בלייה במשך מיליוני שנים עוצבה כאן
בצורות נוף יוצאות דופן ,של עמודי סלע עצומים בגווני צהוב-אפור בגובה של מאות מטרים ,שעליהם ומצדדיהם
צומחים עצים ושיחים ירוקים ,וכל זה על שטח בלתי נתפס של למעלה מ 400-קלימוטרים רבועים .הטיול באזור
משאיר את המטייל מהופנט והנוף לא מפסיק לרגש ולהפתיע .בשמורה קניונים עמוקים ,פלגי מים ,בעלי חיים
וצמחייה עשירה ,אותם נראה תוך כדי הליכה על גשרים ושבילים ,נסיעה ברכבל ועמידה במרפסות תצפית .נעלה
למסלול הגבוה של הר טיאן דזה ,כולל "הר הללויה" ,יואן ג'יאג'יה ופארק חה לונג.
את היום השלישי באזור נקדיש להליכה במסלול נעים ויפה ,בתוך אחד הפלגים של השמורה ) (Jinbian Xiכאשר
לרגלינו זורמים מים צלולים ומעלינו מתנשאים צוקי אבן חול בגובה מאות מטרים ,וסביבם יער עבות ,ציפורים וקופים.
לינה בג'אנג דזייה דזייה במלון ) Pullmanמלון  5כוכבים( או זהה ברמה
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יום  – 12.4 – 9מז'אנג דזייה דזייה ) (Zhangjiajeלשיאמן )(Xiamen
לאחר ארוחת הבוקר נטוס משדה התעופה של  ZHANGJIAJIEליעדנו הבא בטיול ,העיר שיאמן שבמחוז פוג'יאן.
שיאמן היא יעד תיירות מוכר לכל סיני אך נעלם לחלוטין
מאוזני התייר המערבי .העיר שיושבת על אי קטן מול
חופי טאיואן ,ידועה לעיתים בשמה המקומי אמוי ,והיא
נחשבת לאחת הערים המשגשגות והירוקות בסין .העיר
נפתחה למערב לראשונה במאה ה 19-כעיר נמל של
המעצמות הזרות ,מה שהשאיר בעיר עד ימינו מבנים
בסגנון קולוניאלי ואווירה מודרנית ושונה משאר ערי סין.
בשנות ה '80-הוכרזה שיאמן כאחת מערי הפיתוח
המיוחד עליהן הכריז הנשיא דנג ,וזרים רבים מהפזורה
הסינית ומהמערב הגיעו להשקיע ולהשתקע בעיר .עם ההגעה לעיר נצא לשוטט ברחובותיה הקסומים .נצא לארוחת
ערב ולסיבוב במדרחוב המפורסם .ZHONG SHAN LU
לינה בשיאמן במלון ) Marco Polo Xiamen Hotelמלון  4כוכבים( או זהה ברמה
יום  – 13.4 – 10שיאמן )(Xiamen
היום הזה יוקדש כולו להיכרות עם העיר שיאמן ותושביה .נתחיל בביקור בגן הבוטני המטופח של שיאמן ,שמכיל
בתוכו צמחייה טרופית וסאב-טרופית מגוונת ,ממנו נעלה ברכבל לפארק המכסה את כל שטח מרכז האי .נצעד
ברגל במורד ההר עד למקדש  ,NAN PUTOUמקדש בודהיסטי פעיל ואחד המקדשים העשירים במחוז .נמשיך
מהמקדש ברגל לתוך אוניברסיטת שיאמן ) ,(XIADAאוניברסיטה שחוגגת בקרוב  100שנים ליסודה וידועה
כאוניברסיטה היפה ביותר בסין .נתרשם מהמבנים העתיקים בסגנון מין-נאן אופייני ,מהגנים המטופחים והאגמים
שבלב הקמפוס ,ולאחר מכן ניפגש עם סטודנטים סינים ונכיר מקרוב את עולמם ואת חיי הקמפוס .נמשיך
מהאוניברסיטה לחוף הים הצופה אל איי טאיוואן ,ונבין מקרוב את סיפור הפרידה המוזרה של שתי המדינות הללו,
שכל אחת מהן רואה בעצמה את סין האמיתית .אחרי הצהריים נבקר במתחם חדש של אומנות מודרנית )תנועה,
מוזיקה ,צילום ועוד( ובו נפגוש אמנים צעירים ,סינים וזרים ,שיוצרים נישה שונה ונועזת בסין הקונפורמיסטית.
לינה בשיאמן
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יום  – 14.4 – 11משיאמן ) (Xiamenליונגדינג )(Yongding
היום נעזוב את העיר וניסע לאזור ההררי של פוג'יאן ,שם נכיר את אחת מצורות ההתיישבות המופלאות של האזור-
 ,TULOUמבצרי הבוץ שבנו בני  HAKKAבמשך מאות שנים בהרים של פוג'יאן .עד היום מתגוררים רבים מתושבי
האזור בכפרים המיוחדים הללו ,שזכו להכרה של  ,UNESCOאך מעטים התיירים המערביים שראו אותם .נבקר
במספר כפרים אותנטיים ,נכיר את צורת הבנייה המיוחדת ומטרותיה ,ונלון בעיירה קטנה באזור.
לינה ביונגדינג במלון ) Yongding Kedu Hot spring hotelמלון  +3כוכבים( או זהה ברמה

יום  – 15.4 – 12מיונגדינג ) (Yongdingלגולאנגיו )(Gulangyu
הבוקר נשקיף על בתי הבוץ המושלמים של הכפר  CHUXIונצא לטיול רגלי קצר לאורך הנחל של הכפר .נבקר
במוזיאון ה TULOUונאכל ארוחת צהריים בתוך אחד הבתים .אחרי הצהריים נגיע בחזרה לעיר שיאמן ,ונעלה על
המעבורת לאי הקטן והקסום  .GULANGYUעל אף
"כיבושו" בידי תעשיית התיירות הסינית ,שומר האי
בשעות הערב והבוקר על התחושה המיוחדת של "חוץ
לארץ בתוך סין" .מבנים מפוארים שנבנו כאן בתחילת
המאה ה 20-על ידי בני המעצמות הזרות שבאו לסחור
עם סין -כנסיות ,קונסוליות ,אחוזות פאר ומלונות
ששימשו את אנשי העסקים שחיו כאן עד להקמת סין
החדשה ,משמשים עד היום תפאורה לאי הרומנטי הזה.
נבקר במוזיאון הפסנתרים הגדול באסיה ,בכנסייה
הקתולית ומבנים נוספים .נעמוד למרגלות הפסל העצום של הגנרל קוש'ינגה ,צופה בהתרסה לעבר טאיואן ,ונטפס
לפסגת האי לתצפית על שיאמן והאזור .נלון במלון מיוחד על אחת הגבעות של גולאנגיו.
לינה באי גולאנגיו במלון ) Marine Garden Hotelמלון  4כוכבים( או זהה ברמה
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יום  – 16.4 – 13מגולאנגיו לשיאמן ולשנגחאי
ניפרד מהאי ומשיאמן ,ונצא בטיסה לעבר המגה-עיר שנגחאי
שנגחאי הייתה ועודנה סמל למודרניות ולהתמערבות של סין .העיר ששיגשגה בתחילת המאה העשרים כאקס-
טריטוריה בינלאומית ,נעצרה מלכת בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה ,והייתה מרכז תרבותי מהפכני אדום
בתקופת מהפכת התרבות .שנגחאי חזרה למרוץ הקידמה בו הדביקה את הפער במהירות ,החל בשנות ה 90-של
המאה הקודמת .היום העיר שבה להיות הבירה הכלכלית והתרבותית של סין ועיר קוסמופוליטית תוססת ומיוחדת
במינה ,שמושכת אליה זרים מכל העולם .נבקר במוזיאון מיוחד שעוסק בתעמולה הקומוניסטית לאורך השנים.
נעסוק בסיפור המיוחד של יהדות שנגחאי ,כולל מפגש עם יהודים וישראלים שחיים בעיר היום.
לינה בשנגחאי במלון ) Central Hotelמלון  4כוכבים( או זהה ברמה

ימים  - 17-18.4 –14-15משנגחאי לתל אביב
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במוזיאון לתכנון עירוני ,ובאחד ממתחמי הפאבים והאומנות של הרובע הצרפתי לשעבר.
ניסע לגדה המזרחית של הנהר חואנגפו ,לאזור פודונג שעד לפני  20שנים היה אדמה חקלאית דלה והיום הוא
מקבץ גורדי השחקים הגדול בעולם .נעפיל למרומי מגדל "מרכז הסחר העולמי" שצופה אל העיר ממזרח ,ונשאל
את עצמנו מה צופן העתיד לכלכלת סין? האם היא תוכל להמשיך לשמור על צמיחה כלכלית וקידמה ויחד עם זאת
להמשיך לשמור על מבנה הפוליטי חד מפלגתי? האם בעיות סביבתיות או תסיסה חברתית עלולים להחליש את
סין או לפרק אותה? מה יהיו יחסיה של סין עם המערב בעתיד? בשאלות נבואיות אלו ,נסיים את הטיול ,עם תובנות
וחוויות שאותן נעכל כבר בארץ ,יחד עם ארוחת החג...
נסע אל שדה התעופה אל עבר טיסתנו חזרה הביתה אליה נגיע ביום המחרת.
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מחיר הטיול
)(04.04.2016

המחיר לאדם בחדר זוגי בקבוצה בת  20איש ומעלה 4,585 : 1דולר
תוספת ליחיד בחדר 760 :דולר
 1במידה ויהיו פחות מ 20-נוסעים ) 16-19נוסעים( – תחול תוספת בסך –  $250לאדם

---------------------------------------------------------------

המחיר כולל:


טיסה בינלאומית )לא ישירה( לסין בקו תל-אביב – הונג קונג//שנחאי – תל-אביב ,עם חברת טורקיש אירליינס
זו2



מסי נמל ותוספות דלק נכון לתאריך הוצאת הצעה



טיסות פנימיות כמפורט בתכנית ,כולל מסי נמל ותוספות דלק נכון לתאריך הוצאת הצעה זו



לינה במלונות כמפורט בתכנית על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון



חצי פנסיון )ארוחה חמה נוספת ביום(  5 +ארוחות צהריים



מים מינרלים במהלך הטיול



כל האתרים שבתכנית ,לרבות דמי כניסה



כל המופעים שבתכנית ,לרבות דמי כניסה



נסיעה ברכב ממוזג



מדריך הטיול מצוות "שביל הדרקון"– דוד אפיק



טיפים לנותני השירותים



ערכות שמע

המחיר אינו כולל:


אשרת כניסה לסין )כ 50-דולר(



הוצאות אישיות )קניות וכו'(



ביטוחים



שתייה בארוחות



כל מה שלא מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל"

--------------------------------------------------------------------- 2המחיר הסופי של מסי הנמל ותוספות הדלק נקבע סופית על ידי חברות התעופה עצמן ועם כרטוס כרטיסי הטיסה
)כשבועיים לפני יציאת הטיול( .כל שינוי במחיר מיסי הנמל יחול על הנוסע עצמו
---------------------------------------------------------------------במידה ויחול שינוי ,במועד התשלום ,בשער הדולר שחושב בעת תמחור הטיול ,יעודכן מחיר הטיול בהתאם.
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תנאים כלליים
מידע כללי ,תנאים ואחריות
טיולינו מתוכננים היטב לאור היכרותנו המעמיקה עם הארצות בהן אנו מטיילים ,תושביהן ומנהגיהן ,ולאור
הניסיון הרב שצברנו בטיולים בארצות אלו" .שביל הדרקון" מזמינה עבורכם שירותים מאת ספקי שירותים
שונים בהתאם לפרטים המפורטים במסלול הטיול המצורף .שביל הדרקון מתחייבת לבצע את ההזמנה
במיומנות ,למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש ,ואולם לא
תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה אם יחולו אצל ספקי השירותים ,אלא אם
ידעה ,או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש .במדינות שונות הקריטריונים של
שירותי התיירות וכן אמינות וטיב השירותים אינם כמו אלה המוכרים לנו ,ויש לקחת עובדה זו בחשבון .אנא,
קבלו זאת ברוח טובה וראו בזאת חלק מחוויית הטיול .אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים ,אך
במקביל אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול כפי שמכתיב השטח ,גם אם השינויים
כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית .ייתכנו שינויים במסלול ,כפי שמכתיב השטח ובשל נסיבות שלא
צפינו ולא יכולנו לצפות בעת תכנון הטיול ,כדוגמת מזג אוויר קיצוני המונע אפשרות קיום מסלול ,סגירת דרכים,
אירועי טרור וכו' ,אם בשל השינויים לא יתאפשר לבקר באתרים שצויינו בתוכנית ,יוצעו לנוסעים אתרים
חילופיים ,שביל הדרקון תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לצמצם את אי הנוחות העשוייה להיגרם
לנוסעים בשל שינויים במסלול.
תנאי הרשמה
מטייל הנרשם לטיול ו/או משלם את המקדמה ,מבטא בכך את הסכמתו המלאה והמפורשת לכל התנאים
המפורטים בתכנית הטיול ובכללם דף תנאים כלליים זה.
ביטוח
הנוסעים ומטענם אינם מבוטחים בביטוח כלשהו במסגרת הטיול .חובה על כל נוסע לרכוש בטרם יציאתו
מהארץ פוליסת ביטוח רפואי ומטען.
גודל והרכב הקבוצה
ביצוע הטיולים מותנה בהרשמה של  16מטיילים ,משלמים ,לפחות בכל טיול .החברה שומרת לעצמה את
הזכות לבטל טיול עד  30יום לפני מועד היציאה המתוכנן ,במידה ועד אותו מועד לא יירשמו  16מטיילים
לפחות ,ואלה ישלמו את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול .במקרה זה של ביטול הטיול על ידי
החברה תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה בערכים דולריים ,באותו שער לפיו חושב סכום הכסף
שהתקבל ,בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ,אך לא תהיה חייבת לשלם כל סכום נוסף כפיצוי על ביטול הטיול.
הכסף יושב למטיילים באותה מטבע בה שילמו.
טיסות
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות ,אשר יבוצע על ידי חברות התעופה יביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול.
שביל הדרקון תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפעול לכך שהנוסע לא יידרש להוסיף למחיר
ששולם ,ו/או לצמצום תוספת זו למינימום האפשרי בנסיבות העניין ,אך תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך
יכוסו על ידי המטייל .הודעה על שינוי בלוח הטיסות אינה תלויה בנו ,ועשויה להינתן בהתראה קצרה ביותר.
שביל הדרקון תיידע את הנוסעים בשינוי מועדי הטיסות ,מייד עם קבלת המידע מהחברות ותעשה ככל יכולתה
ותדרוש מנציגויות החברות בארץ ,להודיע לה על כל שינוי מוקדם ככל האפשר .האמור בסעיף זה אינו מונע
מהנוסע אפשרות לפעול למימוש זכויות ,לרבות מול חברות התעופה ,לרבות ,במקרה שהחוק מאפשר זאת,
ביטול העסקה.
דרכון ואשרות
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות .הוצאת/הארכת הדרכון הינה באחריות המטייל בלבד .יש
להתעדכן במשרדנו מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים הנחוצים להוצאת האשרה או האשרות לגבי
כל תכנית טיול .בכל מקרה של ביטול/שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות
של הארצות המתוירות – אין החברה אחראית לנזק ו/או להוצאות הנובעים מכך ,למעט אם שביל הדרקון
התרשלה במסירת מידע לנוסעים ומסרה מידע חלקי ,או מוטעה ,בנוסף שביל הדרקון תמסור לנוסעים את כל
המידע הרלבנטי אודות אשרות כניסה ,בכל מקרה בו תתגלנה בעיות עם אשרות כניסה ,תפעל שביל הדרקון
בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור בעיות אלו ובכדי לצמצם את הנזק שייגרם לנוסעים.
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מספר ימי הטיול
מספר ימי הטיול ,כמקובל בעולם ,מחושב מיום עזיבת הארץ עד יום החזרה אליה .באם ישונה לוח הזמנים
עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינוים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב ,יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת
ו/או להפחתה .מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה באופן יחסי למספר ימי הטיול ששונה ,כי אם בהתייחס לעלות
בפועל שהוספה או הופחתה עקב השינוי .בנסיבות אלו ,שביל הדרקון תמסור פירוט בכתב לנוסעים בדבר אופן
חישוב התוספת ,או ההפחתה וכן כי תיידע את הנוסעים ,מייד עם היוודע דבר השינוי.
תנאי תשלום
עם ההרשמה ישולמו  $300הכוללים  $250מקדמה ו $50-המהווים דמי רישום וטיפול )ר' להלן( .בהתגבש
מינימום של מטיילים רשומים לטיול )כמפורט במסלול הטיול( ו/או בהתאם להחלטת החברה ,ישלח אליכם
מכתב מפורט להסדרת התשלום עבור הטיול.
מחיר הטיול הינו בדולרים ,למעוניינים לשלם בשקלים ,המחיר יבוטא ויחושב על פי מחירו הדולרי ,בהתאם
לשער מכירה-העברות ,הנקוב על ידי בנק מזרחי-טפחות.
טיסות בינלאומיות
אנו עושים את מירב המאמצים לבחור טיסות המוגדרות כטיסות העוברות בנתיב בטחוני .עם זאת ,החברה
שומרת לעצמה זכות לבחור מסלול טיסות על פי שיקול דעתה ובהתאם לתכניות הטיולים .שביל הדרקון תמסור
לנוסעים את נתיב הטיסה ותיידע אותם בכל שינוי בנתיב זה .האחריות על נתיבי טיסות חלה על חברת התעופה.
אפשרויות הביטול
דמי טיפול והרשמה בסך  $50מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בטיול בכפוף לתאריכים המופיעים
בסעיף זה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בכל מקרה ,ממועד יציאת הטיול ,יחויב המטייל לשלם את מחיר
הטיול המלא .כל החזר כספי המגיע למטייל בגין ביטול לא כולל הוצאות שכבר הוצאו ,כגון אשרות וכדו' ,ישולם
לו בערכים דולריים ביום התשלום ,תוך  30יום מיום הביטול .הודעה על ביטול תימסר בכתב בלבד ,לרבות
פקסימיליה.
ביטול הטיול עד  31ימי עבודה )לא כולל שישי שבת( לפני מועד הנסיעה יחוייב בסך של  50דולר.
דמי הביטול מ 30-ועד  21ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ישלם המטייל  20%ממחירו של הטיול.
דמי הביטול מ 20-ועד  14ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ישלם המטייל  30%ממחירו של הטיול.
דמי הביטול מ 13-ועד  8ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ישלם המטייל  50%ממחירו של הטיול.
דמי הביטול מ 7-ועד  4ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ישלם המטייל  75%ממחירו של הטיול.
דמי הביטול מ 3 -ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול – ישלם המטייל דמי ביטול מלאים – . 100%
כמו כן ,במידה ויכורטסו כרטיסי הטיסה ,יחוייב הנוסע בדמי הביטול שיושתו עליו בגין ביטול כרטיס הטיסה.
שביל הדרקון תפנה את הנוסע לתנאי הביטול של חברת התעופה ותיידע אותו בכתב ובעל פה בשיעורם .כמו
כן תמסור "שביל הדרקון" פירוט בכתב לנוסע אודות הוצאות שהוצאו בגין הטיול ,ואת הנזק שנגרם לשביל
הדרקון עבור ביטול זה.
במקרה של ביצוע עסקה במכר מרחוק ,שמורה הזכות לנוסע לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ,או מיום
קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר .הודעת הביטול תימסר בכתב בלבד .בעת ביטול בשל אי התאמה בין השרות
שהוצע לשרות המסופק או בנסיבות בהן הביטול נעשה בשל אי אספקת השרות או בשל כל הפרה אחרת של
החוזה בידי שביל הדרקון ,הצרכן יקבל את כל הכסף ששילם.
אם הוחל במתן שרות עסקה מתמשכת ,הצרכן ישלם את הסכום היחסי בעד השרות שסופק לו.
שביל הדרקון תשיב את הכסף לצרכן תוך  14ימים מקבלת הודעת הביטול וכן תמסור לצרכן העתק מהודעת
ביטול החיוב שהועברה לחברת האשראי".
לא ניתן לבטל טיול או טיסה שהוזמנו במכר מרחוק ,אם מועד ביטול העסקה חל בפרק זמן של שבעה ימי
עבודה טרם מועד מתן השרות )הטיסה( .בעת ביטול בשל כח עליון ) מוות של נוסע ,או של בן משפחה מדרגה
ראשונה ,פציעה המונעת נסיעה ( תפעל שביל הדרקון ככל יכולתה מול הספקים בכדי לגבות דמי ביטול
מופחתים ,או לא לגבות דמי ביטול כלל ,בהתאם לנסיבות ובכפוף להצגת מסמכים רלבנטיים על ידי הנוסעים.
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שינוי במחירים
מחיר הטיול מורכב ממחיר הטיסות וממחיר שירותי קרקע הנכון ליום חלוקת מסלול הנסיעה המפורט .מחיר
הטיסות מבוסס על תעריפים ומדיניות של חברות התעופה נכון לאותו יום .מחיר סידורי הקרקע מבוסס בין
היתר על שערי החליפין של המטבעות השונים בארצות המתוירות לעומת הדולר האמריקאי .ככל שיחול שינוי
על פי דין בשיעור מיסי הנמל ,היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד
ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לשביל הדרקון לפי
העניין.
במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה ,יחולו ההוראות שלהלן :במקרה של
שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס ,או לאחר שהנוסע שילם לשביל הדרקון עבור כרטיס
הטיסה )לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי( ,לא יחול שינוי במחיר הכרטיס
שישולם על ידי הנוסע.
במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לשביל הדרקון
תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה ,תהיה שביל הדרקון רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי,
ובלבד שמסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו ,ועשתה ככל שביכולתה על מנת
לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור .במקרה בו תחליט שביל הדרקון
לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה ,תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו
בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת ,ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח ,וזאת
ללא חיוב בדמי ביטול .במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה
בהתאם.
בקשות מיוחדות
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע ,מתחייבת "שביל הדרקון" להעביר את הבקשה לספק השירות .עם זאת,
לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה ,אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים .כאשר
בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים ,ייבדק עם ספק
השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח ,ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח ,כולה או חלקה ,חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת
אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות .במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשת הלקוח
תוך  72שעות הבקשה אינה מחייבת .ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ 72-שעות בהסכמת הצדדים ,או לפצל
את ההזמנה בהסכמת הלקוח .מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה
של ספקי השירות ,וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
שיבוץ חדרים
האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה
באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד .במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג "שביל הדרקון"
להעביר את הבקשה לספק השירות ,או למלון ,אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה ,אלא
אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים .כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות
ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק שביל הדרקון מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו ,ותמסור
הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
תפוסת יתר
בהגעה למדינת היעד ,במקרה של תפוסת יתר ,ספקי השירותים עלולים להעבירכם למלון חילופי ברמה דומה,
או גבוהה יותר המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן .דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג הנהוג
בכל מדינה .אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי ,או כל סעד אחר ,בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות
העברה כאמור ,ובלבד שהמעבר למלון החלופי אכן גרע מרמת התנאים עליהם התחייבה שביל הדרקון בתכנית
הטיול.
שיפוצים בבית המלון
שביל הדרקון אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו ,ובלבד
שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה .שביל הדרקון לא תהא
אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל ,אלא אם ידעה או היה עליה לדעת על כך.
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