512.2.7 – 52.2.7
הודו המסקרנת ,תגרום לך לאחת ההרפתקאות המשמעותיות של חייך2
מפגש מרתק עם אנשים ייחודיים ,טעמים וריחות ,אתרים היסטוריים
ומקדשים ,שווקים ססגוניים ,רוחניות ומסתורין קסום האופף את המדינה
המסקרנת הזו 2כל זה נשלב יחד עם תכנים עסקיים ומקצועיים כדי לטעום
מהתעשייה ומהמגזר העסקי בהודו2

יום  :.ת"א – מומבאיי  -דלהי
ניפגש בשדה התעופה על שם דוד בן גוריון לטיסת אל על ישירה למומבאיי (בומביי).
עם ההגעה ,טיסת המשך לדלהי ,בירת הודו .העברה לבית המלון ,בדלהי.
יום  :.ביקור במפעל רכב  -דלהי העתיקה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור מקצועי במפעל ייצור מתחום הרכב הנמצא בפרברי
דלהי ,נערוך סיור במתחם המפעל ונקבל הסבר על דרכי הייצור.
בחלקו השני של היום נצא לסיור בבירת הודו – שילוב נדיר של ישן וחדש .נסייר
באתרים עתיקים ,ביניהם קוטאב מינאר– מינארט אבן עתיק שמסמל את ניצחון
המוסלמים על שליטי האזור ,נרכב בריקשות בסמטאות העיר העתיקה ,בלב שוק
ססגוני של תכשיטים ובדים לכלות וחתונות ,נבקר במסגד הגדול של דלהי -הג'אמה
מסג'יד ונותיר זמן חופשי לסיורים וקניות בבזאר העתיק .בערב ,נחגוג את תחילת
הטיול ,בקבלת פנים אצל משפחה הודית מקומית ,שתארח אותנו על פי מיטב
המסורת.
יום  :5ביקור במפעל אלקטרוניקה  -דלהי החדשה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור מקצועי במפעל ייצור מתחום האלקטרוניקה הנמצא
בפרברי דלהי ,נערוך סיור במתחם המפעל ונקבל הסבר על דרכי הייצור .לאחר מכן
נמשיך לסיור בדלהי החדשה  -ירוקה ,נקייה ונעימה .נראה את שער הודו אשר נבנה
לזכר הנופלים במלחמות ,נראה את בנייני הממשל הקולוניאליים ,בית הנשיא ובתי
הנבחרים .נבקר במקדש הסיקי הראשי של דלהי ובראג' גאט -מקום שריפתו ואתר
ההנצחה והזיכרון למהטמה גנדי .נבקר גם במקדש הלוטוס המפורסם -מקדש השייך
לדת הבאהים .מקדש יפהיפיה הבנוי משיש לבן ומוקף בבריכות וגינות.
יום  :4ביקור במפעל מחשבים  -דלהי
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור מקצועי במפעל ייצור מתחום המחשבים הנמצא
בפרברי דלהי ,נערוך סיור במתחם המפעל ונקבל הסבר על דרכי הייצור.
בתום הביקור נשלים את סיורנו בדלהי ונותיר זמן לקניות בבאזר הגדול.
יום  :7סיור לימודי הטאג' מהאל
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיר אגרה ,עם ההגעה נצא לסיור מקצועי בטאג' מהאל
הסיור יודרך עי מרצה מתחום ההנדסה/אדריכלות אשר יסביר על ייחודיות המבנה.
לאחר מכן נמשיך לסיור במבצר אגרה המוקף בחומה אדומה ושימש בעברו כמבצר
צבאי ובתקופות מסוימות שימש כעיר בה שכנו ארמונות ומקדשים .לינה באגרה.

יום  :6ביקור במפעל טקסטיל  -פטיפור סיקרי ,פושקאר
ניפרד מאגרה ונצא בנסיעה מערבה לכיוון פושקאר .נעצור לביקור במפעל טקסטיל
שם נסייר במתחם הייצור ונקבל הסברים על תחום הטקסטיל ההודי.
לאחר מכן נמשיך בדרכנו ונעצור לביקור בעיר הרפאים פטיפור סיקרי ,העיר שנבנתה
ע"י השליט המונגולי אכבר -ושימשה כבירת האימפריה המונגולית במאה ה .61-העיר
נבנתה ב 6756 -אך שימשה כבירה  61שנה בלבד .העיר ננטשה בשל מחסור במים
ושלל מבניה נשתמרו באופן מפליא עד ימים אלו .פטיפור סיקרי היא דוגמא מובהקת
לעיר מבוצרת מונגולית בעלת הגדרות ברורות לעיר פרטית וציבורית .בנוסף נכנס
דרך שער העיר אל ה"ג'אמי מאסג'יד" ואל קברו של השייח סלים .בתום הביקור
במקום ,נמשיך אל פושקאר הרוגעת ,ששוכנת על גדות האגם .לינה בפושקאר.
יום  :5פושקאר – ג'איפור
יום טיול בעירו של האל בראמה – פושקאר ,השוכנת ליד האגם הקדוש פושקאר שלפי
המיתולגיה ההינדית נוצר ע"י פרח הלוטוס שנפל מחיקו של האל בראמה וכך נוצר
האגם .נסייר בעיר ונראה את המקדש המיועד לאל בראמה .נמשיך לסייר בעיר על
גדות האגם נצפה במאמינים ההינדים אשר לאורך כל שעות היום מבצעים טבילות
טהרה באגם וטקסים דתיים שונים ואף מציעים לעוברי האורח להשתתף בטקסים.
בתום הסיור במקום ,נמשיך בנסיעה אל ג'איפור" ,העיר הוורודה" המכונה כך בשל
הצבע הוורוד העז של אבני החימר מהם בנויים בתיה של העיר העתיקה ,הנחשבת
לאחת מהערים היפות והמעניינות שבהודו.
יום  :8ג'איפור – רכיבה על פילים – מצודת אמבר
נקדיש את היומיים הקרובים ,לביקור בבירת חבל רגא'סטן והאתרים שבסביבותיה:
ג'יפור המכונה "העיר הורודה" נחשבת לאחת הערים המיוחדות בהודו .היא כרך
עירוני מלא בריקשות ,פרות ,נשים בסארי וגברים בטורבנים .את הבוקר נתחיל
במצודת אמבר הנמצאת במרחק  67ק"מ מג'איפור .נעפיל למצודה רכובים על גבי
פילים ומשם נצפה על האזור .המבצר באמבר משלב מוטיביים ארכיטקטונים
מוסלמיים והינדים .במבצר זה חיו המהראג'ות עד בנייתה של העיר ג'איפור למרגלות
המבצר .בג'איפור עצמה נצפה אל ארמון "הרוחות" מבנה בעל  7קומות הצופה על
רחובה הראשי של ג'איפור .נערוך סיבוב ברחוב הססגוני שכולו שוק ,החוצה את
העיר .ונוכל להתרשם מתעשיית אבני החן היקרות המפורסמות בכל העולם
ובתעשיית הטקסטיל המיוחדת.
ימים  : 9-.1ג'איפור – מומבאי – ת"א
בחלקו הראשון של היום ,נותיר זמן חופשי לביקור בשווקים הססגוניים והצבעוניים של
ג'איפור .לקראת אחה"צ ,העברה לשדה התעופה המקומי ,וממנו נצא בטיסה
למומבאיי ,ממנה נמריא בטיסת לילה ישירה של אל על לת"א בה ננחת למחרת.

מועד51.6.67 :
עלות לאדם בחדר זוגי ,$6511 :לא כולל ויזה בסך  $71לאדם.
המחיר כולל :
 טיסות אל על הלוך ושוב .
 טיסות פנים כמופיע במסלול
 לינה בבתי מלון מדרגת תיירות ראשונה ( 1כוכבים)
 מלווה ישראלי מצוות "אשת טורס" .
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג.
 כלכלה :חצי פנסיון
 מסים והיטלים בארץ ובחו"ל
 כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול
 טיפים לנותני שירותים מקומיים.
 כולל סיורים מקצועיים כמפורט מעלה
 סיורים מקצועיים  -כפופים לקבלת אישור מהמפעלים שמות
מדויקים ואישורים יינתנו לאחר אישור הקבוצות2
המחיר אינו כולל:
 ויזה להודו בסך  $71לאדם
 ביטוחים ,הוצאות אישיות.
 טיפ למדריך הישראלי

טופס הרשמה – סיור מקצועי להודו 51.0.03
תאריך_____________:
לקוח נכבד,
אנא קרא מסמך זה בעיון והחזירו חתום ומלא  +צילום דרכון בתוקף לדוא"ל:
 omer@aviv-ebc.co.ilאו לפקס 90-0401919
שם לפי הדרכון :
שם הנוסע
שם משפחה

שם פרטי

מין סמן בעיגול

נוסע מתמיד אל על

זכר/נקבה
שם בן/בת הזוג
שם משפחה

שם פרטי

מין סמן בעיגול

נוסע מתמיד אל על

זכר/נקבה

כתובת אי מייל של
הזוג לשליחת חומר

שם העסק

כתובת פרטית
(כתובת,עיר,מיקוד )

טלפון נייד

בקשות מיוחדות
צמחוני/מיטות נפרדות

תפקיד

תוקף הדרכון חייב להיות לפחות שישה חודשים מיום החזרה

מהארץ.

לאדם בחדר זוגי 0,061 -דולר

 +ויזה  31דולר  ,תוספת לחדר סינגל  011דולר
אמצעי תשלום :
יש לסמן ב V -את בחירתך לתשלום (חובה למלא את כל הפרטים)
התחייבות לתשלום בכרטיס אשראי מס' _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ /
תקף עד __ __/כרטיס אשראי ע"ש________________ מספר ת"ז של בעל כרטיס
האשראי____________________  3ספרות אחרונות בגב הכרטיס____(חובה) .




תשלום מזומן (תשלום אחד).
עד  3תשלומים שיקליים שווים ללא ריבית.
תשלומים שקליים נושאי ריבית חברת אשת טורס ,מספר תשלומים ____( מ 1-עד ) 41
העמלה שגובה אשת אטרקטיבית מול המתחרים להלן התפלגות העמלה
בהתאם למספר התשלומים:
00 00
01
9
8
0
6
3
מס תשלומים 4
אחוז העמלה 3.40 4.93 4.44 5.96 5.43 0.93 0.46 0.90 0.48



תשלומי קרדיט שקליים נושאי ריבית חברות כרטיסי אשראי ,מספר תשלומים_____(עד
.)40

תנאי ביטול לבודדים בקבוצה עפ"י הפירוט הבא:
ידוע לי שאם אבטל את העסקה יחולו עלי תנאי הביטול הבאים:
מיום חתימת החוזה ניתן לבטל את העסקה בתוך  41ימים ובלבד שנותרו  7ימי עסקים עד למועד מתן
השירות עם דמי ביטול של  5אחוז או  499שקלים הנמוך מבן השניים ( לבודד בתוך קבוצה ).
מ 41 -יום לאחר ביצוע העסקה ועד  14יום לפני היציאה  459דולר מסך העסקה .
 14יום לפני עד  41יום לפני היציאה  59%דמי ביטול.
 41יום לפני עד  7ימים לפני היציאה  09%דמי ביטול.
 7ימים לפני היציאה ועד יום היציאה  499%דמי ביטול.
מניין הימים אינו כולל ימי שישי-שבת וערבי חג ,אלה ימי עבודה בלבד.
לאחר כרטוס דמי ביטול מלאים בהתאם לתנאי חברת התעופה.
לא ניתן לשנות שם לאחר הכרטוס.

מניין הימים אינו כולל את יום ההזמנה וימי שישי-שבת וערבי חג ,אלא ימי עבודה בלבד.
בטיסות סדירות ניתן יהיה לקבל את כרטיסי הטיסה לאחר הכרטוס ,כשבוע עד  49ימים לפני
היציאה לטיול  ,לאחר אישור סופי של שעות הטיסה על ידי רשות שדות התעופה.
רישום יתר על ידי בתי המלון
יתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לקבל חדרים גם אם
נתקבל אישור עבורם .במקרה של רישום יתר על ידי בתי המלון ,רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית
המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה רמה או גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו
הנוסעים ,האחריות לכל לרבות ההעברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי .יתכנו
שינויים בשעות הטיסה ,וזאת באחריות המוביל האווירי בלבד .אין שינוי בשעות הטיסה מהווה עילה לביטול
ההזמנה הנקובה בטופס זה .במידה ומחירי הדלק  /שער הדולר יעלו המחיר יעודכן בהתאם.

הנני מצהיר כי ידועות לי ההנחיות וההוראות לרישום לסיור בחו"ל כפי שנכתבו בנוהלי ההרשמה
ובטופס ההרשמה ואני מתחייב לנהוג על פיהם .הנני מצהיר כי ידוע לי שהמחיר אינו כולל דמי
ביטוח לנוסעים ,הנוסעים והמטענים אינה אחראית לנזק כלשהוא אובדן וכבדוה וכיוצ"ב.
המחיר אינו כולל מס לינה הקיים במספר ערים באירופה לדוגמא :ברצלונה ,רומא ,פריז ועוד .יש
לשלם את המס במזומן במלון ,המס יחול על כל נוסע שיגיע לבית המלון באירופה בו הוטל מס
לינה ,התשלום במלון לפי רמת המלון וחוקי המדינה.
כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון המוזנים במסגרת תהליך ההזמנה תשמש את אשת
טורס כדי לעדכן את הלקוח מעת לעת במבצעים ומוצרים שמציעה החברה.
תאריך __________________


חתימה _____________

נא לצרף צילום דרכון עדכני  ,באם יש שינוי שם או שינוי כלשהוא נא לצרף את דף
השינוי .

