בהוטאן
 15ימים אל הממלכה הבודהיסטית החבויה בחיק
ההימאליה
בדגש נופי ,היסטורי-דתי ,תרבותי ואומנותי
2-16.4.2020
בהדרכת יותם יעקבסון

בהוטאן חבויה בחיקם של רכסי ענק מיוערים בצפיפות ,למרגלות פסגות
ההימאליה העטורות שלגי-עד .המדינה הזעירה ,המוכרת בשם "ארץ דרקון
הרעם" ,היא הממלכה הבודהיסטית-הטיבטית העצמאית האחרונה בעולם .נבקר
בה בעונה שבה פריחת הרודודנדרון והמגנוליה בשיאה ,נטייל בין מנזרים
מבוצרים ,בעיירות ציוריות ובכפרים מסורתיים וניטול חלק בפסטיבל גדול .בהוטאן
התפרסמה בעולם כמדינה שהעלתה על נס את המושג אל"ג (אושר לאומי גולמי)
שנועד להחליף את התל"ג (תוצר לאומי גולמי) ,המדד המקובל לבחינת תנאי
החיים במדינות שונות .נכיר את הרקע שממנו צמח המושג כמו גם את תולדות
הבודהיזם ואת עיקרי האמונה .נעמוד על ייחודו של הבודהיזם המקומי ,נכיר את
הפוליטיקה המקומית המורכבת ,את אורחות החיים ואת מלאכות היד המסורתיות.

יום  ,1חמישי ,2.4.2020 ,טיסה לדלהי
בשעות הבוקר נמריא בטיסה סדירה דרך מוסקבה אל דלהי ,אליה נגיע
בשעה חצות ,לערך.

יום  ,2שישי ,3.4.2020 ,המעבר לבהוטאן
לפנות בוקר נטוס אל פארו ( ,)Paroבבהוטאן ונמשיך אל טימפהו
( ,)Timphuבירת הממלכה ומקום מושבה של הממשלה המלכותית
והאדמיניסטרציה של מסדרי הנזירים .לאחר שנתמקם ונתרענן במלון
נצא להכיר את אתריה של העיר ,ביניהם בית הספר לאומנויות
המסורתיות ופסל הבודהא העצום שהוקם בשנים האחרונות ברומה של
העיר.

יום  ,4.4.2020 ,3פונקהה ,בירתה הקדומה של בהוטאן
ניפרד מטימפהו ונחצה את מעבר ההרים דוצ'ולה ( 3000מ' מעל פני הים)
שבו הקימה המלכה הנוכחית מונומנט זיכרון המורכב מ 108-סטופות ,אל
עבר עמק פונקהה ( .)Phunakhaנבקר במנזר צ'ימי להאקאנג ,המוקדש
לדרקופה קונליי (מאות  ,)15-16איש דת חשוב המאתגר עד היום
במשנתו האיזוטרית ונמשיך אל פונקהה ,הבירה הקדומה .במאה ה17-
אוחדה בהוטאן על ידי מנהיג טיבטי גולה שכינויו שבדרונג .קודם לימים
התקיימו בבהוטאן נסיכויות אזוריות והוא היה הראשון שאיחד את
המדינה בגבולותיה הנוכחיים .הכוונה עליונה הורתה לו להקים במקום את
בירתו וכך הוקמה במפגש נהרות שבלב העמק "מצודת האושר האין
סופי" .נבקר במצודה ,המשמשת גם כיום הן כמנזר פעיל והן את הממשל
המקומי .נבקר בסטופה מיוחדת שהוקמה על ידי אחת המלכות ,נסייר
בכפרים ונכיר את אורח החיים המקומי ואת האדריכלות המקומית
הייחודית .נלון בפונקהה.

ימים  ,5-6.4.2020 ,4-5הלאה אל פהובג'יקה
ניפרד מעמק פונקהה ונמשיך מזרחה אל עבר פבהובג'יקה ()Phubjika
שלו נקדיש את היומיים הבאים .מעל העמק מתנשא מנזר של סיעת
הנינגמפה (הסיעה הקדומה ,המוכרת בכובעים הטקסיים האדומים שלה).
העומד בראש המנזר מזוהה כגלגול מוכר של תודעתו של אחד ממורי
הדת החשובים ביותר בבהוטאן .מידי סתיו מגיעים לעמק אלפי עגורים
שחורי ראש שעושים בו את החורף .האגדה מספרת שהעגורים עצמם הם
גלגול של נזירים וכי בהגיעם מסיביר הם חגים שלוש

פעמים מעל המנזר בטרם הם נוחתים בכרי העשב הביצתיים
שלמרגלותיו .נבקר במנזר היפה ונטייל ברגל בתחומי העמק .בלילה
הראשון נלון בפהובג'יקה (גובה 2900 :מ') ולמחרת נשוב אל טימפהו.

יום " ,7.4.2020 ,6קן הטיגריס"
השכם בבוקר ניסע אל עמק פארו נצא רגלית או ברכיבה על גבי פרדות,
לביקור באחת מגולות הכותרת של המסע :מנזר טקסאנג .המנזר ,המוכר
בשם "קן הטיגריס" ,תלוי בגובה  900מטר במרומי מצוק נישא מעל עמק
פארו .אתר זה ,כמו מקדש קורג'יי להאקאנג בבהומטאנג ,מנציח את
מעלליו של גורו רינפוצ'ה .על פי המסורת הוא הגיע לכאן כשהוא רוכב על
גבה של טיגריסית מעופפת .בהמשך היום נסייר בשווקיה של פארו
ונתכנס נלון בפארו.

יום  ,8.4.2020 ,7פסטיבל פארו
נקדיש את היום ליומו האחרון ולשיאו של הפסטיבל השנתי שנערך
בפארו ונחשב לאחד הגדולים במדינה .במהלך הפסטיבל נחזה בהמון
אדם המגיע לאירוע במיטב מלבושיו המסורתיים והצבעוניים ,בריקודים
שייערכו על ידי בני הקהילה המקומית וכן בריקודי צ'אם ,המבוצעים על
ידי נזירים שעוטים עליהם תלבושות ומסכות מיוחדות וממחיזים מאבקים
בין הטוב והרע שביקום כמו גם אירועים מיתולוגיים והיסטוריים שונים.
בשעות הבוקר היום תיפרס לזמן קצוב הטהאנקה הענקית של פארו:
עבודת טלאים עצומה שבמרכזה מתנוססת דמותו של גורו רינפוצ'ה (או
בסנסקריט פדמהסמבהווה) ,אחת מהדמויות המקודשות ביותר בטיבט
ובבהוטאן .נלון בפארו.

ימים  ,9-10.4.2020 ,8-9אל מזרח בהוטאן
נצא בטיסת בוקר אל עבר יונפהולה ( ,)Yonphulaששוכנת במזרח
המדינה .נגיע אל העיירה טראשיגנג ( ,)Trashigangשברומה מתנשאת
מצודה מרשימה .בעבר היה המקום מרכז סחר בין טיבט להודו .כיום זוהי
נקודת מפגש בין בהוטאנים לסוחרים מאסאם שבהודו ,כמו גם מרכז
המשרת את מיעוט הברוקפה  -אוכלוסייה נוודית שבקיץ חיה במעלה
ההרים .נמשיך מערבה בדרך היחידה שחוצה את הממלכה הבהוטאנית
אל עמק מונגר ( ,)Mongarהמהווה מרכז מנהלי מתפתח לאוכלוסייה
הכפרית הפזורה בעמק .בלילה הראשון נלון בטראשיגנג ובשני במונגר.

יום  ,11.4.2020 ,10עמק בהומטאנג
נמשיך ממונגאר מערבה ,בואך עמק בהומטאנג ( (Bhumtangשהוא
המחוז המרכזי של בהוטאן ולבה התרבותי .בדרך נחצה את מעבר
טראשינג ,הגבוה ביותר במסענו ( 3900מ') המחוז מורכב מארבעה
עמקים שונים .נטייל בין כפרים ,מצודות ומנזרים ,ביניהם קורג'יי
להאקאנג ,מקדש שנחשב לאחד הקדומים בממלכה מכיוון שהוקם על
ידי גורו רינפוצ'ה .,מסופר שבמקום זה ניצח שדה אימתנית לאחר
שגרם לה לצאת ממחבואה ולצפות בריקודו המכשף .בהמשך נשתלב
בפסטיבל שנתי שייערך באחד המנזרים .במהלך הפסטיבל נחזה
בהמון אדם המגיע לאירוע במיטב מלבושיו המסורתיים והצבעוניים
ובריקודי צ'אם ,ריקודי מסכות מרהיבים ,מומחזים על ידי נזירים
שהוכשרו לכך המבארים אירועים מיתולוגיים שונים .בשני הלילות נלון
בבהומטאנג.

ימים  ,12-13.4.2020 ,11-12מצודת טרונגסה
ניפרד מעמק בהומטאנג ונמשיך אל מערב בהוטאן .בדרך נחצה אזור
מיוער בצפיפות ושני מעברי הרים; מעבר יוטונג (גובה :כ 3400-מ')
ומעבר פלה .בעונה זו פריחת הרודודנדרון האדומה בוהקת והמגנוליה
הלבנה אמורה להיות בשיאה ולעטר את הנוף .במידה והראות
תאפשר זאת ,ממרומי המעבר נוכל לצפות אל עבר הפסגות
המושלגות במרומי רכס ההימאליה .בשעות אחר הצהריים נגיע אל
טרונגסה ( ,)Trongsaהממוקמת בנקודה "בלתי אפשרית" ומסעירה
מעל ערוץ קניוני .המצודה מוכרת כמבנה הארוך ביותר בבהוטאן
וכמקום שממנו צמח בית המלוכה הנוכחי .בלילה הראשון נלון
בטרונגסה ולמחרת בטימפהו.

ימים  ,14-15.4.2020 ,13-14הפרידה מבהוטאן ודלהי
בשעות הבוקר נצא אל שדה התעופה בפארו ונמשיך בטיסה אל דלהי,
שבה ננחת בצהריים .נעבור למלון ,נתארגן ונצא לטיול בעיר .למחרת
נמשיך להכיר את אתריה של העיר המרתקת .לפנות ערב נשוב למלון
להתרעננות ,נערוך ארוחת סיכום למסע וניסע אל שדה התעופה .נצא
בטיסה אל מוסקבה וממנה לתל אביב (הנחיתה צפויה ב16.4.20 -
בשעה )13:00

מחיר ותנאים:
כללי:
מחיר לנוסע :בקבוצה בת  10-14נוסעים6150$ :
בקבוצה בת  15-22נוסעים 5450$
תוספת לאדם בחדר יחיד460$ :
דמי הרשמה שלא יוחזרו 200$ :לאדם (מרגע הבטחת היציאה המסע)
מספר מטיילים מרבי22 :
מחיר המסע מבוסס על טיסות בינלאומיות ופנימיות במחיר הידוע לנו בעת הכנת ההצעה
( .)1600$במידה ומחיר הטיסה יעלה ייגבה ההפרש בהתאם.
המחיר למטייל בחדר זוגי בקבוצה של  10משתתפים לפחות.
במידה והקבוצה תמנה פחות מ10-מטיילים ,המחיר ישתנה באופן יחסי ובהתאם.
מחיר המסע כולל:
טיסות בינלאומיות וטיסת פנים בחברות סדירות (איירופלוט ורויאל בהוטאן איירליינס)
כמפורט בתכנית המסע.
לינה :בתי הארחה טובים ,אך צנועים .בדלהי מלון חמישה כוכבים
כלכלה :פנסיון מלא .ארוחות בוקר ,צהריים וערב לאורך כל המסע ובקבוק מים ליום.
תחבורה :מיניבוס ממוזג.
הדרכה :יותם יעקבסון ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
דמי כניסה :לאתרים המפורטים בתכנית.
מחיר המסע אינו כולל:
ויזה להודו
תוספת ליחיד בחדר בסך460$ :
משקאות קרים וחמים לאורך כל המסע
דמי צילום באתרים
ביטוח רפואי
היטלים ומסים :ההיטלים משתנים חדשות לבקרים וללא כל הודעה מוקדמת.
שינוי בגובה ההיטלים שנכללו במחיר המסע ,יחול על המטיילים.
כך גם לגבי העלאת שיעורי המס בבהוטאן.
הוצאות בעלות אופי אישי
כל פעילות נוספת שאיננה מפורטת בדף המסלול
ביטול הרשמה:
במסע זה דמי רישום בסך  .200$דמי רישום אלה מהווים חלק מהתשלום למסע .בשל
חובת ההתחייבות לטיסות בכל מקרה לא יהיה החזר של דמי הרישום .לאחר מכן מדיניות
הביטולים היא בכפוף למדיניות חברות התעופה ולנוהלי ספק שירותי הקרקע בבהוטאן
כדלקמן (ימי עבודה ,ללא סופ"ש):

מ 75-יום ועד  61יום לפני הטיול – 200$
מ 60-יום ועד  36יום לפני הטיול – ( 1800$מחיר הטיסות  +דמי הרישום)
מ 35-יום ועד  16לפני הטיול – ( 4050$מחיר טיסות  +דמי הרישום  50% +משירותי
הקרקע)
מ 15-יום לפני הטיול – דמי ביטול מלאים
•

דמי הרישום ייגבו מיד עם הרישום .אם מסיבה כזו או אחרת יבוטל המסע יוחזרו דמי
הרישום במלואם ,למעט מקרים בהם הביטול ייעשה על ידי הנרשמ/ת.

דרכונים ואשרות כניסה
אשרת הכניסה לבהוטאן כלולה במחיר המסע.
אשרת כניסה להודו לא כלולה במחיר המסע.
דרכון :עליכם להצטייד בדרכון שתוקפו לפחות  6חודשים נוספים מיום הכניסה
המיועד לבהוטאן (כלומר ,תקף לפחות עד אוקטובר .)2020
כללי :שירותי התיירות והדרכים בבהוטאן הינם ברמה בסיסית.
יש להכיר בכך ולקחת זאת בחשבון.
שינויים בלוח הטיסות של חברות התעופה עלולים לחול לעתים גם זמן קצר לפני מועדם.
הם עלולים לגרום לשינוי בתכנית המסע ,וכתוצאה מכך יכול לחול שינוי גם במחיר המסע.
ביטוח רפואי :מחיר הטיול אינו כולל ביטוח רפואי לנוסעים לחו"ל.
מומלץ ביותר להזמין ביטוח רפואי ברגע ההרשמה.
רכישת ביטוח מתאים היא חובה! על הביטוח לכסות מקרה תאונה ,אבדן ונזק .משרד
הנסיעות והמדריך אינם אחראים לכל נזק שייגרם למטייל במהלך המסע (ראה בנוסף
הערות מיוחדות להלן).
• ניתן לקבל הצעה מיוחדת לחברי הקבוצה לרכישת ביטוח מתאים ביצירת קשר עם
נמרוד מ'טארגט' בטל' .03-6440696

רישום למסע:
לאחר שיחת תאום ציפיות עם מדריך המסע ,המטייל ,בעצם הרשמתו ,מביע את הסכמתו
לכל התנאים וההגבלות שהוזכרו ופורטו למעלה.
הרישום ייעשה על גבי טופס הרישום המצ"ב ,שיוחזר בדואר אלקטרוני או בפקס ובצירוף
צילום דרכון.

מסע בבהוטאן  -טופס הרשמה
בהדרכת יותם יעקבסון
תאריך חזרה16.4.2020 :

תאריך יציאה2.4.2020 :

הריני מאשר/ת כי טופס הרשמה זה נשלח לאחר שיחת תיאום ציפיות עם יותם יעקבסון,
מדריך המסע
פרטים אישיים:
שם משפחה (עברית)________________ :שם פרטי (עברית)________________ :
שם משפחה (לועזית)________________ :שם פרטי (לועזית)________________ :
תאריך לידה____/____/________ :

מגדר :גבר  /אישה

פרטי התקשרות:
כתובת (עברית) :רח' ________________ מס' ____ דירה ____ ישוב_________ :
כתובת (לועזית) :רח' ________________ מס' ____ דירה ____ ישוב_________ :
מיקוד__________ :
טלפון עיקרי________________ :

טלפון נוסף_______________ :

דואר אלקטרוני_____________________ @ ____________________ :
פרטי דרכון:
דרכון ישראלי :כן  /לא

אחר( ________________________ :נא לציין מדינה)

מס' דרכון_____________________________ :
תאריך הוצאת דרכון ___/___/20_____ :דרכון בתוקף עד ___________/____/20
מקום הנפקת הדרכון (בלועזית)_____________ :
מטייל/ת שנרשם/ת לבד ,מעוניין/ת:
בחדר ליחיד (תוספת תשלום בסך )460$
בשיבוץ בן /בת זוג בחדר

כן  /לא

כן  /לא

בקשות מיוחדות:
אוכל בטיסה ובשאר המסע (נא להקיף את הרלוונטי):
רגיל

/

צמחוני

/

אחר (נא לפרט)____________________ :

מועדוני תעופה :בחברת תעופה ________________ :מס' חבר___________ :
פרטי כרטיס אשראי :ויזה  /מאסטר קארד
שם בעל הכרטיס ________________________ :מס' ת.ז __________________
מס' כרטיס אשראי ____________________:תוקף________  3ספרות בגב הכרטיס______
סכום לחיוב ______________ :מס' תשלומים_______
 2תשלומים ללא ריבית.
תשלומים מעבר לכך ,בקרדיט ,בהתאם למדיניות חברת טרגט טורס.
שער ה $-יקבע ביום התשלום והינו שער מזומן גבוה ביום התשלום.
חתימה

תאריך

הערות:
הנני מצהיר כי השתתפותי בטיול עם בן/בת זוגי על אחריותי/נו המלאה ולא יהיו לי/לנו תביעות עבור נזקים שעלולים
להיגרם לי/לנו תוך כדי הטיול .ידוע לי/לנו שעלינו לבצע ביטוח רפואי ואישי לטיול .היציאה מותנית במספר מינימום של
 10משתתפים.

תנאי ביטול:
נא לצרף לטופס ההרשמה צילום הדף הראשון של הדרכון!

תאריך_________________:

חתימה_____________________ :

טיולי "טרגט" ,החשמונאים  ,100תל אביב
מס' פקס למשלוח טופס ההרשמה :נמרוד זילברשטיין03-5629984 ,
דוא"ל למשלוחrod@targetours.co.il :
טלפון לגבי התוכנית ,יותם יעקבסון050-7622123 :
טלפון לגבי ההרשמה והתשלומים03-6440696 :

