טיול לקירגיזסטן  13 -ימים 1-13.8.2021 -
המסע המופלא אל גג העולם  -גן עדן של נוודים  -בהדרכת יותם יעקבסון

קירגיזסטאן ,נחבקת על ידי טיאן שאן "ההרים השמיימיים" והפאמיר ,מהגבוהים
שברכסי מרכז אסיה .נופיה מגוונים מאד :מפסגות מצוקיות ,קרחוניות ועד עמקים רחבי
ידיים .מאגמים גדולים ומדרונות מיוערים בצפיפות ועד מדבריות גדולים .לצד הנוף
המסחרר מציעים מרחבי המדינה התוודעות לנוודות המרכז אסייתית – אורח חיים
שכמעט חלף עבר מהעולם.
האזור ,הנחשב כיום כמקום נידח שכוח אל ,נמצא בעבר בצומת של דרכים חשובות
שחצו את אסיה לאורכה ולרוחבה .בדרכים אלו הועברו סחורות ,רעיונות טכנולוגיים,
אמונות ועוד .לא בכדי קירגיזסטאן הפכה להיות חלק מהמאבק האימפריאלי על
השליטה באסיה בסוף המאה ה 19-ובראשית המאה ה .20-הדרכים והאירועים הותירו
את רישומם בתרבות המקום וזאת מבלי שייפגמו נופיו הבתוליים.

יום  1תחילת המסע למרכז אסיה
 נטוס אחה"צ לבישקק דרך איסטנבול.

יום  2אל השער להרים  -צ'ון קמין








ננחת בשעת בוקר ולאחר קבלת ויזות ניסע לאגם קטן.
נסעד ארוחת בוקר טובה על גדות האגמון.
שיחת פתיחה ,נפגוש את הנהגים והרכבים ,קצת תדרוך על מפות ו...לדרך!
ניסע לאורך נהר צ'וי – נהר הגבול עם קזחסטן.
נבקר בשרידיה של עיר בירה עלומה.
נגיע לשער ההרים ונכנס לכפר צ'ון קמין למלון קטן וחמוד.
לאחר שנתארגן נצא לטיול בכפר ונהנה ממשחקי סוסים מרהיבים.

יום  3אגם בתוך הערבות  -סון קול







בבוקר נצא לעיירה קוצ'קור ונמלא דלק.
נעלה דרך מעבר קלמאק אשו אל אגם סון קול.
נפגוש נוודים על אוהל הנוודים שלהם – היורטה.
נקיף כמחצית מהאגם הגדול בדרך אל מחנה יורטות בקרבת האגם.
מהמחנה ניתן לצאת להליכה רגלית קצרה אל שפת האגם.
נשוב לעת ערב למחנה לארוחת ערב והמון אווירה.

יום  33 4הפיתולים ומפל מופלא אחד – בדרך לנארין






נתעורר בנופיו המרשימים של האגם וניסע לתצפית מרגשת.
נרד דרך מעבר  33הפיתולים המרהיב אל עמק מרשים.
נצעד אל מפל רב עוצמה המנקז את העמק הקרחוני של האגם.
לאחר ארוחת צהריים על גדות נהר במפתח קניון נמשיך לנארין.
נחצה עוד מעבר הרים אחד ממנו כול מבט יהיה מקסים.

 נכנס למלון בנארין בו גם נסעד את ארוחת הערב.

ימים  5+6אל האגם הנעלם – החזרה לנארין











עם שחר נצא דרומה לעבר מרחב נהר אק סאי.
נחצה תחנה צבאית בה נקבל ויזות לאגם הנעלם.
נגיע לעמקים קרחוניים מרשימים בקרבת גבול סין.
נתמקם במאהל שלנו מול הנוף המיוחד של הדרום.
ניסע לאגם אם יהיה מזג אוויר שמאפשר זאת.
נצא לשייט מרשים על גבי זודיאקים בו נהנה מנופים מסעירים.
נשוב למאהל שלנו ונתארגן על ארוחת ערב ,מדורה ואווירה.
בבוקר נטייל ברגל בעמק הקרחוני.
נצא בנחת לנארין אליה נגיע אחה"צ המוקדמים.
נתרענן ונחזיר את העצמות למקום...

יום  7ג'ילו סו – העמק הקרחוני – בכפר של טריפולוג'י










נתחיל את היום בתצפית אל חיבור הנהרות נארין הגדול והקטן.
נמשיך במעלה הקניון המרשים של הנארין הקטן.
נחצה נופי יערות ,נהרות שוצפים וקניונים.
נגיע לעמקים קרחוניים מרשימים ונפגוש נוודים.
נעלה לרכס ממנו ניצפה אל עמק ה –  Uהיפה בטיול.
בלב העמק נצפה אל פינת גן עדן הכי קסומה בטיול.
נרד אליה ונגלה את הכפר של טריפולוג'י ואת אנשיו המופלאים.
תה חם על גדות הנהר ,בשר על טש מנגל ,מקלחת חמה ,נוף של ...גן עדן.
נלון בעמק ג'ילו סו ב"כפר של טריפולוג'י" (מאהל)

יום  8נוגעים ב –  4,000מלמטה – יורדים אל אגם האהבה







אחרי ארוחת הבוקר הטובה בטיול נצא למרחבים.
נבקר אצל נוודים ,נטעם קומיס ,לחם וחמאה מקומית.
ניסע בדרך צרה ומרהיבה לעבר מעבר אראבל ונחצה אותו.
אגמים אלפינים קטנים יהיו תפאורה יפה בגובה  4,000מטרים.
נרד בדרך מהממת לאגם איסיק קול.
נגיע לכפר טמגה ונתמקם במלון קטן ופשוט לגדת האגם – האמיצים יוכלו לשחות.

יום  9יום בגן עדן – אל העיר קראקול








נפתח את היום בהליכה בעמק הפיות – בו תצורות סלע יפהפיות.
נמשיך לעמק ג'ו קו – שכמוהו כגן עדן.
אם יתמזל מזלנו נפגוש ציידי עיטים ונכיר את המורשת הקדומה.
נחצה נהרות גועשים על גבי גשרי עץ.
נגיע לארוחת צהרים למרגלות צוקי ענק ואולי אף נצפה אל קרחונים.
נטייל ברגל בפנינה הכול כך מרשימה בה גם נראה יערות לראשונה.
ניסע לעיר קראקול ונתמקם במלון בו נסעד את ארוחת הערב.

יום  10לכיוון הר טנגרי – אל השמיים הקירגיזי









נצא מקראקול לשיא נוסף ואולי הגדול מכולם.
ניסע לעבר הר טנגרי ("אל השמיים" התורכי הקדום) במסלול אדיר.
נגיע לאגמי ראי קטנים ,ייתכן כי נראה קרחונים.
נעלה למעברי הרים שכשבהיר ,נשקפת מהם תצפיות פנורמיות "בלתי אפשריות".
נפגוש את הקירגיזים הקשוחים ביותר באיזור הנידח ביותר.
ננסה ל"התנקות מחטאינו" בסמוך להר טנגרי המסמל את המוסר.
נחלוף בסמוך לגבול המשולש עם סין וקזחסטאן.
לקראת הערב המאוחר נגיע למלון באגם איסיק קול.

 נסעד את ארוחת הערב במלון לאחר שנרד לחוף האגם.

יום  11צפון אגם איסיק קול – נפרדים מההרים







בבוקר נבקר בקראקול שהיא העיר המולטי אתנית מכול ערי קירגיזסטן.
נבקר בכנסיה פראבוסלבית ובמסגד של בני המיעוט הדונגני.
במידה ויהיה פתוח – נבקר בשוק של קראקול.
נצא לצפון אגם איסיקול ונעלה לקניונים גרגובסקה וסמיונובקה.
זה יהיה סיבוב הפרידה מההרים והנוודים ומהמרחבים.
נרד למלון על גדול אגם איסיק קול ובו גם נסעד את ארוחת הערב.

יום  12בחזרה לבישקק






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 ורכישת מזכרות...
ככל שיוותרו זמן וכוח נערוך סיור ערב בעיר ,שמרכזה חביב.
נסיים בארוחת ערב חגיגית ואחרונה בטיול.

יום  13החזרה הביתה
 נצא בנחת בשעת בוקר סבירה לשדה"ת בבישקק.
 נטוס דרך איסטנבול ארצה.

מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי מבוסס על  12מטיילים משלמים:

$ 3,975

מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי מבוסס על  16מטיילים משלמים:

$ 3,810

מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי מבוסס על  20מטיילים משלמים:

$ 3,690

מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי מבוסס על  24מטיילים משלמים:

$ 3,585

תוספת לחדר יחיד:

המחיר כולל:

















טיסות במסלול תל אביב – בישקק – תל אביב דרך איסטנבול.
מסי נמל ומסי דלק.
לינה במלונות ,יורטות ,ב"כפר של טריפולוג'י" (קסום!) באירוח משפחתי.
ארוחות בוקר צהריים וערב למהלך כול המסלול.
טרנספורטר  4x4נהוג ע"י מקומי לכול ארבעה מטיילים.
מכשיר קשר מאושר בכול רכב (תדר)
ג'יפ מדריך עם עם ערכת מטבח ,מכונאי  +איש צוות לכול צורך.
מדריך :יותם יעקבסון.
כניסה לכול האתרים המצוינים במסלול.
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) – (.)$ 19
ויזה לקירגיזסטן בסך של  50$למשתתף.
מים מינרלים בג'יפים.
פגישת הכנה לפני היציאה לטיול.

280

$

המחיר אינו כולל:







משקאות קלים או חריפים בארוחות.
ביטוח בריאות ומטען.
הושבה במטוס.
הוצאות אישיות.
טיפ למדריך ישראלי.
כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל".

הערה חשובה :המסלול יכול להתחיל הפוך – כתלות במזג אוויר – זמינות בתי מלון – במעברים פתוחים  /סגורים – הביקור באותם מקומות נשמר לגמרי!

מקומות הלינה
צ'ון קמין
סון קול
נארין
האגם הנעלם
ג'ילו סו
טמגה
קראקול
איסיק קול
בישקק

 1לילה
 1לילה
 2לילות
 1לילה
 1לילה
 1לילה
 1לילה
 1לילה
 1לילה

מלון כפרי
יורטות
מלון  4כוכבים
מאהל של טריפולוג'י
הכפר של טריפולוג'י
מלון בקתות קטן
מלון  4כוכבים מעולה
מלון  4כוכבים
מלון  4כוכבים חדש

זוג בחדר
זוג ביורטה
זוג בחדר
זוג באוהל
לינה באוהלים
זוג בחדר
זוג בחדר
זוג בחדר
זוג בחדר

מלון פשוט אבל מקסים.
(גובה  3000מ') מחנה יורטות מופלא – חדש!!! ברמה מופלאה – רק ללקוחות טריפולוג'י.
המלון הטוב בעיר ברמת  4כוכבים חדש.
(גובה  3400מ') אוהלים גדולים עם מיטות ומצעים
(גובה  2700מ') זוג באוהל אוהל מקסים ונפלא – שיא הטיול!
 4מטיילים בבקתה חולקים מקלחת ושרותים – הטוב בסביבה
חדרים נעימים וטובים.
נעים וברמה טובה מאוד
בין המלונות הטובים בעיר.
* מצוין גובהן של נקודות הלינה הגבוהות

הארוחות:
ארוחות הבוקר תהיינה בכל מקום לינה.
ארוחות הצהריים תהיינה באופי של פיקניק נהדר בטבע עם בישולים חמים ולעיתים במסעדות.
חלקן במסעדות וחלקן בבתי המלון.
ארוחות הערב

הטיסות:
ההצעה מבוססת על לוח הטיסות של עונת ( 2021בחברת" טורקיש") ,לפי המחירים הידועים ביוני .2021
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 למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו על ידי המטיילים.

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

ביטוח:
 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.

תנאי תשלום:
 .1בעת ההרשמה ישולמו  200$לאדם המהווים דמי רישום ,אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול הטיול.
 .2יתרת התשלום תחויב ב  3תשלומים שווים ללא ריבית –  45ימים לפני מועד היציאה לטיול.
 .3ניתן לשלם בכול כרטיסי האשראי (למעט דיינרס ) .בנוסף ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית.
 .4התשלום יבוצע על פי שער העברות והמחאות (גבוה) ביום התשלום (בנק מרכנתיל).
 .5פרטי חשבון להעברה בנקאית :החברה הגיאוגרפית ברק אפיק בע"מ ,בנק לאומי ,סניף ( 693עסקים איילון) ,מס .חשבון .149400/33
 .6יש לשלוח אישור העברה לאחר שבוצעה לצורך מעקב.
 .7במידה והתשלום במזומן או בהעברה בנקאית יש לציין זאת בטופס ההרשמה ולוודא שהתשלום מתבצע עד  14ימי עבודה לפני היציאה לטיול .
 .8ללא קשר לצורת התשלום העברה  /מזומן ( -יש לתת כרטיס אשראי לבטחון במועד הרישום)
 .9מצבי 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
 .10וחירום 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.

דמי ביטול הטיול( :לא כולל טיסות)






בביטול הטיול עד  45ימי עבודה לפני היציאה לטיול  ,יוחזר כל הסכום ששולם ,למעט דמי הרישום בסך  200$לאדם.
בביטול הטיול מ  45 -ימי עבודה ועד  30ימי עבודה לפני יציאת הטיול יחוייבו המבטלים ב –  20%מעלות הטיול .
בביטול הטיול מ 30 -ועד  14ימי עבודה לפני מועד היציאה  30%ממחיר הטיול .
בביטול הטיול מ 14 -ועד  7ימי עבודה לפני היציאה דמי ביטול יהיו בסך  50%מעלות הטיול .
בביטול הטיול מ 7 -ימי עבודה לפני מועד היציאה ועד יציאת הטיול דמי ביטול בסך מלא של מחיר הטיול .

דמי ביטול טיסות:
 בהתאם לחוקי חברת התעופה ,ובנוסף לאמור למעלה.
 דמי הביטול על הטיסות יקבעו ביום ביטול הטיול ע"י המטייל ע"י חברת התעופה.

דמי ביטול  -כללי:
 כל סכום ששילם המטייל ואשר הוא זכאי להשבתו יוחזר לו בערכים דולרים על פי יום התשלום ,בתוך  30יום ממועד הביטול
( בביטול הנעשה על ידי המטייל או על ידי טריפולוג'י /החברה הגאוגרפית).
 סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי ,כפי ששולמו על ידי הלקוח.
" הודעה"  -בכתב בלבד (לרבות בפקס)  ,שתימסר במשרד החברה ,ומועד הביטול ייחשב מועד (יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור.
" ימי עבודה"  -כל אחד מהימים א ' עד ה'  ,שאינו יום חג או ערב חג.
 אנו ממליצים להוציא פוליסת ביטוח המבטחת את ביטול הטיול במקביל להרשמה .יש לוודא שהפוליסה מכסה את דמי הביטול במקרי חירום
 כמו אשפוז ,צו  8וכו'.
 דמי ביטול עסקה עד  14יום מיום ההזמנה  -בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
עם כל האמור לעיל ,במקרה של ביטול טיול ,נעשה את מירב המאמצים למזער את הנזק ולהשיב תשלומים שיתקבלו חזרה מהספקים השונים.

לפרטים נוספים צרו קשר עם יזהר
03-5639030
054-6617176
izhar@tripology.co.il

