משלחת כלכלית-לימודית
לצפון קוריאה וסין
יציאה 914. :חזרה914. :

הסיור בביצוע חברת תרבותו ועל אחריותה4
לפרטים ולהרשמה התקשרו 80-695-8808 :שרון
 80-695-8855חגית
יש לציין בעת ההרשמה כי הנכם חברי פורום
נא ידעו את הפורום במייל חוזר כי בצעתם הרשמה4
על הסיור:
 סיור חלוצי לאחת המדינות המסוגרות בתבל
 נלמד על כלכלת צפון קוריאה ,וענפים ייחודיים בה :תעשיה ,מסחר ,חקלאות ,תיירות וכו'
 עד כמה שיתאפשר ,נפגש עם גורמים כלכליים רלוונטים בצפון קוריאה ובבייג'ין
 נבקר באזור התעשייתי המפורז בין שתי הקוריאות
 נבקר בבירה פיונגיאנג ואתריה המרכזיים ,בשמורות טבע ובפארקים לאומיים
 מדריך ישראלי מלווה במדריכים מקומיים
שלב הרישום המוקדם ( ,)Early Birdsעד תאריך  ,9649פתוח להרשמת חברי פורום בלבד 4המקום בסיור מוגבל
ביותר ,ועל כן ההרשמה היא על בסיס כל הקודם זוכה4
מבוא
צפון קוריאה היא ללא ספק אחת המדינות המסקרנות ביותר בעולם כיום .זוהי מדינה סגורה ,מנותקת משאר
העולם ,כולל שכנותיה ,ואשר רב הנסתר על הנגלה אודותיה .לתייר מערבי (ורק מעטים הגיעו למדינה זאת בינתיים)
היא משרה אוירה של טירה נצורה הקיימת במעין חלל ריק :מעט מאוד כלי רכב נעים ברחובות ,אין פרסומות בצידי
הדרך ,לא רואים בעלי חיים וכולם מיישרים קו וסוגדים (מרצון או שלא מרצון) לשליט אחד ,דיקטטור כל יכול המתנהג
כאל .אבל השוני הזה מכל דבר מוכר ,הוא הוא האחראי למסתורין האופף את המדינה ואחראי לכח המשיכה המיוחד
שלה.
דוגמאות המעידות על מוזרותה ושונותה של המדינה הזו:
 לפי לוח השנה הצפון קוריאני השנה היא  501ולא  6052שכן הוא מבוסס על תאריך לידתו של אביה
ומיסדה של המדינה קים איל סונג.
 לצפון קוריאה ,בעלת  62מיליון אזרחים ,יש את הצבא הרביעי בגודלו בעולם ובבירתה פיונגיאנג נמצא
האצטדיון הגדול בעולם המכיל  510אלף מקומות ישיבה ומשמש לאירועים ומיפגנים המוניים בחסות
השליט הכל יכול של המדינה.




זוהי "מדינה דמוקרטית" בה האזרחים מחויבים לבחור פעם בחמש שנים – אבל רק בפתק אחד הנושא
את שמו של השליט.
צפון קוריאה מתגאה באזרחיה שכולם יודעים קרוא וכתוב ,אין בה אנאלפביתים ,אך יש הטוענים כי
 500%מהאוכלוסיה יודעים לכתוב את שמו של השליט הנוכחי קים ג'ונג און.

הרקע לבידודה של צפון קוריאה שנוסדה בשנת  5421בידי קים איל סונג (סבו של השליט הנוכחי) ,הוא החלוקה
הזמנית של חצי האי לדרום ולצפון בהסכם בין המעצמות אחרי מלחמת העולם השניה .כאשר ביקשה ארה"ב ב5410 -
לקיים את הסכם ,לבטל את החלוקה ולקיים בחירות לעם הקוריאני כולו ,התנגד לכך קים איל סונג בחסות ברית
המועצות וסין .המלחמה שפרצה בעקבות כך בין שתי הקוריאות ,ארכה  3שנים וגבתה את חייהם של  6.1מיליון איש,
רובם אזרחים .בסופה נחתם הסכם הפסקת אש בין שתי הקוריאות אך מעולם לא נחתם חוזה שלום בין המדינות.
מאז שנות השבעים אימצה המדינה את "אידאולוגית הג'וצ'ה" ,הדוגלת בעצמאות פוליטית ,אי תלות כלכלית
והסתמכות על הגנה עצמית .פילוסופיה זאת תרמה להסתגרותה ובידודה הכמעט מוחלט של צפון קוריאה משאר
העולם.
במסגרת הסיור המקיף בצפון קוריאה נראה בין היתר את המונומנטים הענקיים של הבירה פיונגיאנג ,דרך
האזורים המרוחקים של המדינה אל ההרים והחופים הציוריים בחוף המזרחי.

מסלול הסיור
יום  914. |9תל -אביב -בייג'ין
לאותם שיטוסו באייר אוקראין :טיסה מתל אביב לבייג'ין והעברה למלון .לינה בבייג'ין (הגעה מאוחרת).
הטסים באופן עצמאי יפגשו אותנו במלון.

יום  984.│ 9בייג'ין
לאחר ארוחת הבוקר נקיים פגישות/הרצאות עם בכירים בממשל הכלכלי ובמשק הסיני)TBA( .
נצא לסיור בבייגין .נבקר במוזיאון הלאומי הממוקם באזור ככר טיננמאן בו נוכל ללמוד על ההיסטוריה הארוכה
והעשירה של סין .בהמשך היום נסייר בשוק המשי המפורסם .בסיומו של יום נשוב למלוננו.
(הסיור מותנה בסדר היום העסקי-כלכלי שיקבע בהמשך).

יום  994. | 0בייג'ין – פיונגיאנג
ב בוקר נצא לשדה התעופה בבייג'ין בו נקבל את הויזה לצפון קוריאה .לאחר מכן נטוס לפיונגיאנג ( )Pyongyangבירת
צפון קוריאה והמרכז התרבותי והכלכלי שלה .בדרכנו למלון  Koryoהמפואר בו נשהה ,נעצור כדי לראות את קשת
הניצחון ( – )Arch of Triumphהקשת הגדולה בעולם ובאתר  ,Mansudae Grand Monumentבו ניצבים פסלי
ברונזה בגובה  66מטר של השליטים קים איל סונג וקים ג'ונג איל .בשעות אחר הצהרים נגיע למלון לארוחת ערב
ולינה.

יום  994. | .סיור בפיונגיאנג
ביום זה נכיר מקרוב את עיר הבירה של צפון קוריאה פיונגיאנג ( ,)Pyongyangנלמד את כלכלת המדינה ואתגריה.
"אניונג האסיאו" ,בוקר טוב בקוריאנית .לפי המסורת נוסדה העיר בשנת  6333לפנה"ס ובשנת  264לספירה
היתה לבירת ממלכת קוריאה .בשנת  5421כאשר חולק חצי האי קוריאה לשתי מדינות ,הפכה פיונגיאנג לבירת
קוריאה הצפונית .העיר ניזוקה קשות במלחמת קוריאה אך נבנתה מחדש בסגנון אדריכלי קומוניסטי עם שדרות
רחבות ,מונומנטים גדולי מימדים ובתים מונוליתיים .בעיר רכבת תחתית וכן חשמליות ואוטובוסים .מס' כלי הרכב
הפרטיים על הכבישים הוא מזערי ומאות אלפי אנשים צועדים לעבודתם ברגל.
נתחיל את סיורנו ב Kumsusan Palace of the Sun -מקום קבורתם המלכותי של שליטי צפון קוריאה .נמשיך
ונסייר ברגל באזור כיכר קים איל סונג ,הכיכר ששטחה  41דונם בנויה בסגנון ככר טייננמן והיא מהגדולות בעולם.
סביב הכיכר מספר מבני ממשל והיא משמשת למצעדים וחגיגות המוניים .נמשיך לביקור קצר ב"חנות הספרים
בלשונות זרות" שם נוכל לקנות מזכרות ונגיע לארוחת צהרים במסעדה מקומית.
בתום מנוחה קצרה נגיע ל – Mangyongdae Native House -הבית בו נולד קים איל סונג ב 5456 -הממוקם
בראש גבעה המשקיפה על מרכז פיוניאנג .נסתובב באתר ונוכל לראות את באר המים ,מונומנטים ומוצגים ותמונות
מאותה תקופה .בתום סיורנו נתנסה בנסיעה במטרו המקומי שיביא אותנו למגדל  Jucheשנבנה לכבוד יום הולדתו ה
 40של קים איל סונג והושלם ב .5496-גובה המגדל  540מטר וזהו המונומנט העמודי השני בגובהו בעולם!

יום  904. | 6האזור התעשייתי המפורז בין שתי הקוריאות ()DMZ
היום מוקדש ללימוד והבנת הפיתוח התעשייתי של צפון קוריאה.
לאחר ארוחת הבוקר נדרים לעיר  , Kaesongבעבר בירת ממלכת קוריאה וכיום עיר תעשיה בגבול שבין הצפון
לדרום .העיר ממוקמת ב"שטח המפורז" ( )DMZ-Demilitarized Zoneשהוכרז בהסכמת שתי המדינות בסוף
המלחמה ביניהן שארכה  3שנים .נשמע הסברים על המלחמה "הנשכחת" ונסייר ב ,Panmunjom -הכפר הנטוש בו
נחתם ההסכם לסיומה .נבקר גם בבית היחיד ששרד שלם מאז ובו לחצו ידיים נציגי האו"ם וצפון קוריאה ונקרא היום
"מוזיאון השלום".
בתום בקורנו ניסע ל Koryo History Museum -הממוקם  6קילומטר ממרכז קאסונג בתוך מבנה היסטורי שהיה
המכון הלימודי המרכזי בתקופת שושלת קוריו (  459-5346לספירה) שממנה נגזר שם המדינה קוריאה" .המקום
שהוא "אתר מורשת עולמית" של אונסק"ו מציג את עיקרי התורה החינוכית הקונפוציאנית באותה תקופה בעזרת יותר
מאלף מוצגים מחומרים שונים וכן את ההישגים המדעיים והאמנותיים בתקופת השושלת.
בצהרים נתנסה בארוחה קוריאנית מסורתית Pansanggi -המורכבת ממספר קערות קטנות שבהן ניתן למצוא דג
ומנות מגוונות של ירקות שונים . Kimchi -תפריט כזה נחשב לסעודה מלכותית בתקופת השושלות הקוראניות .בתום
הארוחה נראה את הגשר המפורסם  Sonjuk Bridgeשנבנה ב 5640-והתפרסם כמקום בו נרצח המלומד והמדינאי
 Jeong Mong Juבשנת  5346בתקופת שושלת קוריו .גשר האבן הוא מונומנט לאומי אשר זכה להכרה "כאתר
מורשת עולמית" של אונסק"ו.
נשוב לפיונגיאנג ונבקר במוזיאון המחודש  Victorious Fatherland Liberation War Museumבו נוכל ללמוד
מקרוב על מלחמת קוריאה כפי שהיא נראית בעיני קוריאה הצפונית בעזרת מוצגים וציורים שונים .אחד המוצגים
המענינים ביותר הוא אנית הצי האמריקאית  US Puebloשנשבתה בשנת  5429עת חדרה למים הטריטוריאליים של
צפון קוריאה .בדרכנו למלון נעצור לטעימה של ארוחה מסורתית נוספת  Bibimbapהמורכבת מאורז לבן ,ירקות
מבושלים ברוטב סויה ,ביצה ורצועות בשר עם בירה מקומית במבשלת בירה מקומית .נשוב למלוננו לארוחת ערב
ולינה.

יום  9.4. | 5פיונגיאנג – נסיעה להרי מיויאנג
היום נמשיך לחקור את חיי הכלכלה והתרבות בפיונגיאנג.
נבקר בסטודיו לאמנות המפורסם ביותר במדינה  Mansudae Art Studioולאחר מכן נסייר באולפנים בהם
נעשים כל הסרטים של צפון קוריאה .לאחר ארוחת הצהרים נבקר בבנין הספריה הלאומית ( Grand People's Study
 ) Houseשנבנה בסגנון מסורתי על שפת נהר הטאדונג בשנת  5496לציון יום הולדתו ה 40-של קים איל סונג .
נמשיך לסיור רגלי בפארק המזרקות המרשים ( )Mansudae Fountain Parkהסמוך ונסייר בארמון הילדים
( )Mangyongdae Children’s Palaceהמוקדש לפעילויות העשרה לתלמידים בתחומי ספורט ,אמנות ושפות ונחזה
במופע ילדים.
בשעות אחר הצהרים נצא בנסיעה להר " – Myohyangsanהר הניחוח המיסתורי" הנמצא במרחק שעתיים
נסיעה .זוהי שמורה ייחודית המצטיינת בנוף יחודי וחי וצומח אנדמי שחלקו בסכנת הכחדה .כמו כן מצויים באתר
מבנים היסטוריים בני  5000שנה .האתר הוכרז "שמורה ביוספרית עולמית" ע"י אונסק"ו .לעת ערב נגיע למלוננו
לארוחת ערב ולינה.

יום  964. | 7הרי Myohyangsan
היום יוקדש הדיון להבנת הפוליטיקה והיחסים הבינלאומיים של קוריאה והשלכותיהם על ההזדמנויות העסקיות בה.
לאחר ארוחת הבוקר נערוך סיור בתערוכה הבין לאומית לידידות ()International Friendship Exhibition
קומפלקס ענק המכיל מתנות שניתנו למושלי קוריאה לדורותיהם .נעלה לראש המבנה להפסקת קפה/תה ולתצפית
יפה על ההרים והסביבה .בהמשך נלך מסביב למקדש ההיסטורי הבודהיסטי פויהון ( )Poyhon Templeשנבנה
בשנת  5026וחודש במאות  . 51-59אחר הצהרים נצא לטיול רגלי קצר בעמק מנפהוק ( )Manphok Valleyונערוך
פיקניק בחיק הטבע (בהתאם למזג האויר) .בערב נחזור למלוננו בפיונגיאנג ונהנה מארוחה טיפוסית של אורז וירקות
אפויים על תנור אבנים לוהטות .לינה במלון .Koryo

יום  954. | 0וונסאן – אתר הסקי מאסיקריונג
היום מוקדש לענף התיירות ,החקלאות והמדגה.
העיר וונסאן ( )Wonsanהנמצאת כ 600-קילומטר מזרחית לפיונגיאנג על שפת ים יפן (שלוחה של האוקינוס
השקט) .זוהי עיר נמל ותעשיה שנוסדה בשנת  5990בזמן השלטון היפני על קוריאה ומונה כ 300 -אלף תושבים.
מאז  6053מושקעים בה כספים רבים כדי להפוך אותה לעיר תיירות ונופש כולל תכנון לבניית מלון תת מימי…
בדרך נעצור בבית תה מקומי להתרעננות ונסייר במתחם מלון  Masikryongהשוכן בגובה  429מטר למרגלות אתר
הסקי היחיד במדינה הנמצא בראש הר  Taehwaשגובהו  5320מטר .זהו פרויקט שהכח המניע שלו הוא השליט קים
ג'ונג און שמטרתו להכניס מטבע זר למדינה.
בתום סיורנו באתר נמשיך לוונסאן ונערוך ביקורים באתרים שמילאו תפקיד חשוב במלחמת השחרור מהיפנים
ומלחמת קוריאה -Wonsan University of Agriculture ,המוסד החשוב ביותר בתחומו לפיתוח החקלאות במדינה,
מזח הדייגים בו נוכל לקנות מאכלי ים טריים שניצודו זה עתה ע"י הדייגים המקומיים .בשעות הערב נאכל ארוחה
משותפת ונסתובב להנאתנו במרכז העיר לפני שנשוב למלוננו באתר הסקי מאסיקריונג ללינה.

יום  974. | 1מאסיקריונג – נסיעה לפיונגיאנג
נ תעורר בלב ההרים ולאחר ארוחת הבוקר נעפיל באמצעות רכבל הסקי לפסגת ההר ממנו נשקף נוף נהדר של
הסביבה כולה .לאחר שנרד מההר נתחיל את נסיעתנו חזרה לכוון פיונגיאנג .בדרכנו נעצור במפלי אולים ( Ullim
 )Waterfallsהמרשימים ונערוך פיקניק באתר (מותנה במזג אויר) .אחר הצהרים נגיע למלוננו בפיונגיאנג ולאחר
ארוחת הערב נצא לשייט מהנה על נהר טאדונג ונצפה על הבירה המוארת .לינה בפיונגיאנג

יום  904. | 98טיסה לבייג'ינג – סיורים
הבוקר נפרד מצפון קוריאה ונצא לשדה התעופה ממנו נמריא לבייג'ין וניחשף לקשרים עסקיים ולשת"פ אפשריים
לחברות ישראליות בסין .לאחר הנחיתה ניסע לסייר באזור  Wangfujingשהוא אזור הקניות המודרני של בייג'ין ,נבקר
במפעל פנינים ,נראה טקס שתיית תה ,נסייר ב"עיר האסורה" ,ארמון הקיץ ומקדש השמיים .ביום  ,50לינה בביג'ין.
(הסיור מותנה בסדר היום העסקי-כלכלי שיקבע בהמשך).
לאלו הטסים באייר אוקראיין – נסיעה לשדה התעופה לטיסת לילה.
למי שטס עצמאית – בהתאם ללוח הטיסות שלו.
יום  914. | 99נחיתה בתל אביב *
*לוח הזמנים מבוסס על לוח הטיסות של אייר אוקריין
הערה חשובה :יש לזכור כי לוח הזמנים כפוף לשינויים אפשריים הנובעים מהביקור במדינה ייחודית זו.

שאלות ותשובות
האם בטוח לבקר בצפון קוריאה?
למרות האירועים הפוליטיים הקשורים בשמה של צפון קוריאה ,התיירות אינה מושפעת מכך .החברה איתה
תרבותו התקשרה לביצוע הסיור  ,היא אחת ממארגני הטיולים הספורים אשר זכו לרישיון מהמשטר לצורך כך .לא ניתן
לבקר במדינה שלא באמצעות החברות הללו .היא עושה זאת מזה עשור שנים בביטחון רב וללא תקלות עם הרשויות.
לגבי הביטחון האישי .צפון קוריאה מתגאה באחד משיעורי הפשיעה הנמוכים ביותר בעולם ותיירים מרגישים בה
מאד בטוחים .עד היום ,לא היו לחברה המארגנת שום אירועים בעלי אופי פלילי כמו כייסות ,גניבת חפצים וכו' .צוות
החברה בצפון קוריאה עומד בקשר עם כל השגרירויות והנציגויות הזרות בפיונגיאנג ,לכל מקרה בו תידרש התערבות.
כיצד אורגן הסיור?
חברת התיירות איתה התקשרנו לביצוע הסיור ,פועלת בשיתוף עם סוכנות הנסיעות הלאומית של צפון קוריאה
(" )"KISTCב אופן ישיר .כל הבקשות לוויזה מוגשות לסוכנות זו בפיונגיאנג וכל אשרות התייר שהחברה מספקת
למטיילים ניתנים כדין על ידי רשויות צפון קוריאה.
האם בעלי דרכון ישראלי יכולים לקבל ויזת תייר לטיול בצפון קוריאה?
כן ,אזרחים ישראלים ,כמו אזרחי רב המדינות בעולם  ,כשירים לקבל ויזת ביקור בצפון קוריאה .את הויזה יקבלו
המשתתפים בבייג'ין.סידורי הנפקת הויזה לצפון קוריאה יטופלו ע"י חברת תרבותו.

האם ויזה שהונפקה ע"י החברה בבייג'ין תכובד תמיד בצפון קוריאה?
ויזות התייר שיונפקו לכם בבייג'ין ,מכובדות תמיד ע"י שלטונות צפון קוריאה .למרות שזה לא קרה לחברה
המארגנת עד כה ,במידה ויקרה ,תרבותו תחזיר את כל הסכומים ששולמו על ידיכם עבור הסיור החל מהרגע בו
עליתם על המטוס מבייג'ין לפיונגיאנג.
האם משרד החוץ הישראלי מאשר לישראלים לבקר בצפון קוריאה?
כן ,אתר משרד החוץ קובע כי אין מניעה לבקר בצפון קוריאה.
מי לא יכול לקבל ויזת תייר לצפון קוריאה?
עיתונאים מקצועיים ואזרחי דרום קוריאה ,אינם יכולים לקבל אשרת תייר רגילה ונדרשים להגשת בקשות מיוחדות
לשלטונות ולתהליך ארוך לשם כך.
האם אני צריך ויזת תייר לסין?
כן ,כמו בכל נסיעה רגילה לסין .אולם יש להקפיד על ויזה עם  6כניסות לסין.
באיזו שפה יתנהל הסיור?
שפת ההדרכה הסיור היא אנגלית והמדריכים המקומיים דוברי אנגלית טובה .המלווה הישראלי של הקבוצה,
יתרגם לעברית בעת הצורך .המדריכים המקומיים ,כולם מועסקים ע"י המדינה ,נבחרו והוכשרו בקפידה רבה כדי לייצג
את תרבותה של צפון קוריאה באופן המקצועי והמרתק ביותר .בנוסף ,הם תורגלו לטפל היטב במטיילים כדי להבטיח
את שלומם ורווחתם ללא דופי.
מהי דרגת הקושי הגופני בסיור הזה?
עליכם להיות להיות בכושר גופני סביר כמו בכל סיור בעצימות בינונית .חלק מימי הסיור עשויים להיות ארוכים –
יציאה ב בוקר וחזרה למלון בערב .למרות שהאוטובוסים נוחים ,הכבישים במחוזות הכפריים "סובלים" מתחזוקה נמוכה
וממהמורות בדרכים ולעיתים המסלול עובר בדרכי עפר .ישנן קטעי הליכה רגלית ולעיתים אף טיפוס על משטחים
שאינם מישוריים ,אבל תמיד תוכלו לבחור לא להצטרף ולחכות לנו עד שהקבוצה תשוב לנקודת היציאה.
האם נוכל לצלם תמונות וסרטוני וידאו במהלך הסיור?
כן ,ניתן לצלם תמונות וסרטוני וידאו באופן חופשי ברב המקומות בצפון קוריאה .יש מקומות שבהם אין לצלם
והמדריכים המקומיים יתריעו מראש היכן שהצילום אינו מותר .בדרך כלל ,אלו צילומים הקשורים בנושאים צבאיים.
בכל מקרה שבו אינכם בטוחים בשאלות אלו ,תוכלו לפנות למדריך המקומי.
האם תהיה לנו גישה לאינטרנט או לטלפון סלולארי?
כן ,אבל רק בתחומי המדינה .מוקדם יותר השנה ,הודיעו השלטונות כי מעתה יורשו זרים להביא איתם טלפונים
סלולריים ,לרכוש כרטיסי  SIMמקומיים המאפשרים גישה לרשת הסלולרית המקומית.
תקשורת טלפונית בינלאומית ,יש רק מהמלונות בהם נתאכסן .אלו מאפשרים לאורחים לשלוח מיילים באמצעות
כתובת הדוא"ל של המלון כמו גם להשתמש בתאי הטלפון המוצבים בהם לביצוע שיחות בינלאומיות או משלוח פקס
תמורת תשלום (בד"כ  5-3יורו).
אני יכול להביא מחשב נייד ,אייפד ,או קינדל?
כן .אין הגבלות על הבאת מכשירים אלקטרוניים כנ"ל אבל לא מכשירי  GPSעצמאיים .מחשבים ניידים ,אייפדים,
קינדל – כולם מותרים.
איזה מטבע עלינו להכין לקראת הסיור?
דולר ,אירו ויואן סיני הם מטבעות חוקיים בצפון קוריאה .אנו ממליצים להשתמש ביואן סיני עבור רכישות קטנות
כמו מים ,חטיפים ,מזכרות .במטבע היורו טוב לשלם את דמי הכניסה לאירועים מיוחדים ובדולרים ניתן להשתמש בכל
מקום אחר .מומלץ להביא תמהיל מהמטבעות הללו ובשטרות קטנים ,כיוון שלא תמיד למקבל התשלום יהיה עודף
לתת לכם .בנוסף ,הבנקים לא מקבלים שטרות כסף שחוקים או קרועים ,שהונפקו לפני שנת  . 6000כדאי להצטייד
בשטרות בעלי מראה נקי וחדש .אין כספומטים או דוכנים להמרת מטבע במדינה .המטבע המקומי וון ( ,)wonאסור
בשימוש ע"י תיירים .ברי המזל מבינכם יוכלו לקבל שטר כמזכרת הביתה.
מהי העונה הטובה לבקר בצפון קוריאה?
לכל עונה בצפון קוריאה יש קסם משלה .למרות זאת ,האביב והסתיו הם כנראה התקופה הטובה ביותר לנסוע
צפון קוריאה .העונה הגשומה היא מיולי עד תחילת אוגוסט .הטמפ' בזמן הביקור שלנו תהיה  +60ביום ובלילה 50-
 .+51בספטמבר יש  4ימי גשם בממוצע.

ומה עם ארוחות?
לאורך הסיור בצפון קוריאה (למעט היום הראשון והאחרון) – פנסיון מלא ,שלוש ארוחות ביום .ארוחת בוקר
מערבית (עם ביצים ,טוסט וכו') ,תוגש במלון .ארוחות צהריים וערב תהיינה במסעדות המקומיות בתפריט קוריאני
מסורתי ,הכולל :אורז ,ירקות ותבשילי בשרים .ניתן יהיה לקבל גם תפריט צמחוני.
ומה אם אחלה בזמן שהותי שם?
אנו דורשים מהנוסעים לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות המכילה ביטוח פינוי רפואי מצפון קוריאה בעת הצורך .חב'
ביטוח בינלאומיות כמו  SOS Internationalו Travel Guard -מציעות פוליסות כאלו .אנו במגעים סופיים עם חב'
ביטוח בריאות ישראלית לכיסוי הפוליסה שלהם גם בצפון קוריאה .כמו כן ,טיפול רפואי ניתן לקבל בבית החולים של
פיונגיאנג במתחם הדיפלומטי .הטיפול הרפואי במחוזות הכפריים של המדינה ,עלול להיות מוגבל יותר.
במקרה שידרש פינוי רפואי מהמדינה ,המדריכים המקומיים של החברה המארגנת יפעלו במשותף עם חב'
הביטוח והשגרירויות הזרות כדי לארגן זאת .קיימת גם אפשרות לרכוש ביטוח נסיעות חירום באמצעות חברת Travel
 .Guard Chartisהתקשר אלינו לפרטים נוספים.
המחיר $ 3,900 :למשתתף בחדר זוגי  /יחיד בחדר
תוספת בגין נלווה עם לינה באותו חדר $ 6,900
המחיר אינו כולל טיסות תל אביב-בייג'ין -תל אביב
המחיר כולל:
 טיסה בייג'ין -פיוניאנג -בייג'ין בחברת Air Koryo
 לינה במלון בבייג'ין ברמת תיירות טובה על בסיס ארוחת בוקר
 לינה במלונות  2כוכבים במהלך הסיור בצפון קוריאה ע"ב פנסיון מלא (כמפורט בתוכנית)
 אוטובוס צמוד לביצוע התכנית
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית
 דמי כניסה לאתרים המוזכרים בתכנית
 ויזה לצפון קוריאה
 מפגש קבוצה לפני היציאה לטיול
המחיר אינו כולל:
 הוצאות אישיות וביטוח .מומלץ לעשות ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה (לא רק בריאותית).
 שתיה בארוחות
 ארוחות מעבר למפורט
 ויזה לסין עם שתי כניסות –  $ 41לאדם אותה עושים באופן עצמאי
עלות טיסות ת"א-בייג'ין-ת"א:
קיימים מספר מועט של מקומות בטיסות קבוצתיות ת"א-בייג'ין-ת"א ,באייר אוקראין ,דרך קייב:
מחיר במחלקת תיירים $210 :לאדם.
במחלקת עסקים (מותנה בזמינות המקומות ביום ההזמנה) $5,200 :לאדם
ניתן לטוס עצמאית ולהצטרף לסיור בביג'ין ,בתנאי שהמזמין יגיע למלון בביג'ין עד .60.2
תנאי תשלום:
 דמי הרשמה על סך  $ 200לנוסע עם ההרשמה .דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול הטיול ,והם
מהווים תשלום ראשון מסך העלות.
 עם הבטחת הסיור יגבה התשלום כולו
 ניתן לשלם ב 3 -תשלומים ללא ריבית
 התשלום לפי שער המחאות והעברות.
 מומלץ לעיין בתנאים ומידע כללי
כל הזכויות שמורות ל תרבותו  -טיולי תרבות  ,קרוזים  ,טיולים מאורגנים לחו"ל )(c

בברכת סיור מהנה ומועיל,
צוות "תרבותו"  -טל80-695-8818 4

