
  יגאל רוזנטל
  טיולי חול לאנשים עם מוגבלויות 

  טיול לתאילנד 

 הרב לאומית  והחברה   טיולי חול לאנשים עם מוגבלויות –יגאל רוזנטל  ,אנחנו 
Anywhere  on Wheels   משתפים פעולה בטיול זה ושמחים לארח אתכם .  

  . חוויה והתפקיד שלכם הוא מקסימום הנאה לאפשר לכם א ימטרת הטיול ה

חוויה בלתי עשה את מה שנדרש כדי שטיול זה יגשים את חלומכם ויספק לכם אנחנו נ
  נשכחת. 

  מידע כללי
 

  עבר נקראה סיאם ("ארץ החיוכים").ב -(מדינת החופש) Prathei Thaiשמה המלא 
  ,סיורים מיוחדים וקניותתאילנד היא שילוב של תרבות אקזוטית, טבע מרשים, חופי ים, 

 .מפגש עם אוכלוסייה מקסימה
תאילנד משלבת ישן מול חדש, קסמי מזרח מול מערב מודרני, מקדשים מול מועדונים. 

  שווקי רחוב זולים מול מרכזי קניות מפוארים.
  מאורגן שמסביר פנים לתייר. בלגןבמילים אחרות 

,מקדש בודהה השוכב, מקדש  ארמון המלך-ובפרבריה  בבנגקוק  הטיול כולל ביקור 
נחווה את שוק הפרחים, נעבור בקניונים נבקר  , נחזה באמנות עתיקה ,בודהה מאמרלד

ידי יום מסחר עירני על גבי סירות עמוסות שבו מתקיים מ-בפרברי בנגקוק  השוק הצף 
נשמע על דתות רחוקות ואמונות שונות ונטעם מהטעמים , בירקות, פירות ומיני דברים

בהמשך ניסע לצד הדרומי של בנגקוק לעיר . המדינה הקסומה הזושל  םדייהייחו
פרבריה  , נשלב תרבות תאילנדית עם  גן טרופי במיטבו ונכיר כמה מהחיות  פאטייה  ו

  בתאילנד.  

   הערות הבהרה :

  בתחילת כל יום  מופיעים האותיות שמציינות  את סוג הארוחה שהיא חלק
 ערב.ארוחת  -Dצהרים, ארוחת  - Lבוקר, ארוחת  -B.  מהמחיר

   בכוונתנו לממש את כל הכתוב בתוכנית .אם כל זאת עשויים להיות שינויים
 שיותאמו לתנאים ולמקום  במידת הצורך .  

  לחילופין התשלום יחולק  ו, אמשתתפים  12הטיול ייצא לדרך אם יהיו לפחות
 משתתפים ). 12בהתאם לכמות המשתתפים (מינימום עלות של 

  תאילנד בהגדרה היא  מדינה  לא נגישה . אנחנו תכננו  מסלול מותאם
 ומונגש לאנשים עם מוגבלויות. 

  

  

  : המחיר כולל 

  כרטיס טיסה 

  , מותאם לכיסאות גלגלים. אוטובוס ממוזג עם רמפה 

  בתי מלון נגישים לכיסאות גלגלים 

  (במידת הצורך ) מדריך מקומי דובר אנגלית 

  ה מלווה ישראלי  מנוס

  ארוחות בהתאם למפורט 
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  המחיר לא כולל 

  כל מה  שלא במחיר כולל 

   תשר מכל סוג שהוא

  חיר ללא תחרות מ-אנחנו מבטיחים ומקיימים 

  .  אקסטרות ללא   נגיש .  טיול חוויתי יימסר במעמד הרישום:    מחיר הטיול

  רישום  

ו א-להעביר במייל ו ,, למלא  את הפרטים הנדרשים את טופס הרישום  יש לקרוא בעיון
  העתק חתום .  WHATSAPPב 

  יבטיחו מקום בטיול לנוסע    10%צילום דרכון ומקדמה של

  ביטוח נסיעות (לא כלול במחיר )  מספר פוליסה של 

ש י -מלי  שהלקוח מבקש לטוס עימו והשימוש דורש בטרייה לכל ציוד חש -ציוד לנכה
. (חברת התעופה  חייבת לאשר הטסה של הציוד וזה הלהציג אישור הטסה לבטריי

  תנאי הכרחי ). 

חיצוניות (גובה, רוחב  משקל ומידות -סוג-נדרש להעביר את פרטי כיסא הגלגלים,
   ועומק ). כדי לקבל אישור כרטוס .

  

  :המוצע  המסלול 

  

   2–1יום 

  )D(טיסה מתל אביב לבנגקוק 

 ,לבית המלון לאחר סגירת תהליכים בשדה התעופה  , העברה  לבנגקוקטיסה 
 גלגלים  תבעיר בנגקוק עם רכב מותאם לכיסאולבית המלון  משדה התעופה  עברהה

  וארוחת ערב .,תיאום ציפיות במידת הצורך .קבלת חדרים, היכרות עם הצוות המקומי 

   3יום 

  )B,L(  בנגקוק 

 תצפית מדהימה  על בנגקוק, הנגיש  הפרחיםביקור בשוק  ,ארוחת בוקר לאחר 
צהרים עם ארוחת   87הנמצאת  בקומה   ממסעדה  מבתי המלון המיוחדים מאחד 
בשילוב ארוחת בנגקוק  של  באחד השווקים האותנטייםביקור  לאחריו  ,מיוחדת

  .חזרה למלון ללינה  ,  בתשלום)(ערב 

    4יום 

   )B, D( בנגקוק   

הבית הגדול ביותר של מלכי תאילנד  הגדול.בארמון מתחילים את היום בביקור 
ארמון הגדול הוא פסגת האדריכלות, עושר וסגנון. אחר הצהריים מנוחה הלדורותיהם, 
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שייט עם ארוחת ערב מתוכנן בהמשך  לשופינג . MBK קניוןלבמלון או יציאה 
  .  העברה למלון ללינהבמורד נהר צ'או פרייה.  קסומה

  

   5ם יו

  )  B,D(-לילות ) 3( סדואק -דאמינו-בנגקוק 

")  שכוסה  בבודהה המוזהבהיום אנו עוזבים את בנגקוק העיר (לא לפני שנבקר "
טון בטון לפני שנתגלה שנית ) , ונוסעים לפרברי בנגקוק.  נגיע למלון שהותאם  5.5ב

 ,אנשים עם מוגבלויות שעובדיו  הםבמפעל יקור בבמיוחד לבעלי  מוגבלויות . 
   לאחר ארוחת הערב .ינעימו את זמנינו  ולהקה תאילנדיתקריוקי 

  

  6יום 

  )  B,D(-דאמינו סדואק 

של  ףהצ בשוק כולל ביקור   , נהרות שייט יום שכולו ארוחת הבוקר במלון ובהמשך 
תאילנד. מאכלים, קניות , יהיו מנת חלקינו . לאחר  ארוחת הצהריים נחצה את תעלות  

תוך  ארוחת ערב על סיפון ספינת נהרעם  הפלגה חזרה למלון . Meh Kongנהר 
  . צפיה בשקיעה 

  

  7יום 

  )  D,LB,(-דאמינו סדואק 

המקומי שכולל מנזר עובד ומוזיאון. הוזמנו   המקדש הבודהיסטיהיום נהיה אורחיו של 
לבלות איתם את הבוקר ללמוד ולחוות תרבות בודהיסטית אמיתית. לאחר ארוחת 

אורח חיים ממראות המקום  שמלמדות קמעה על נצא לסיור בכמה (אופציה) הצהריים 
בשילוב  ,יום של מנוחה ואגירת כוחות להמשך של התאילנדים באזור פרברי זה או, 

ועוד. ארוחת הערב תוענק בכפר דייג , שיעורי בישול, עיסוייםמגוון אפשרויות , כמו 
  הנופש.

  

  8יום 

   )B, D(-פטאיה   דאמינו סדואק 

ופש מודרני אתר נל, פטאיהפרברי ונשים פעמינו  ל  סדואק -מינואדהיום נעזוב את 
ארמון תצוגה של ה ) סיאם-מיני (תאילנד  של  אטורייהמינ עולם נבקר בבדרך נגיש. 

לאחר היום העמוס נוכל הגדול, פסל החירות, בית האופרה בסידני, פסל דוד ועוד. 
  .  בידור+ארוחת ערב במלון ל מנגל ונסיים את היום עם בבריכה המונגשתלנפוש 
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   9יום 

  )B, L, D(פטאיה    

דונם מלא בגנים, מופעי  600בגודל  יום שלם בגן שעשועיםהיום הוא יום מרתק . 
תרבות, נמרים, פילים, מכוניות אקזוטיות, אוכל נהדר ואפילו דינוזאורים. יום מרהיב! 

  הנופש!ארוחת הערב תוענק בכפר 

  

   10יום 

  )B, L, D (פטאיה  

.  את תוצאותיו נארוז שיעורי בישול תאילנדייום רגוע שמתחיל בארוחת הבוקר וכמה  
. לדיג או עיסוילארוחת הצהריים. את אחר הצהריים ננצל  פיקניקובעתיו יתקיים 
  .   לחוות את חיי הלילה פטאיהלבערב נסיעה 

  

     12-11יום 

  )B(בנגקוק  -פטאיה

סידורים (אחסון מזוודות במלון מהיום הראשון ) לאחר ארוחת הבוקר נסיעה לבנגקוק  
לטיסתנו חזרה אחר הצהרים נסיעה לשדה התעופה   . בבנגקוקאחרונים והשלמות 

  ביי בי תאילנד .   לארץ 

  מידע שימושי שיעזור לכם להגיע מוכנים. להלן

  מסמכים:

לפני היציאה יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה מיום היציאה לטיול.  -דרכון
את הדף עם התמונה והפרטים יש לצלם ולשמור עותק או סרוק בנפרד מהדרכון. יש 

  עמודים ריקים להחתמות (במידת הצורך) . 3לוודא שבדרכון יש לפחות 

  תבצע בעזרת הדרכון  זיהוי בחברת התעופה מהכרטיס הינו אלקטרוני,  –כרטיס טיסה

ומומלץ  עותק לקחת עמכם (באחריות הנוסע )  את ספח הביטוח שעשיתם  –ביטוח
  , בתקווה כמובן שלא יהיה צורך בדבר.והחברה המבטחת  מספר פוליסהלהעביר אלי 

  מזוודות ותיקים:

סיון, קילו. מני 22-ל 20על פי תקנות חברות התעופה על המזוודה לשקול בין  –משקל
חברת התעופה  מקפידה מאד בנושא (החברה מוכנה להתחשב בציוד נוסף שנדרש  

  לאנשים עם מוגבלויות ללא עלות).

מומלץ לקחת מזוודה מסומנת בסימן היכר שלכם לזיהוי ותג עם הפרטים  –מזוודה
שם פרטי ושם משפחה, מספר סלולרי, שם וכתובת של  –לית כמוהאישיים שלכם באנג

  ובצידו השני כתובתכם בישראל. בבנגקוק המלון הראשון 

יש להתאימו לסטנדרטים הנהוגים בחברת התעופה לגבי נפח ומשקל כפי  –תיק יד
  ) .גק" 7-(תכולה של כשמופיע בגב כרטיס הטיסה. 

  ם ומשחות.  וג שהוא, בשמים, קרמיאין להכניס לתיק היד נוזלים מכל ס -חשוב
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ניתן להשתמש חס המרה יימסר עם הרישום לטיול . – באט תאילנדי   כסף מקומי : 
  .ובקניות גדולות  יאשראי כגיבובכרטיסי 

ה התעופה ניתן לרכוש בשד.  66+היא  תאילנד הקידומת הבינלאומית  של  – טלפונים
  צורת ההתקשרות לארץ  ומהארץ תוסבר על ידי נציג/ה של מוכרת הסים ).סים מקומי.(

WIFI –המלון ישבתי ב WI-  FI לרכוש סים מקומי.  בנוסף ניתן .בחינם  

השתיה  .כחלק מהתשלוםכל יום במסלול מצוין איזה ארוחה כלולה – ארוחות
   מים . ניתן לבקש שתיה אחרת תמורת תשלום נפרד.  בארוחות 

  (במידה ויש ) כדי שיהיה משהו לאכול בהמתנה לטיסת ההמשך.  'לקחת סנדוויץמומלץ 

א לשכוח כבל חשמל . ל מתאםכמו בארץ ,שקע דו פיני . מומלץ להביא  -חשמל
  לטעינת הסלולרי. 

  שעות.  5 -את ישראל ב מהמקדי  תאילנד – שעון מקומי

לשמור על   ישראליים . ישולא להבליט  סממנים מומלץ להצניע לכת   –ון אישי בטח
  חפצי הערך , הכסף והדרכון במקום שמור ובטוח. 

  רשימת ציוד מומלץ 

  הפנס בסלולרי יספק -  פנס קטן

מעלות צלסיוס. יכול להיות גשום  29ממוצע עונתי  ברב המקומות יהיה חם  – ביגוד
  לפרקי זמן קצרים . 

וע יש להצטייד בכמות כל מי שנוטל תרופה באופן קב – תרופות ועזרה ראשונה
הנדרשת לכל ימי הטיול. בנוסף כדאי שתהיה עזרה ראשונה בסיסית , כל אחד על פי 

  היכרותו עם עצמו ומה שדרוש לו. 

  קרם הגנה 

  עזרה שניה 

  בגד ים  

  לבנים וגרביים

  כובע

  תכשיר נגד יתושים 

  מטריה 

  . ן+סוללות רזרביות או מטען ,כרטיס זיכרומצלמה 

  בריאות , ביטוח הבטריילדרכון, כרטיס טיסה אלקטרוני, אישור הטסה -מסמכים

  משקפי שמש. /משקפיים

  ספר קריאה 

  משקפת 

. לתת םלנותני שירותים כאשר חווית הטיול ענתה על ציפיותיכנהוג לתת תשר  – תשר
   $ ליום טיול . 4-תשר של כ
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  המלצה : -ולבסוף 

כל  אחד ייקח אתו  תיק נוסף ריק כדי להכיל בתוכו את כל "הדאגות והצרות 
  היום יומיות " ולוותר על צק אין של תיק זה . 

   בברכת טיול חוויתי 

  יגאל רוזנטל 

0549991366   

  

  


