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 סרילנקה  לטיול 

YR    בטיול  לארח אתכם מוגבלויות, שמחיםטיולי חול לאנשים עם –יגאל רוזנטל

  זה.

 . מקסימום הנאהתפקידכם מסתכם מטרת הטיול היא לאפשר לכם  חוויה ו

 מידע כללי
 

 בגודלו בעולם, מורכב מצמד מילים:  25-סרי לנקה הוא האי ה

 "סרי" שפירושו קדוש, ו"לנקה" שפירושו אי. 

סרילנקה הפנינה שבאוקיינוס ההודי, היא מדינה של 

 היסטוריה, תרבות וטבע מרהיב. 

מחד עבר מפואר המספר סיפור מרתק על תרבות מיוחדת , 

 מאידך חיים שוקקים מלאי צבעים וטעמים חזקים. 

הטיול כולל ביקור במקדשים עתיקים, ערים בעלות עבר עשיר 

ומפואר . נחזה באמנות עתיקה , נשמע על דתות רחוקות 

ואמונות שונות ונטעם מהטעמים הייחודיים של האי הקסום 

 הזה . 

עולם חי מיוחד -סרי לנקה ,מדינה של יופי טבעי עוצר נשימה

ן של קנדי הש שמקד ם,במפלי,יערות עד וצומח טרופי טובל 

על שווקיה הצבעונים , מטעי התה העצומים הנפרשים 

כשטיחים עצומים באזור ההררי ועדרי הפילים החיים חופשי בטבע הירוק והשופע 

 . ,הם מהאטרקציות היותר מיוחדות של המזרח

 : הערות הבהרה

  שיותאמו לתנאים  המסלול אך ייתכנו שינוייםבכוונתנו לממש את כל הכתוב

 ולמקום  במידת הצורך .  

 משתתפים. ניתן יהיה לצאת בפחות   5מינימום  רמחיר הטיול נבנה עבו

משתתפים (, יחולק  5משתתפים אם התשלום )עלות של 

 למספר המשתתפים בפועל. 

  תיומסלול מותאם לאנשים עם מוגבלו בנינואנחנו  

 סרילנקה היא מדינה  לא נגישה .למרות ש

   ידניגלגלים  אכיסלצאת לטיול זה עם ,לא חובה ,מומלץ . 
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  : המחיר כולל

 14 כולל טיסות( טיול  ימי( . 

 ותיק יד ( גק" 23)כולל מזוודה עד  משולב  טיסה  כרטיס    

 3  ניתן לרכוש סוגי שתייה אחרים היא מים .  ה. השתייליוםארוחות(

 בנפרד (.

 (לסיגריה  עלייהמערות דמבולה  ו לא כולל )ניסה לאתריםכ  

תינתן   מוגבלים לכיסאות גלגליםלא ובכך  שירצו  םלאנשי הערה:

  .לאתרים אלה סלהיכנ תמורת תשלום נפרד,אפשרות 

  מקומיים מיסים  

  מלונות בוטיק . -או-ו*   4לינה בבתי מלון 

  עם מים לשתייה  רכב ממוזג 

  אנגלית דובר מקומימדריך. 

 ת בתנועה . יומסייעים לאנשים עם מוגבלו 

 תלוי במספר המשתתפים .המסייעים הערה: מספר 

  דובר עברית  מלווה 

  ללא תוספות כספיות שקשורות למסלול .הטיול מתוכנן לימים מלאים 

 : המחיר לא כולל

  כל מה שלא תחת הסעיף המחיר כולל 

    התייקרויות דלק 

  תשר מכל סוג שהוא 

 :    חיר הטיולמ

 לאדם בחדר זוגי.  יימסר במעמד הרישום

 מחיר ליחיד בחדר . תוספת תיתכן 

 . מחיר הוגן ללא תחרות-אנחנו מבטיחים  

 רישום  

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

 .לנוסע  יבטיחו מקום בטיול  10%צילום דרכון ומקדמה של

 . מספר פוליסה של ביטוח נסיעות )לא כלול במחיר (  מומלץ להעביר העתק או 

 -והשימוש דורש בטרייה  עמולכל ציוד חשמלי  שהלקוח מבקש לטוס  -ציוד לנכה

. )חברת התעופה  חייבת לאשר הטסה של הציוד היש להציג אישור הטסה לבטריי
משקל ומידות  -סוג-נדרש להעביר את פרטי כיסא הגלגלים,וזה תנאי הכרחי (. 

 וס . חיצוניות )גובה, רוחב ועומק (. כדי לקבל אישור כרט
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 :המוצע  המסלול 

 

  :1יום 

 קולומבו –תל אביב 

 )עדיין לא נקבע  עם איזו חברת תעופה ( .   המראה מתל אביב ,טיסה לקולומבו

 : 2יום 

 נגומבו -קולומבו

שילווה אותנו מקומי ה,פגישה עם הצוות הבינלאומי    katunayakeנמל התעופה להגעה 

 .להתארגנות  או קולומבו  העברה למלון  בנגומבו,

 

 : 3יום 

 סיגיריה–נגומבו 

.   צפו וחוו את חוף  נגומבוב -בסרי לנקה  בתעשיית הדייגלאחר ארוחת הבוקר ביקור 

אווירת הדייגים לאחר דיג בלילה ביאכטות שהיא מסורת של 

בסלע   הלצפיי ((Sigiriyaלסיגריה  שנה.  נסיעה   2000

הוא אתר  Sigiriyaבעולם(.  8)פלא  כשיאפההאריות של המלך 

)אופציה מורשת עולמית. המסלול לא כולל טיפוס למבצר 

 מסג. בשעות אחר הצהרים המאוחרות בתשלום למי שיכול (

 במשך כשעה )אופציה ( .לינה באזור מרגיע  איור ווידי

 

 :4יום 

 מניירה-הרהיריוואדו-דמבולה-סיגיריה

 של בודהה הזהבבפסל לצפייה  לדמבולהלאחר ארוחת הבוקר יציאה 

 2000)אופציה( עם היסטוריה של מעל  מערות סלעל לטפס למי שיכולו,

 שנה. 

 

 

וארוחת  סדנת בישולבכפר כולל ספארי ביצוע ל hiriwadunaנסיעה  ל 

לפארק , בצריף חקלאים. לאחר ארוחת הצהריים, נסיעה צהריים מסורתית

 .. לינה  באזור 4*  4על ג'יפ ספארי , מניירההלאומי 
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 :5יום 

 קנדי-מניירה

, שהיא עיר מורשת עולמית במחוז קנדי לאחר ארוחת הבוקר נדרים לכוון  העיר 

.  נעצור לארוחת צהרים במפעל משי & בטיקמרכז בסרי לנקה ,בדרך  נבקר  

 ההודיתלרפואה כולל ביקור והסבר בגן צמחי מרפא ותבלינים 

 מקדש השןלמלון. לאחר מנוחה קצרה  נבקר ב" לקנדי. נמשיך  המסורתית

 .". המקדש הכי חשוב  לכל העולם הבודהיסטי. חזרה למלון ללינה 

 :6יום 

 קנדי

בגנים הבוטניים לאחר ארוחת הבוקר נבקר . קנדיהיום יוקדש לעיר 

 ,נסייר בגן ונהנה מיופיו .  המלכותיים

אחר  הפנינה.במוזיאון כולל  במרכזי קניות בקנדיבהמשך נבקר 

הצהריים המאוחרים נבקר במסעדה ופאב מקומי לארוחת ערב )אופציה ( 

 .בקנדי.לינה 

 :7יום 

 נוארה איליה-קנדי

. שדות תה, מפעל תה, נחזה לארץ הגבעותארוחת הבוקר ניסע עם סיום 

במפלים , פרחים ונופים פנורמיים. המקום מזכיר את  מראות הנוף של 

.אחר הצהריים טיול כיפי   יהלא-נוארה אנגליה ולכן נקרא אנגליה הקטנה  

סביב אגם גרגורי. בערב נאפשר  מנוחה ומי שמעונין יוכל  להירגע  בטיפול 

 אליה.-לינה בנוארה. תאיור ווידיהרפיה 

 :8יום 

 נוארה אליה ופרבריה

שמזכירה את ניו זילנד ,  במחלבה המקומיתלאחר ארוחת הבוקר נבקר  

שיש בה מספר גדול של חתולים  וגידולי תות. ארוחת צהריים בחווה נבקר  

ובערב  הליא-נוארהבבית הסירה. נטייל סביב העיירה  קוצצי התהאצל  

 אליה-לינה בנוארה מקומי. בפאבנסעד 

 9יום 

 אלהי -אליה-נוארה

במושבו של ומשם נמשיך לביקור  אלהילאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיירה 

ובכפר  דמבאטנה)דמות אנגלית מפורסמת( נבקר באחוזת התה   ליפטון

של  עובדי התה כדי לראות את המסורות ואת סגנון החיים שלהם. אחר 

. לינה 1800של הרכבת שתוכנן בשנת  הקשתות 9בגשר  הצהריים  נבקר 

  .אלהיב
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 10יום 

 הקטר גמ–פארק לאומי יאלה 

. נבקר  בגן  הלאומי לפארק הלאומי יאלהלאחר ארוחת הבוקר ניסע  

 עשרותארנבות, תנינים, פילים,  איילים, חזירי בר, -יאלה  שבה נצפה  ב 

או ביאלה  ה. לינבקטרגמה במקדש הינדי סוגי ציפורים. בהמשך ביקור  

  . בעיירה טיסה

  11יום 

 גאלה-יאלה

מבצר שכוללת  בגאלה העתיקה. נבקר גאלהארוחת הבוקר ניסע לעיר עם סיום 

קמ"ש, נלמד על אורח חייהם של הגנרלים  22שהיקפו  מתקופת הכיבוש ההולנדי

ומגוריהם, נעבור דרך צריפי חיילים, בונקרים, מבנה של בית משפט, בתי ספר, מקדשים 

, ואם יותיר נטעם מגלידה ביתיתבודהיסטיים, מסגדים, כנסיות, מגורים, מוזיאונים ימיים, 

 לינה בגאלה .נתצפת על חוף הים המדהים .הזמן 

 :12יום 

 נגומבו-קולומבו-גאלה

. נמשיך לעיר הבירה במדגרת הצביםלאחר ארוחת הבוקר ניסע לנגומבו. בדרך נבקר 

ניסע לנגומבו ללינה לינה בקולומבו או עצירה לקניית מזכרות.  כוללבעיר ,  לסיור קולומבו

. 

  13-יום 

 katunayake התעופה הבינלאומינמל  –נגומבו 

כולל ארוחת צהרים ,סיכומים   בנגומבוהתארגנות במלון לפני הטיסה לארץ. סיור בבוקר 

  טיסה לארץ .ללשדה התעופה .ניפרד מהמלווים המקומיים ונשים פעמינו 

 סרילנקה  להתראות 

  14 -יום

 katunayake– תל אביב 

 נחיתה בנתב"ג.
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 להלן מידע שימושי שיעזור לכם להגיע מוכנים.

 מסמכים:

לפני היציאה יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה מיום היציאה לטיול. את  -דרכון

הדף עם התמונה והפרטים יש לצלם ולשמור עותק או סרוק בנפרד מהדרכון. יש לוודא 

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

 הכרטיס הינו אלקטרוני, זיהוי בחברת התעופה מתבצע בעזרת הדרכון   –כרטיס טיסה

ומומלץ  את ספח הביטוח שעשיתם  )באחריות הנוסע ( לקחת עמכם עותק  –ביטוח

 להעביר אלי מספר פוליסה והחברה המבטחת , בתקווה כמובן שלא יהיה צורך בדבר.

 מזוודות ותיקים:

קילו. מניסיון,  22-ל 20זוודה לשקול בין על פי תקנות חברות התעופה על המ –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

ר סלולרי, שם וכתובת של שם פרטי ושם משפחה, מספ –האישיים שלכם באנגלית כמו

 השני כתובתכם בישראל. ובצדו בסרילנקההמלון הראשון 

יש להתאימו לסטנדרטים הנהוגים בחברת התעופה לגבי נפח ומשקל כפי  –תיק יד

 ( .גק" 7-שמופיע בגב כרטיס הטיסה. )תכולה של כ

 אין להכניס לתיק היד נוזלים מכל סוג שהוא, בשמים, קרמים ומשחות.   -חשוב

יחס המרה יימסר עם הרישום לטיול .ניתן להשתמש  – רופי סרילנקי    כסף מקומי : 

 ובקניות גדולות . יבכרטיסי אשראי כגיבו

.  בשדה התעופה ניתן לרכוש 44היא +  סרי לנקה הקידומת הבינלאומית  של  – טלפונים

 ת הסים (./סים מקומי.)צורת ההתקשרות לארץ  ומהארץ תוסבר על ידי מוכר

WIFI – בבתי המלון ישWI-  FI  .בחינם. בנוסף ניתן לרכוש סים מקומי 

בארוחות  מים . ניתן לבקש שתיה אחרת תמורת  הארוחות ליום . השתיי 3– ארוחות

 תשלום נפרד.  

 כדי שיהיה משהו לאכול בהמתנה לטיסת ההמשך.  'מומלץ לקחת סנדוויץ

כמו בארץ ,שקע דו פיני . מומלץ להביא מתאם חשמל . לא לשכוח כבל לטעינת  -חשמל

 הסלולרי. 

השעה  ישראלב 15:32  השעה סרי לנקהכשב). שעות לפני ישראל  3.5– שעון מקומי

 ( 12:02 היא

מומלץ להצניע לכת  ולא להבליט  סממנים ישראליים . יש  לשמור על  –ון אישי בטח

 חפצי הערך , הכסף והדרכון במקום שמור ובטוח. 
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 רשימת ציוד מומלץ 

 הפנס בסלולרי יספק -  פנס קטן

מעלות צלסיוס. יכול להיות גשום  35ממוצע עונתי ולח  ברב המקומות יהיה חם   – ביגוד

 לפרקי זמן קצרים . 

כל מי שנוטל תרופה באופן קבוע יש להצטייד בכמות הנדרשת  – תרופות ועזרה ראשונה

ראשונה בסיסית , כל אחד על פי היכרותו עם  לכל ימי הטיול. בנוסף כדאי שתהיה עזרה

 עצמו ומה שדרוש לו. 

 קרם הגנה 

 לבנים וגרביים

 כובע

 תכשיר נגד יתושים 

 מטריה 

 . ן+סוללות רזרביות או מטען ,כרטיס זיכרומצלמה 

 , ביטוח בריאות הדרכון, כרטיס טיסה אלקטרוני, אישור הטסה לבטריי-מסמכים

 משקפי שמש. /משקפיים

 ספר קריאה 

 משקפת 

$ ליום  4-כ לתת מקובל . םכאשר חווית הטיול ענתה על ציפיותיכנהוג לתת תשר  – תשר

 טיול . 

 : המלצה -ולבסוף 

כל  אחד ייקח אתו  תיק נוסף ריק כדי להכיל בתוכו את כל "הדאגות והצרות היום 

 של תיק זה .   check innיומיות " ולוותר על 

  בברכת טיול חוויתי 

 יגאל רוזנטל 

 

 


