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מסע מופלא לארץ רחוקה בעלת תרבות עתיקה ומרתקת ואתרי צלילה מהטובים והשמורים  

 !!! ביותר בעולם כולו
 .Gorokaפסטיבל  –ביותר בפפואה  יםהחשוב  יםפסטיבלאחד ה טיול צלילה משולב עם סיור ב

 טיול קצה משובח עם חוויות ייחודיות מעל ומתחת למים.
 

עם   המפורסמת  FEBRINAעל הספינה גינאה -בפפואה ניולילה מדהימה הפלגת צ תלילו עשרה
  .סמוראיבועז  –ומדריך טיולי הצלילההצלם 
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 מסלול הטיול:
 

24.09.10   
 . לסינגפורטיסות עד 

 
24.09.11    

 , העברה ללילה במלון לקראת טיסות ההמשך.לסינגפורבהגעה 
 

24.09.12   
 גיני. -יר ניויאאה עם פופל מסינגפורטיסות 

בהגעה ניפגש עם נציגי החברה שיעזרו באחסון תיקי הצלילה,   בבוקר. 13.09הגעה לפורט מורסבי 
 .בכניסה למדינה

 
24.09.13   

 ואה. מהווה בירת הרמה המזרחית ובירת הקפה של פפה צ'ק אין לטיסת הפנים לגורוקה
ובו מתקיים מפגש של קבוצות  טיבל מרשים סמדי שנה, ביום העצמאות של פפואה, נערך בגורוקה פ

 שבטיות רבות מרמות המזרח אך גם מאזורים אחרים בפפואה. 
זוהי ההזדמנות של קבוצות אלו להציג לראווה את תרבויותיהן, תלבושותיהן המיוחדות, טכסיהן וריקודי 

 לכל קבוצה. הייחודיים  SING SING -ה
שעל מנת לראותו באופן אחר יש צורך  ,ת המגוון העצוםא  לתייר המזדמן, זוהי הזדמנות מופלאה לראות

 חוויה אנתרופולוגית מרתקת.   בחודשי טיול רבים אם בכלל.
 הכניסה לפסטיבל כוללת גם את הזכות לצלם את המקומיים והופעותיהם. 

ות היותו  בל מבחינת כמות המבקרים היכולים להגיע ולמרחשוב לציין כי מדובר באירוע יוצא דופן ומוג
לא לתיירים באופן ישיר. ומדובר בתיירות פנים בה הקבוצות מציגות לקבוצות האחרות  –רוע תיירותי יא

 ועל כן מדובר באירוע אותנטי, מיוחד ומבוקש. 
 ערב. כולל ארוחת  Bird Of Paradiseבהגעה לגורוקה, העברה למלון 

הריקודים המקומיים ו החיים של   אזור, אורחם חקלאיים בגורוקה כולל גידוליכיר את אזור נצא לטיול לה
 . Asaroהחיים בעמק     Asaro Mudmanהשבטיים המפורסמים של 

 סיור בכפר מקומי וארוחת צהרים מסורתית מקומית עם המקומיים בסגנון פיקניק. 
 

24.09.14   
ארוחת צהרים בסגנון פיקניק תינתן  ם מלא בפסטיבל.לאחר ארוחת הבוקר, הסעה לאזור הפסטיבל. יו

השאטל בין המלון לפסטיבל יפעל במשך כל היום וניתן להשתמש בו אם רוצים לחזור   ר הפסטיבל.באזו
 ארוחת ערב במלון.  למלון למנוחה.
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24.09.15 
 לאחר ארוחת הבוקר, הסעה לאזור הפסטיבל. יום מלא בפסטיבל.

 ארוחת ערב במלון.  ר הפסטיבל.פיקניק תינתן באזו ארוחת צהרים בסגנון
 
24.09.16   

 .   Hoskins-ל טיסת המשךה וסוף תיקי הצלילטיסה חזרה לפורט מורסבי, אי
 מלא. פנסיוןבסיס ללילה על  Walindiלריזורט המדהים העברה ,  Hoskins-בהגעה ל

 
24.09.17   

ותחילת הפלגת   Febrinaאין לספינה -צ'ק ולאחריהןפיות יצלילות חימום יפ  3היום נצא ליום צלילה עם 
ורסמים והטובים  הפלגת הצלילה כוללת את האזורים המפ .בבוקר 26.09.24עד    Kimbe Bay-הצלילה ב

 ביותר:
Witu Islands & Fathers Reef. למעט היום האחרון  צלילה אחת או שתיים וחזרה לחוף. 25.09-ב

 . צלילות ביום  5עד  4יתבצעו 
 

24.09.26 
מלון לשהות יומית עד הטיסה   מורסבי . בפורט טיסת בוקר לפורט מורסבילאחר הירידה מהספינה, 

 . לסינגפורפורט מורסבי מה חזרה  טיס לסינגפור. אחה"צ
 עד הארץ טיסות  –מסינגפור 

 
24.09.27 

 הגעה לתל אביב 
 

ה וארוכה. באם מישהו יהיה מעוניין לעצור ללילה בסינגפור, ניתן  זרה רצופה: טיסת החהער •
 הדבר בתוספת מחיר. 
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 : 2023בלבד. הטיסות בפועל יינתנו בנובמבר דומגא  – ת בינלאומיו טיסות 

 הלוך
 שעות(  03:05אמירייטס  ) 16:50באי  דו  10.09   -  12:45ת"א    10.09
 שעות(  07:35אמירייטס  ) 08:50  סינגפור  11.09   -  21:15באי  דו  10.09
 שעות(  06:35  ניו גיני אייר) 05:10  פורט מורסבי  13.09  -  20:35  סינגפור  12.09
 חזור  

 שעות(  06:30  אייר ניו גיני) 19:20  סינגפור  26.09   -  14:50  פורט מורסבי  26.09
 שעות(  07:25אמירייטס  ) 04:15  דובאי  27.09  -  00:50  סינגפור  27.09
 שעות(  03:10אמירייטס  ) 10:25  ת"א   27.09   -  08:15באי  דו  27.09

 
 )לפי הטיסות כרגע( לאדם $13290   מחיר הטיול:

 9900$מחיר ללא פסטיבל גורוקה: 
 

 כולל / לא כולל בהפלגה:
עשוי  יסה וטיסות פנים )מחיר הט בינלאומיות, טיסות בועז סמוראישל יווי והדרכה ל המחיר כולל:

לות,  הדרכה, מכלים ומשקו,  Febrina-ההפלגת צלילה על להשתנות במידה ולא מזמינים מראש ובזמן(, 
,  , הסעותי שתיה ושתיה חמהממס פארק לאומי, , 26.09-צהרים והערב בלמעט ארוחות ה וחותכל האר

 נגפור.לינה בסי
 

כל  , לאדם, ויזה לפפואה 150$פים: טי ,תיה קלה ואלכוהולשנייטרוקס, השכרת ציוד,    המחיר אינו כולל:
 . מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"

 
    מחירי תוספת:

  ציוד השכרת •

 250$-כרוקס נייט •

צרים הנרכשים מראש לפפואה פטורים ממע"מ מקומי. חוק זה עשוי להשתנות ללא  כל המו •
הנרכש  וצר כל רגע נתון. אנו שומרים הזכות לדרוש מס זה במידה והחוק ישתנה. כל מהתרעה ב

 מס.   10%-חייב ב –בתוך פפואה 

 יר.ית למחספת דלק סמל, תהיה תו120$-תוספת דלק: במידה ומחיר חבית יגיע ל •
 

 : בגורוקה בטיוללא כולל   כולל /
של נועם קורטלר, טיסות פנים )מחיר   , ליוויל כל הארוחותבמלון לפי התיאור כוללינה  המחיר כולל:

טיולים והסעות לפי התיאור,  , מקומית הדרכהלא מזמינים מראש ובזמן(,  דה והטיסה עשוי להשתנות במי
 חמה   י שתיה ושתיהה, מכניסה לפסטיבל גורוק

 
 .כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"טיפים,  שתיה קלה,   אינו כולל:המחיר 
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 תנאי תשלום:
 2000$בעת ההרשמה 

 נוספים  4000$: 2024רץ עד מ
 רת הסכום: ית2024י יוני 10עד 
 

 :הבינלאומיותתנאי ביטול / שינוי בטיסות 
 טיסה החדש במידה וקיים+ ההפרש למחיר ה  100$ינוי דמי ש/    150$דמי ביטול אמירייטס 

 00$8:  אייר ניוגיני
 

 תנאי ביטול בהפלגה ובטיול:
 דמי ביטול לאדם  2500$  –ום לפני הטיול י 180ביטול מעל 

 אדםדמי ביטול ל 4500$ –יום לפני הטיול  90-יום ל 180ביטול בין 
 דמי ביטול 100% –יום לפני הטיול  90-פחות מ

 ל נייר חתום. כתב עוח הביטול בביטול, יש לשל במקרה של
 ניתן לשלוח אדם אחר במקום המבטל. 
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