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פגסוס בראש אחר בטיול ייחודי

דרום קוריאה
פסטיבל פנסי הלוטוס באביב
 11לילות  13ימים
הטיול יתבצע בקבוצות של  15עד  26מטיילים לכל היותר

כולל :חצי פנסיון לאורך כל הטיול

דרום קוריאה מעולם לא הופיעה כיעד מוביל במפת התיירות ואכן
מעטים הישראלים שזכו לבקר בה .זו מדינה מרשימה הצופנת בחובה
נופים ויופי מופלאים לצד תרבות מרתקת ועשירה .מדינה שנודעה
בעולם בזכות הנס הכלכלי וצמיחה מדהימה בעשורים האחרונים,
שהביאו לכל בית מוצרים כדוגמת יונדאי ,סמסונג ו LGשהובילו את
קוריאה להיות אחת הכלכלות המובילות בעולם .יחד עם הקדמה
והשגשוג הקוריאנים נותרו נאמנים לתרבותם ומשמרים מסורות
ומנהגים עתיקי יומין .מדינה הררית שהתברכה בנהרות ואתרי טבע
מופלאים יחד עם ערים מודרניות וסואנות .מבנים עתיקים שהשתמרו,
מסורות וטקסים המתקיימים בכל בית בחברה שמרנית .רבים הם מן
המבקרים בקוריאה מציינים כי מדובר בביקור במוזיאון פתוח בו טבע
מרהיב משולב בהרמוניה תרבותית יחד עם מסורות ואמנות ייחודים כל
זה בקצב חיים של אומה מסורתית מחד ומודרנית מאידך יהפכו את
הטיול בדרום קוריאה לחוויה מרתקת ובלתי נשכחת.
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יום  2-1תל אביב סיאול
נפגש בשעות הערב בשדה התעופה בן-גוריון ונטוס בטיסת קוריאן איירליינס ישירות לסיאול .נחיתה למחרת אחר
הצהריים של היום השני לטיול בשדה התעופה אינצ’ון .נצא לסיור היכרות ראשון עם סיאול  -אחת הבירות המעניינות
ביותר במזרח הרחוק מטרופולין שוקק חיים על גדות נהר האן ,עיר של גורדי שחקים מודרניים לצד ארמונות ,מקדשים
ובתי עץ מסורתיים .סמטאות צרות גלריות וחנויות עתיקות ,בוטיקים ושפע מסעדות ,בתי תה ובארים אופנתיים .נתחיל
בסיור קצר בעיר לאורך הטיילת בתעלה המלאכותית צ'יאונגיצ'ון  ,Cheonggyecheonפרויקט העיצוב השאפתני
הכולל גשרים ,מזרקות מים ופיסול סביבתי העברה למלון לארוחת ערב ללינה.
יום  3סיאול
יום טיול בבירת קוריאה .נצא לצפות בטקס החלפת חיילי המשמר בארמון ג'יונגבוק  .Gyeongbokgungנבקר
במוזיאון הלאומי לפולקלור נמשיך אל הכיכר המרכזית והשדרה בה מוצבים פסלי האדמירל לי סון סין שגבר על הצי
היפני והמלך הנערץ סג'ונג ממציא האלפבית הקוריאני .נחלוף על פני "הבית הכחול" – מעונו הרשמי של נשיא דרום
קוריאה .נצא אל "הכפר הצפוני"  .Bukchonשכונה בלב סיאול בה ניתן לראות את סגנון הבניה הקוריאני המסורתי
האנוק  , Hanokחלק מן הבתים הפכן לבתי הארחה מסורתיים בהם הלינה בצורה מסורתית על הרצפה .נמשיך אל
מדרחוב אינסהדונג  ,Insa Dongמדובר על רובע בו גלריות אומנות ,חנויות עתיקות בתי תה מסורתיים ומסעדות.
במרכז הכרך ההומה מתאפשרת הצצה את התרבות והפולקלור בהן מתפארים הקוריאנים .לאחר הסיור חזרה למלון
לארוחת ערב ולינה.
יום  4סיאול – האי ג'ג'ו
הבוקר נטוס דרומה לאי ג'ג'ו ) (Jejuאחת משכיות החמדה של קוריאה .האי זוכה לפופולריות רבה בקרב הקוריאנים
כאזור בילוי ונופש אליו גם רבים המגיעים לחגוג את ירח הדבש במקום .יום סיור באי ג'ג'ו בו נתוודע לאי הגעשי הידוע
בתצורות הנוף הייחודיות שבו .נצא אל "דרך המסתורין" ,בה עלייה נדמית כירידה .נמשיך ונסייר בגנים הבוטניים
של ג'ג'ו ,נטייל בצוק געשי המתנשא מעל הים ,נתרשם מאופיו הייחודי של האי .נמשיך להנות מנופי הבזלת והתצורות
הגעשיות בהן התברך אי קסום זה .העברה למלון לארוחת ערב ולינה.
יום  5האי ג'ג'ו
הבוקר נעלה להר הגעש סאונגסן )  (Seongsan ilchulbongונשקיף על הנוף המרשים .נבקר במוזיאון הטבע
והפולקלור הניו  HAENYEOהמספר את סיפורן של הנשים השולות את פרי הים ממעמקים באופן מסורתי ללא
שימוש בבלוני חמצן ,באם יתמזל מזלנו נוכל לצפות בהם בפעולה )מותנה במזג אוויר ומצב גאות( .נצא אל מפל
צ'אונג'איאון  .Cheonjeyeongנבקר בכפר הפולקלור סאונגאפ ) (Seongeupבו נוכל להתרשם מדרך החיים של
תושבי האי בעבר .חזרה למלון לארוחת ערב ולינה.
יום  6ג'גו  -בוסאן
לאחר ארוחת הבוקר העברה אל שדה התעופה לטיסת פנים אל עיר הנמל בוסאן .נבקר בעיר הנמל כולל ביקור בשוק
הדגים ג'אגאלצ'י  Jagalchiשבו פורקות הסירות את שלל הדגים על הרציפים .סביב הדוכנים עמלים הסוחרים
בניקיון ובאריזה באווירה של קדחתנות .נמשיך ברגל אל השוק הבינלאומי משנות החמישים לצד מדרחוב נמפודונג
 Nampodongנבקר במקדש המפורסם בבוסאן יונגונגסה  Yonggungsa Templeמקדש ארמון הדרקון הנמצא
על חוף הים .נמשיך את מרפסת התצפית אוריקדו  ,Oryukdoמרפסת התצפית הבנויה זכוכית נמצאת בצוק בגובה
עשרות מטרים מעל הים .נמשיך בנסיעה לחוף הייונדאי  ,Haeundae Beachמהחופים היפים והשוקקים בבוסאן.
העברה למלון לארוחת ערב ולינה.
יום  7בוסאן גיונגג'ו
הבוקר נצא בנסיעה צפונה אל לגיונגג'ו  – Gyeongjuבירתה העתיקה של קוריאה עד למאה ה .9-שושלת שילה
הבודהיסטית פרחה ושגשגה בדרום חצי האי במשך כאלף שנה .הקברים ,המקדשים והארמונות שנשתמרו נחשבים
הישג תרבותי ,מדעי ואמנותי ייחודיים והוכרזו על ידי אונסק"ו כאתרי מורשת עולמית .נתחיל את הסיור בהר הקדוש
טוהאם לביקור במערת סאקוראם  Seokguramבה נחצב בסלע הגרניט פסל בודהה יושב בתנוחת הלוטוס .נמשיך
אל מצפה הכוכבים העתיק צ'אמסאנגדה  Cheomsangdaeוניכנס אל פארק הטומולי -תלוליות עפר עגולות
ששימשו כאתר קבורה למלכי שושלת שילה .לאחר הסיור העברה לארוחת ערב ולינה.
יום  8גיונגג'ו מקדש האינסה ג'אונג'ו
לאחר ארוחת הבוקר נצא מערבה אל מקדש האינסה.המקדש משמש כבית לאוסף הכתבים הבודהיסטי החשוב ביותר
בבודהיזם הקוריאני ,טריפיטאקה קוריאנה 81350 ,לוחות עץ עליהם כתוב הדהרמה -עיקרי האמונה .המקדש הוכרז
ע"י אונסקו אתר מורשת עולמית .נמשיך אל ג'אונג'ו  ,Jeonjuהמקום החושב בקוריאה לייצור הנייר המקומי ,Hanji
נבקר במוזיאון פאן אסיה ,בו נלמד על חשיבות נייר ה  Hanjiבתרבות הקוריאנית .נתנסה בייצור נייר מקומי .בסיום
הסיור בג'אונג'ו .העברה לארוחת ערב ולינה.
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יום  9ג'אונג'ו ס ואן
הבוקר נבקר במקדש טפסה הנמצא בהרי מאייסן  ,Maisan Tapsaהמקדש ידוע בזכות  80פגודות האבן המפוזרות
בו .לאחר הביקור במקדש נצא צפונה אל ס ואן  Suwonעיר ענק אחת מערי הלווין של סיאול .ס ואן ידוע בזכות
היותה העיר היחידה בדרום קוריאה אשר במרכז נותרה חומה .החומה נבנתה בסוף המאה ה 18אז נעשה ניסיון
להפוך את ס ואן לבירת קוריאה נבקר בעיר בתוך החומות היא מבצר פווסאנג  ,Hwaseongחומות העיר ספגו נזק
רב במהלך מלחמת קוריאה בשנות ה 50ושוחזרו בצורה מרשימה ביותר .בסיום הסיור העברה למלון לארוחת ערב
ולינה.
יום  10ס ואן סיאול
נתחיל בביקור במוזיאון החדשנות של סמסונג .אימפריית האלקטרוניקה הקוריאנית שבסיסה בס ואן .בסיום הסיור
נמשיך אל סיאול ונצא לסייר בעיר הבירה הקוריאנית .נבקר ברובע גנגנם ששמו נודע בעולם בזכות שיר ה gangnam
 ,styleשהינו מטבע לשון קוריאני לסגנון חיים ראוותני וטרנדי ברובע גנגנם האמיד .נצא לשייט בנהר האנגנג
 ,Hangangזאת דרך מצוינת להנות מנופי העיר מהנהר הזורם בסיאול .נמשיך אל גשר בנפו  BANPOהנקרא גם
גשר הקשת בענן וידוע בזכות המזרקות המרשימות בפועלות בגשר ..העברה למלון לארוחת ערב ולינה.
יום  11סיאול פסטיבל הפנסים
הבוקר נעלה לתצפית ממגדל  .N Seoulהמגדל המתנשא לגובה 243מ' הינו אטרקציה ראשונה במעלה .התצפית
הפנורמית עוצרת נשימה .נתחכך בתרבות הקוריאנית בסדנה להכנת קימצ'י  Kimchiהמאכל הלאומי של קוריאה.
הקימצי מאכל על בסיס ירקות כבושים ,בעיקר כרוב מותסס .אין ארוחה קוריאנית השלמה בלעדיו .לאחר הסדנה
נתנסה בלבישת הבגד המסורתי הקוראיני האנבוק  .Hanbokהבגד אותו לבשו מדי יום עד לפני  100שנים הפך
בתקופה המודרנית כבגד לחגים ואירועים מיוחדים .לאחר הסיור נחזור אל המלון למנוחה .בשעת ערב נצטרף להמוני
החוגגים בפסטיבל פנסיי הלוטוס הנחגג לציון יום הולדתו של בודהה .ארוחת ערב ולינה בסיאול.
יום  12השטח המפורז * DMZ
לאחר ארוחת בוקר נצא לסיור בגבול המאובטח ביותר בעולם בשטח המפורז  – DMZאזור החיץ המפריד בין צפון
קוריאה לדרום קוריאה .בתום המלחמה בין הצפון לדרום חתמו המדינות על הסכם שהותיר שטח מפורז אליו לא ניתן
להיכנס ) 4ק"מ( נראה את המנהרות שנותרו כשרידי המלחמה .נרד בקרונית מיוחדת ל"מנהרה השלישית" שנחפרה
בניסיון לחדור ולהעביר כוחות צבא לשטחי הדרום .נערוך תצפית אל "כפר התעמולה" ,ונסיים בביקור בתחנת הרכבת
דוראסן שבה הכל מחכה ליום האיחוד שבו תתחיל לפעול תנועת הרכבות .נחזור לסיאול לביקור במוזיאון המלחמה
הלאומי המוקדש בין היתר למלחמת קוריאה שחילקה את הארץ ל 2מדינות .בסיום הסיור העברה למלון לארוחת ערב
ולינה.
*יש להצטייד בדרכונים ביום סיור זה**.לא ניתן להבטיח בוודאות הסיור  ,מדובר בשטח צבאי והסיור כרוך
בתאומים ובאישורים היכולים להתבטל ללא סיבה או הסבר מצד השלטונות.
יום  -13סיאול תל אביב
בבוקר לסיור אחרון בבירת קוריאה .נצא אל שוק נאמדמון  – Namdaemunמתחם עצום של חנויות בהם מוכרים הכל
 בגדים ותרופות טבעיות לצד כלי בית ומותגים מזויפים .נטייל ככל שיאפשר הזמן לפני העברה לשדה התעופה לטיסהאל ישראל .הנחיתה בנתב"ג בשעת ערב.
בשל שינויים דחופים בלוח זמני הטיסות וחברות התעופה ייתכנו שינויים בסדר התוכנית ולעיתים אף ויתורים על חלק ממקומות
הביקור תוך מתן תחליף ראוי במקום וזאת אף לאחר היציאה מהארץ בייחוד בטיולים עם זמן שהייה ארוך מחוץ לארץ.
**חשוב להבהיר ולציין חד משמעית כי כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה אינו מהווה עילה לתביעה כנגד חברת פגסוס
והאחריות כולה היא על חברות התעופה במקרה זה וכי פגסוס תהיה פטורה מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה.

C:\Users\mazkirut\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GXNHFETS\02-16-17 SJS 13D KEדרום
-4קוריאה.doc

מה באמת עושה את ההבדל בטיול של

פגסוס בראש אחר בדרום קוריאה

מה הופך את טיולי פגסוס בראש אחר לטיולים הטובים בשוק?
בראש ובראשונה הניסיון לחוות בצורה הטובה ביותר את אופיו האמיתי של המקום ולא להסתפק רק ב"זווית
התיירותית" הסטנדרטית .נבקר בכל אתרי החובה ובנוסף נשלב אזורים פחות מתויירים ומיוחדים .בכדי
לעשות כן ,הטיולים יתבצעו בקבוצות קטנות של עד  26מטיילים עם מיטב המדריכים ,אלו שחיים ונושמים את
היעד ויודעים מה נמצא גם מעבר למסלול הטיולים הסטנדרטי.
שימו לב!!! פגסוס מתחייבת בכתב לתמחור שעות אוטובוס )למעט בימים בהם טסים( לימים מלאים מידי יום .שימוש
באוטובוס כ  8 -שעות מדי יום על פי החוקים הנהוגים בארץ יעד( ולמדריך הישראלי שיהיה זמין לקבוצה לימי הטיול
המלאים ,ללא ימים או חצאי ימים חופשיים  .התחייבות בכתב זו של החברה היא ייחודית בשוק הישראלי למיטב
הכרתנו ובאה להבטיח שלא תהיה האפשרות "להשלים" סיורים במהלך היום בתוספות כספיות הנקראות
אופשונאלס' .יש לכך כמובן גם משמעות כספית בבואכם להשוות תוכניות ומחירים בין החברות השונות.

בפגסוס אתם מקבלים יותר...
• תכנית טיול מלאה בכל יום – ביקורים ייחודיים רק לפגסוס שווי ערך עלות כספית לא מבוטלת.
• חצי פנסיון לאורך כל הטיול
• יותר סיורים ושעות שימוש באוטובוס.
• יותר אתרים שעלותם כלולה במחיר :
בוסאן
סיאול
שוק הדגים ג'אגאלצ'י Jagalchi
ארמון ג'יונגבוק .Gyeongbokgung
מדרחוב נמפודונג Nampodong
המוזיאון הלאומי לפולקלור
Yonggungsa
מקדש יונגונגסה
הבית הכחול – מעונו של נשיא דרום
Temple
קוריאה.
Bukchon
הצפוני"
הכפר
מרפסת התצפית אוריקדו ,Oryukdo
מדרחוב אינסהדונג Insa Dong
חוף הייונדאי Haeundae Beach
רובע גנגנם
שייט בנהר האנגנג Hangang
גיונגג'ו Gyeongju
גשר בנפו BANPO
מערת סאקוראם Seokguram
תצפית ממגדל .N Seoul
מצפה הכוכבים העתיק צ'אמסאנגדה
סדנה להכנת קימצ'י Kimchi
Cheomsangdae
פסטיבל פנסיי הלוטוס
פארק הטומולי
מוזיאון המלחמה הלאומי
שוק נאמדמון – Namdaemun
ג'אונג'ו
מקדש האינסה.
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השטח המפורז  DMZסיור
המאובטח ביותר בעולם בשטח

בגבול

מוזיאון פאן אסיה,
מקדש טפסה הנמצא בהרי מאייסן
,Maisan Tapsa

האי ג'ג'ו Jeju
ס ואן Suwon
"דרך המסתורין"
מבצר פווסאנג Hwaseong
הגנים הבוטניים של ג'ג'ו,
במוזיאון החדשנות של סמסונג
הר הגעש סאונגסן ) (Seongsan
ilchulbong
הניו
והפולקלור
הטבע
מוזיאון
HAENYEO
מפל צ'אונג'איאון .Cheonjeyeong
כפר הפולקלור סאונגאפ )(Seongeup
** לנוחיותכם מומלץ לצורכי השוואה לעבור נקודה נקודה ולבחון אם נמצאת בתוכנית של חברה מתחרה
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תאריך יציאה ומחיר הטיול * :
קוד הטיול
SJS0420
SJS0422

יציאה
20/04/17
22/04/17

חזרה
02/05/17
04/05/17

מדריכה
בעז חדשי
אבי הספל

* המחיר לנוסע/ת בחדר זוגי.

** חשוב להדגיש כי מספר המקומות במחירים הנ"ל מוגבל .פגסוס שומרת לה הזכות להעלות המחיר בכל נקודת זמן
לנרשמים חדשים .רק תשלום דמי הרשמה ישמש כאישור לשמירת המחיר )למעט מיסים והיטלים(.
*** ללא כפל מבצעים והנחות ,תקף רק לנרשמים חדשים .פגסוס רשאית לבטל כל מבצע בכל עת ההנחה תינתן רק
ללקוחות שמשלמים את כל סכום העסקה כבר ביום הרישום ולא יאוחר מכך.
המחירים כוללים:
• טיסות :טיסות סדירות בחברת התעופה קוריאן איירלינס
KE 957 21:00
תל אביב סיאול  KE 958 15:20 23:00סיאול תל אביב 14:55
• מלונות :מדרגה תיירות ודרגת תיירות טובה
• כלכלה :חצי פנסיון מדי יום למעט בימי הטיסות ובעת חיבורי טיסות.
• תחבורה :אוטובוס תיירים ,רכבת ומעבורות לפי התוכנית .העברות מ/אל שדה התעופה.
• ביקורים וכניסות :ביקורים וכניסות לאתרים על פי התוכנית המפורטת.
• הדרכה :מדריך מצוות מדריכי פגסוס בראש אחר.מדריכים מקומיים דוברי אנגלית כנדרש.
• כללי :מיסי נמל בנתב"ג וקוריאה ותוספת דלק מעודכנים נכון ל  01.11.16בסך $ 450
• שירותי סבלות במלונות )  1מזוודה לכל נוסע/ת (.
• טיפים לנותני השירותים בחו"ל
המחירים אינם כוללים:
• תוספת לחדר ליחיד $ 585
• מסי הנמל ותוספת הדלק במידה ויהיה מעבר לידוע ליום .01.10.2016עלות מעודכנת של הדלק והמסים
תימסר לנרשמים במועד כירטוס כרטיס הטיסה לפני יציאת הטיול .הפרש העלות יגבה במועד זה .
• מסמכים :הוצאת דרכון ו/או הארכת תוקפו .על הדרכון להיות בר תוקף לפחות חצי שנה מיום יציאת הטיול .עליכם
לוודא ,כי בדרכונכם  3דפים ריקים לפחות )באירופה מספיק  2דפים בלבד( לצורך חתימות במעברים השונים .בעת
הרישום יש לשלוח למשרד צילום של העמוד הראשון בדרכון  +הארכה )אם יש(.
• ביטוחים :ביטוח נסיעות רפואי ומטען סטנדרטי או מורחב וכן הטסה רפואית .מומלץ לרכוש הביטוח בעת ההרשמה
ככיסוי לדמי הביטול הגבוהים )כמובן עפ"י תנאי הפוליסה( .הטיולים הכוללים התעסקות בספורט )ע"פ הגדרת חברות
הביטוח( יש לבצע תוספת לפוליסה שתכסה גם פעילות זו ובאחריות הלקוח לוודא באם יש בתוכנית הטיול פעילות
המוגדרת ככזו .במידה והלקוח מבקש לרכוש ביטוח בתיווך חברת פגסוס על הלקוח ובאחריותו לדרוש לקבל לידיו את
הפוליסה.
• חיסונים :מידע ופרטים בלשכות המחוזיות של משרד הבריאות ת"א  035634848ירושלים 026217341

חיפה – 048619777
• טיסה שלא בקבוצה  :פגסוס תעשה מאמץ לאפשר למי שמעונין לחזור שלא עם הקבוצה )עד לסדר גודל של 10%
מטיילים בקבוצה(למצוא טיסות בימים המבוקשים ע"י המטייל/ת המבקש זאת.אין בטחון שנצליח ואיננו מבטיחים מראש
שזה ניתן .איננו יכולים להבטיח שלא תהייה תוספת במחיר הטיסות עקב חריגה מבוקשת זו תוספת שפגסוס תוסיף
למחיר הטיול .ללא קשר תגבה פגסוס תשלום דמי טיפול בסך  $50בנוסף לשינוי אפשרי במחירי הטיסה הנובע מבקשת
בשינוי.אין אפשרות ליציאה חריגה אינדיוידואלית לפני יציאת הטיול.
הערות כלליות:
הטיסות נקבעו לפי תעריפים ידועים לקיץ  • 2016יציאת הטיול ומחירו מותנים בהרשמה של  15נוסעים לפחות •
בתקופת תערוכות /ירידים ואירועים מיוחדים המלונות בערים האמורות יהיו מחוץ לעיר או עיר סמוכה • סידורי קרקע
נקובים בדולרים אמריקאים על פי שער החליפין אל מול הין היפני.עם התחזקות/החלשות היין יעודכן המחיר מידי פעם
למי שלא נרשם ושילם מקדמה לטיול עד מועד העדכון • סדר ימי הטיול יהיה בכפוף ללו"ז הטיסות הבינלאומיות
והפנימיות שאינו סופי • אין אפשרות להבטיח ולבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי מראש .שלא
כבכרטוס אינדיבידואלי בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה במקרים רבים ,בקבוצות לא ניתן • אין ביכולתנו להבטיח
מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים )נקודות נוסע מתמיד,בונוסים וכד'( המוצעים ע"י חברות התעופה ליעדים שונים
•תנאי הרשמה וביצוע הטיולים בכפוף לתנאי ההתקשרות והאחריות לפי פרסומי הטיולים בחוברת פגסוס ישראל •
המחיר נכון למועד המצוין בראש העמוד הראשון בהצעה .פגסוס שומרת לעצמה זכות לשנות המחירים ללא הודעה
מוקדמת.

מסלולי הסדר תשלום לטיול ) יבוצע לפי שער ההעברות וההמחאות הגבוה  -מכירה ביום התשלום(:
 <1תשלום של  $ 250לנוסע/ת בעת ההרשמה יבטיח את המקום בטיול .היתרה כולה בתשלום אחד סמוך למועד
היציאה לטיול ללא אשראי.או  <2במספר תשלומים שווים ,צמודים לדולר ,מיום ההרשמה עצמו בכרטיסי האשראי
כשהתקבול לפגסוס הוא ליום ההרשמה .המשך מידי חודש בתחילתו .התשלום האחרון יתקבל לא יאוחר מחודש
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מתאריך יום היציאה לטיול .מסלול התשלומים באמצעות כרטיסי אשראי על פי מדיניות ההצמדה למט"ח של חברת
האשראי ולא של פגסוס כלומר כל תשלום יחוייב לפי שער הדולר האמריקאי ביום החיוב של חברת האשראי והוא היום
הקובע.יום ההרשמה לטיול בפגסוס אינו היום של קביעת שער הדולר האמריקאי לתשלום .אין כפל מבצעים/הנחות.

•
•
•
•

תנאי ביטול) :מומלץ לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות על פי כללי הפוליסה(
) (1עד  60ימי עסקים מלאים לפני הטיסה )לא כולל שישי-שבת ו/או חגים( .בחיוב דמי ביטול בסך  (2) $70ביטול הזמנה
במסגרת  30-59ימי עסקים יחויב בדמי ביטול בסך  (3)$450ביטול הזמנה במסגרת  15-29ימי עסקים דמי ביטול בסך
 50%מהסכום הכולל של הטיול) (4ביטול הזמנה במסגרת  0-14ימי עסקים יחויב בדמי ביטול מלאים.
דמי הביטול יגבו מאמצעי התשלום שמסר הלקוח בעת ההרשמה וזאת בהתאם לחתימה על טופס רישום נלווה.
עלויות הביטול מכילות התחייבויות לספקים שונים המרכיבים את הטיול בהתאם לתוכנית הנ"ל ועל כן קשיחים ביותר.
באם הוזמנו שירותים מיוחדים /נלווים דמי הביטול עבורם יהיו בנוסף לדמי הביטול הנ"ל).לדוגמא :דיוויד /שדרוג
מחלקה בטיסה/כרטוס מוקדם /טיסות פנים וכו'(.
על כן ,יש לזכור! באחריותך לרכוש פוליסת ביטוח המכסה דמי ביטול לכל מקרה שעתיד לבוא.
** ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס למספר  03-5436060או מייל למייל
 Pegasus@pegasusisrael.co.ilאו special@pegasusisrael.co.ilאשר את ביטול הטיול ואישורו חזרה ע"י סוכן/נציג
מטעם פגסוס.

מבחר מלונות בהם משכנת פגסוס את קבוצותיה ודומים להם ברמתם*:
אין ברשימה זו הבטחה למלון מסוים -רשימת מלונות תימסר לנוסעים לפני יציאת כל טיול.

עיר/אזור

שם המלון

אתר אינטרנט

SEOUL

Best Western Premier Seoul
Garden

https://www.bestwestern.co.kr/en/hotels/best-westernpremier-seoul-garden-hotel-seoul-99516

JEONJU
GYEONGJU
BUSAN

Hotel Le Win
Commodore
BEST WESTERN Haeundae

http://hotellewin.com/eng/sub07/sub07_01.php

JEJU
SUWON

Ramada Encore Seogwipo
Novotel Hotel

http://book.bestwestern.com/bestwestern/KR/Busanhotels/BEST-WESTERN-Haeundae-Hotel/HotelOverview.do?propertyCode=99525
/ http://www.ramadaencorejejuseogwipo.com
http://www.novotel.com/gb/hotel-8748-novotelambassador-suwon/index.shtml

ההרשמה אצל יעקב/משה
במשרדי פגסוס בתל אביב רח' הרכב  4ת"א
טל' ישיר  03-6374016או  03-6374000או 1-700-500-112
פקס'  03-5436060אפשר גם באמצעות דואר אלקטרוני special@pegasusisrael.co.il

בתקווה לראותכם בין מטיילינו.
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