
 

 

   

      האוניברסיטה העבריתהאוניברסיטה העבריתהאוניברסיטה העברית
   החוג ללימודי מזרח אסיההחוג ללימודי מזרח אסיההחוג ללימודי מזרח אסיה

      מסע למונגוליהמסע למונגוליהמסע למונגוליה
      ראובן עמיתיראובן עמיתיראובן עמיתי'''פרופפרופפרופווומיכל בירן מיכל בירן מיכל בירן ' ' ' פרופפרופפרופ   בהדרכתבהדרכתבהדרכת

    באוגוסט באוגוסט באוגוסט242424: : : חזרהחזרהחזרה          באוגוסט  באוגוסט  באוגוסט 111111: : : יציאהיציאהיציאה
  

, מסע אל הנופים הפתוחים והערבות האינסופיות של מונגוליה
וריים וארכיאולוגים מן המדרגה לצד ביקורים באתרים היסט

  הראשונה במולדתם של עמי הערבה
  



 

 

  ) באוגוסט10-11' ד-'ימים ג ( אולאן באטאר–סיאול – תל אביב 1-2מים י

   .' בלילה של יום גנפגש בשדה התעופה בן גוריון �

   .טיסה לסיאול �

  טיסת המשך לאולאן באטאר �

  .עם ההגעה לאולאן באטאר העברה למלון �

    כוכבים3 ברמת Zaluuchuudלינה באולאן באטאר במלון 

  

  ) באוגוסט12-13' ו- 'ימים ה(אולאן באטאר  3-4מים י

  .נבקר במוזיאונים של אולאן באטאר �

 ונגוליהסיטה הלאומית של מנפגש עם המרצים והסטודנטים באוניבר �

 .  ונערך כנס משותף איתם-אולאן באטארב

 .נסייר בעיר �

    כוכבים3 ברמת Zaluuchuudלינה באולאן באטאר במלון 

  

  ) באוגוסט14יום שבת  (אר בוך באלגאס ח– אולאן באטאר 5יום 

  .יפים ונצא מערבה'נעלה על הג �

 שנבנה )Khar Bukh Balgas (חאר בוח בלגאסמבצר נגיע ל �

  .אניתתי'בתקופה הח

 .נסייר בהריסות ונתרשם מן האתר �

  .לינה במחנה אוהלים מונגולי

  

  ) באוגוסט15' איום  ( אגם אוגיי– חאר בוח בלגאס 6יום 

  .נמשיך בנסיעה מערבה �

  .אגם קטן בלב הערבה המונגולית, )Ugii(נגיע לאגם אוגיי  �

  .נבקר בבית משפחת נוודים �

   לצד האגםלינה במחנה אוהלים מונגולי

  

  ) באוגוסט16' יום ב ( קאראקורום–אגם אוגי  7ום י

ון 'חהכרות עם כתובות האור -  ין'תגסע לאנדרטת קולנפנה דרומה ונ �

המסמך הקדום ביותר  , מהמאה השמיניתשל האימפריה התורכית

 )Balbals( מצבות האדם  ועםשנוודים כתבו על עצמם

 ששימשה )Khar Balgas חאר בלגאס(אסון 'קרה בלענמשיך ל �

  .840 שנתרית עד לוכבירה האויג

  נמשיך בנסיעה לקאראקורום �

  על שפת נהר האורחון לינה במחנה אוהלים מונגולי



 

 

   ) באוגוסט17' יום ג( קאראקורום 8יום 

  .אן'יס חינג'שי צ יורעל ידי מההוקש, נסייר בבירה המונגולית לשעבר �

 .נתרשם מהמבנים והמונומנטים שנשארו מהעיר �

  )(Moiltiim Amמוילטים אם נבקר באתר הפלאוליטי  �

   המשקיף על העיר)Erden Zuu(ארדן זו  מנזר הבודהיסטיבנבקר  �

  על שפת נהר האורחון לינה במחנה אוהלים מונגולי

  

  ) באוגוסט18' יום ד( צנחר – קאראקורום 9יום 

"  גן העדן של רועי הסוסים"נמשיך אל אזור אותו מכנים המונגולים  �

 . שבו והעשב המוריק בשל העמקים הפתוחים

שמימיהם בוקעים (Tsenher)  נחרצנגיע אל המעיינות החמים ב �

 . מעלות82בטמפרטורה של מהאדמה 

  .נטבול במעיינות החמים �

   לינה במחנה אוהלים מונגולי

  

  ) באוגוסט19' יום ה( המפל האדום –טובחון  -צנחר   10יום 

  .ניסע דרומה לאורך נהר האורחון �

  .שתלוי על המצוקים) Tuvhon(נטפס למנזר טובחון  �

  .נהנה מנופי העמק הנשקפים מהמנזר �

 .בנסיעה עד למפל האדוםנמשיך  �

  לינה במחנה אוהלים מונגולי

  

  ) באוגוסט20' יום ו(ן טאסארחאי י אלס–המפל האדום  11יום 

 .נסע מזרחה דרך הערבה המונגולית �

 .באזאראנסייר במנזר אובגון חיד שנבנה על ידי זנ �

 . אל הדיונה הגדולה של אלסין טאסארחאיגיענ �

 .נעלה על הדיונה לתצפית על השקיעה �

   בדיונהלינה במחנה אוהלים מונגולי

  

  ) באוגוסט21יום שבת (ן נורו חוסטאי–י אלסטין טאסארחא 12יום 

  )hustain NuruuK(ין נורונמשיך בנסיעה מזרחה עד לשמורת חוסטא �

  . סוסי פרארועיםהשמורה היא אחד המקומות האחרונים בעולם בו  �

  .נהנה מהשמורה ונצפה בסוסים יורדים מן ההרים לקראת ערב �

  לינה במחנה אוהלים מונגולי



 

 

  ) באוגוסט22' יום א( 'גורקי טרלג –חוסטאיין נורו  13יום 

  .'טרלג- נסע לפארק הלאומי גורקי �

  .הנהרות והצמחייה בפארק, נהנה מתצורות האבן היחודיות �

  .נטייל בפארק ברכיבה על סוסים �

  .יס חאן העצומה בגודלהינג'צנבקר באנדרטת  �

  שמורהלינה ב

  

  ) באוגוסט23' יום ב( סיאול  –אולאן באטאר –'  גורקי טרלג14יום 

  .נהנה מהשמורה בשעות הבוקר �

  .נשוב לאולאן באטאר �

 .נעלה לתצפית על העיר מגבעת זאיסאן �

 .נעלה על טיסת ערב לסיאול �

  

  :מחיר הטיול

   2,300$ –סטודנט הרשום לקורס ואשר קבל אישור מהועדה האקדמית 

   2,600$ –) ללא ביצוע חובות הקורס(סטודנט המצטרף לסיור 

  $ 3,000 –חבר סגל או עובד אוניברסיטה 

   320$: תוספת ליחיד

  

   750$: תוספת עבור המסלול המזרחי

  
  :המחיר כולל

 
 .טיסה בינלאומית מהארץ למונגוליה ובחזרה 

 )עשוי להשתנות (מסי נמל ודלק 

 .יפים' בגתחבורה 

 )למעט אולאן באטאר(מלא על בסיס ארוחת כלכלה  

 . לאורך הדרךלינה במחנות אוהלים מונגוליים, ית מלון באולאן באטארב 

 .לכל האתרים המצוינים בתכנית ותכניס 

 . דובר אנגליתמדריך מקומי 

 .טיפים לנותני השירותים 

  
  : כולל אינוהמחיר

 
 ).ב"קניות וכיו, טלפון(הוצאות אישיות  

 .ביטוח רפואי ומטען 

 . מסלולים וארוחות בסיאול,הוצאות 



 

 

  המסלול המזרחי

  

  ) באוגוסט23' יום ב( חוח נור –'  גורקי טרלג14יום 

  .יס חאןינג'צנמשיך מזרחה אל עבר מחוז הולדתו של  �

 . האגם הכחול–נגיע לחוח נור  �

  לינה במחנה אוהלים מונגולי

  

  ) באוגוסט24' יום ג( ראשאן חאד – חוח נור 15יום 

וון אתרים היסטורים וארכיאולוגים המייצגים את נסייר במג �

  .אנים והמונגוליםתי'הח, יונג נוסה, התרבויות הפרה היסטוריות

 .תרשם מאבני הצבי ששימשו לקבורהנ �

   לינה במחנה אוהלים מונגולי

  

  ) באוגוסט25' יום ד( אבראגה – ראשאן חאד 16יום 

נעזוב את האזורים המיוערים ונפנה דרומה אל עבר המרחבים  �

  .הסמי מדבריים

  .נגיע לאזור אבראגה �

 בירתו של  המזוהה כמקום,ארמון עתיק, נבקר באבראגין בלגאס �

  .אן'נגיס ח'צ

כוחות ריפוי  מיוחסים להם , נבקר במעיינות אבראגה טוסון �

  .מאגיים

  לינה באבראגה

  

  ) באוגוסט26' יום ה( סיאול –אולאן באטאר  - אבראגה 17יום 

  .נשוב לאולאן באטאר �

 .נעלה לתצפית על העיר מגבעת זאיסאן �

 . על טיסת ערב לסיאולנעלה �

  

  ) באוגוסט27' יום ו( תל אביב – סיאול 18יום 

  .בירתה המודרנית של קוריאה הדרומית, נהנה מחצי יום בסיאול �

  .נמשיך בטיסה בינלאומית לתל אביב �

   .ננחת בתל אביב בשעות הערב �

  

  



 

 

  

  :תנאי תשלום

  

  .מהם אישור התכנית והעברת טפסי ההרשלאדם ע$ 350 תשלום ראשון בסך

  
  : דרכיםארבעאת יתרת התשלום ניתן לשלם ב

 18.05.10' ג תשלומים צמודי דולר בכרטיס אשראי לא יאוחר מיום 5עד  .1

 11.06.10' ג תשלומים צמודי דולר בכרטיס אשראי לא יאוחר מיום 4עד  .2

  11.07.10' ג תשלומים צמודי דולר בכרטיס אשראי לא יאוחר מיום 3עד  .3

' בלא יאוחר מיום ) ק או דולרים'צ, באמצעות העברה בנקאית(תשלום אחד לפני הטיול במזומן  .4

26.07.10 

 

 או מבית ויזה(כרטיסי אשראי , בד שקליים בלקים'צ, ניתן לשלם בהעברה בנקאית שקלית או דולרית

  . שקלי/במזומן דולרי  או  ,)ישראכרט

  יוכל , מטייל המבקש לפרוס את התשלומים מעבר למועד היציאה: פריסת תשלומים בכרטיס אשראי 

 . לעשות כן בעסקת קרדיט בכרטיס האשראי

ביום של בנק לאומי ) רהמכי(גבוה התשלום יבוצע לפי שער העברות והמחאות ,  למשלמים בשקלים

   .התשלום

 47263, רמת השרון 'ב 3 המלכים 'רח, ברק אפיק :כתובתקים ניתן להפקיד בבנק או לשלוח בדואר ל' צ

  , רמת השרון 69 סוקולוב 'רח 949בנק לאומי סניף , מ"בעהעברות ניתן  לבצע לחשבון על שם ברק אפיק 

  . 369400/74חשבון מספר   

  .ת ההעברה אינן חלות על המוטבנא לוודא כי עמלו  

  03-5498889: אנא העבירו אלינו אישור על ביצוע פעולת הפקדה לפקס  

  

   :דמי ביטול

 . למטייל $ 350 ימי עבודה לפני היציאה ישולמו דמי ביטול 15מיום ההרשמה עד  �

  .ול למטייל ממחיר הטי80%שהם  ימי עבודה לפני היציאה ישולמו  דמי ביטול 3 ימי עבודה ועד 14מ   �

 .מיום היציאה ואחריו ישולמו דמי ביטול מלאים למעט ההחזר שיתקבל מהסוכנים המקומיים �

 )ימי עסקים=  ימים  (

  

 של כרטיסי טיסה כפי שיגבו על ידי דמי ביטול או שינויכל דמי הביטול המוזכרים לעיל אינם כוללים  
 .חברות התעופה

  .יחויב המטייל בעלויותיהן, ל ומכל סיבה שהיאבמידה והונפקו אשרות כניסה בכל מועד ביטו 
  

  .יש להעביר הודעה בכתב למשרדנו, בכל מקרה של ביטול ומכל סיבה שהיא
 ימי עבודה 30יעשו בתוך ) לפי מועד הביטול(למעט דמי הביטול המצוינים מעלה , החזרים כספיים למטייל

  . ממועד הביטול
  

נעשה את מירב המאמצים למזער את הנזק ולהשיב לכם את , במקרה של ביטול טיול,  לעילעם כל האמור
 .כל התשלומים שיתקבלו חזרה מהספקים השונים

  


