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 האיים קובה, דה סנטיאגו של האקזוטיים החופים
 העדן וגן האתיופי הספארי תאילנד, של מוכרים הלא

 את שיעניינו היעדים אלה ופולין. בסלובקיה המסתתר
לשם אותם שיביאו הסיבות ואלה 2017ב- הישראלים

הקנדיים; הרוקי הרי .1
 המורסי עזבט בנות .2

 טיפוסי חוף .3 באתיופיה;
 פורטו; בתי .4 טראנג; באיי

 הכיכר .6 סימי; האי .5
 במוסקבה האדומה

 רוד הלגן/רויטרם, כרים צילומים:
 Red גייי, סיאפה בלומברג, וודינגטוך,
Rose Exile, זמייב/רויטרס מקסים

גלעד מעוה

 הנו־ יציאת בנתוני תבוננות ץ
 את מעוררת לחו״ל סעים #
I החיה אומה שאנחנו הרושם 

 מיליון שישה כמעט - מזוודות על
(הנ לחו״ל השנה נסעו ישראלים

לס המרכזית הלשכה של תון
 למספר מתייחס טטיסטיקה

 לעבור התשוקה לחו״ל). היציאות
מש מתגברת בנתב״ג המחסום את
 אוקטובר עד ולראיה, לשנה, נה

בה 15% של עלייה נרשמה 2016
למ אפשר אשתקד. לנתוני שוואה

 הגדולה: לנהירה נסיבות המון נות
סק זולות; וטיסות פתוחים שמים
שאנחנו העובדה בריאה; רנות
 בודד; לאי שנקלענו בתחושה חיים

 אחד לכל שמאפשר פשוט תהליך
 ורכב מלון חדרי טיסות, להזמין
 כסף ואפילו במיטה; רובץ בעודו
בבנק. פנוי

 אילו הבאה? בשנה ניסע לאן
החלו רשימת את מרכיבים יעדים

שברשי ההצעות ?2017 של מות
 הטרנדים בין מאזנות זאת מה

 והתשוקה בשוק ההיצע הקיימים,
 על (עוד חדשים ליעדים להגיע

 בהרכבת המשקל כבדי השיקולים
במסגרת). ראו הרשימה,

2 בערו׳ המשך

עמוד 1



קובה,דהסנטיאגו
קובה

גדולההכיההבטחההיאקובה

קסטרופידלהתיירות.בעולםכיום

באיביקרהבריתארצותנשיאמת,

שעידןאומריםוכולםהקריבי,

מגיעשנה,מ–05יותרשנמשך

עכעדמשעשע,דיבאופןלסופו.

051המרוחקתבקובה,מכרושיו

אתפלורידה,מחופיבלבדק"מ

ורודותקדילאקמכוניותהעבר:

שגוללעביםסיגרים,05משנות

חופיםמלטפת,מוזיקהביד,גלו

כלליפול.מטיםובנייניםארוכים

במהירות,להשתנותאמורזה

"להספיקשחייביםהיאוהטענה

הקובהישנה.קובהאתולראות"

לפלימחכיםכנראהמצדם,נים,

ספקאךהגדולה,האמריקאיתשה

בעידןאוב–7102תגיעזאתאם

ובא.הממשמשטראמפ

העירהיאקובהדהסנטיאגו

ונחשבתהקריבייםבאייםהעתיקה

שלתמציתמיןשבהן,היפותאחת

כעירגםמוצגתהיאהקריבי.הקסם

מוזיקה,המוןעםמכולן,החושנית

ומבאקזוטייםחופיםפסטיבלים,

ספרבתערובתקולוניאלייםנים

דווקאואמריקאית.צרפתיתדית,

בעברקצתעודלדבוקאפשרבה

טיבהעדרוהפוטוגני.המתפורר

לקובהלהגיעאפשרישירותסות

אירופיים.יעדיםדרך

פורטוגלפורטו,
הטעםאתגילואמנםהאנגלים

004לפניכברפורטייןשלהטוב

נותרהתיירותיכיעדאבלשנה,

הכלכליהמשברהדרך.בצדפורטו

פורטואתהפךהאחרונותבשנים

ואףהישראלי,לתיירזולליעדגל

כמהמנתב"ג,ישירותטיסותשאין

לליסבוןטיסהמאפשרותחברות

הצפוהעירללוד.מפורטווחזרה

הדואורונהרגדתעלבנויהנית

מיוחד;קסםישגשריהולששת

ה–91,המאהמסוףמהם,שניים

גוסטבבידיונבנובמיוחד,יפים

תיאופילותלמידולשותפואייפל

העירשוכנתלנהרמדרוםסייריג.

כמהובהגאיהדהנובהוילה

באזור.ביותרהגדוליםמהיקבים

airarviL","olleL הספריםחנות

נחשבתבפורטו,ביותרהמפורסמת

באירופהוהטובותהיפותלאחת

ארלנובובמבנהשוכנתהיאכולה.

כתול02המאהמתחילתנהדר

auR sad satilemraC.441 בתו:

סיןקונג,הונג
בעברשזכתהפסיפיק","קתאי

הטובההתעופה"חברתבתואר

במאלישראללטוסתחלבעולם",

שבולטיסותארבעעם.7102רס

לכרטיס,דולר078במחירעיות

שמבצעתנוספותטיסותכמהלצד

"היינאן"הסיניתהתעופהחברת

המזרחשלהמשיכהלבייג'ין,

ל"אללשהיהוהמונופולמתרחבת

שבקונג,הונגמתפוגג.בקועל"

כאלאליהמתייחסיםכללדרך

בפנימרתקיעדהיאמעבר,תחנת

מתנהלכאשרעכשיו,בייחודעצמו,

התרבותביןאמיתימאבקבה

הבריטית.המורשתלביןהסינית

לבחור:מחייבבעירביקור

ירוקיםנופיםמקדשים;אוקניות

מסעדותחדשנית;אדריכלותאו

עשרותמודרניים.בריםאוסיניות

אתשמוביליםנעות,מדרגותגרמי

העירובמורדבמעלההמבקרים

יוצריםגבוה,הרצלעעלהבנויה

התצפיותפארק.לונהשלתחושה

הנמליםאחדעלהנפלאות

לכךגורמותבעולםהסואנים

שלחיוכואתשמזכיררחב,שחיוך

שלפניועלמתפשטצ'אן,ג'קי

המבקר.

תאילנדטראנג,איי
בתחיחתמוותאילנדישראל

המאחדש,הסכםעלהחודשלת

בשתינוספותתעופהלחברותפשר

סדירותטיסותלהפעילהמדינות

כלתוכלההסכם,לפיביניהן.

טיסות82עדלהפעילמדינה

שבועיותטיסותלעומתשבועיות

מאודלהוזילצפויההסכםכיום.

לבנהישירותהטיסותמחיריאת

בלעדיתכיוםשנשלטקוגקוק,

מצטרפתזועובדהעל.אלבידי

במספר%21שלשנתיתלצמיחה

מהעולםלתאילנדשבאיםהתיירים

מבקריםאלף051מישראל.וגם

כךעלמעידיםב–6102ישראלים

שבמשךהעובדהגםמכל.יותרטוב

לפרוחהממלכההצליחהשנים

פנימיים,קשייםחרףתיירותית,

לנופש.כיעדעוצמתהעלמעידה

הדרוםשבקצהטראנג,איי

האזואחדהםתאילנד,שלמערבי

עכשיועדנחשפולאשכמעטרים

הלבניםהחופיםהתיירים.לנהרות

oK), (nadarK קראדאןקושל

(oK נגאיבקוהאלמוגיםשוניות

iagN),סוקורןבקוהאורזטראסות

(nrokuSהיפההמערה

יוצרים,(oKמוקבקו

לחובביחלומותארץשהואכיפלג

יטוסומנתב"גהבאיםושקט.ים

לטראנג.וממנהלבנגקוק

יווןסימי,האי
הרכיורשכברהוכרזכרתים

התייריםעבוראנטליהשלשמי

נהדרים,חופיםבאיישמישראל.

הליכהמסלוליהיסטוריים,אתרים

יתרעליתרונוטובים.מלוןובתי

גםאםבגודלו.כמובןטמוןיווןאיי

סימיהלאה,לעבוררוציםאתם

הסמוךהאיטובה.אפשרותהוא

אתמציעהטורקיולחוףלרודוס

בתיוביוון.היפיםהחוףמקוויאחד

הסירותעזים,פסטלבצבעיצבועים

המים,מעלכמרחפותנראות

ודווקאמהחופיםלחלקוהגישה

בעזרתן.רקהיאביותרהטובים

בטיסההיאביותרהנוחהההגעה

בהפלגה.ומשםלרודוסישירה

אתיופיהמאגו,פארק
בקניה,הפנימיותהבעיותלאור

כיעדלבדהכמעטטנזניהנותרה

זוספארי.וטיוליאפריקהלחובבי

היכרותלערוךמצוינתסיבהלבדה

מאודמגוונתארץאתיופיה,עם

והתרבות.הנוףהטבע,מבחינת

(ogaM מאגוהלאומיבפארק

lanoitaN)kraPבמדינהשבדרום

מיניםמ–08יותרלראותאפשר

פיליםבהםגדולים,חייםבעלישל

ג'ירפות,תאואים,אפריקאיים,

חלקםרבים,ועופותאריותצ'יטות,

שפעגםישבפארקנדירים.

סוואנהנופייערות,חמים,מעיינות

מרכיבתצפית.נקודותומגווןיפים

מהוויםהאזורשלבמשיכהנכבד

ובראשםהמקומיים,השבטיםבני

נשותיו,בזכותשהתפרסמוהמורסי

דסלפיהןמכניסותצעירשבגיל

בשפהאותןואוחזותחימרקיות

לאדיסישירהטיסההתחתונה.

שעות.מחמשפחותאורכתאבבה

הטטרה,הרי
ופוליןסלובקיה

מציעה"ויזאיר"התעופהחברת

אללעליורו.ב–052לבודפשטטיסה

דולר.ב–052לוורשהטיסהמציעה

הטטרההריהאלה,במחירים

שמורתיד.בהישגעדןכגןנראים

נקראתבאזורהגדולההטבע

kavolSjaRהסלובקי).העדן(גן

שקל003שםעולהטובמלון

לשמומבודפשטהנסיעהללילה.

נמשכתסלובקיהשבמזרחרה

מקרקובהנסיעהשעות.ארבע

משפחותאורכתפוליןשבדרום

כמהלצעודאפשרשעות.לוש

כדאיהכיאבלבשמורה,ימים

טומשבסקיבתצפיתלהתמקם

(dalhyvyksvosamoT),מרפסת

מעלמטר051בגובהטבעיתסלע

שמסמקומותהרבהאיןהתהום.

ירוק.נוףמולכזהריגושפקים

רוסיהמוסקבה,
001ב–7102תצייןרוסיהבירת

ואיןהקומוניסטית,למהפכהשנים

נותרמהלשאוליותרטובמקום

ב–8102,מכן,לאחרשנהממנה.

העולםגביעבאירוחהעירתשתתף

הפתיחהמשחקלרבותבכדורגל,

האלההאירועיםבשנידיוהגמר.

הצפויההחגיגהעללהצביעכדי

לקחההרובלשנפילתבמוסקבה,

"העירהבעייתיהתואראתממנה

החידוביןבעולם".ביותרהיקרה

החדשהקועללהצביעכדאישים

למסורתשמתווסףהמטרו,של

מרשימות.תחנותשלמפוארת

זוקובסקי,הבינלאומיהתעופהנמל

eyoksnemaR גםשנקרא

tropriA,ובקרובהשנהבמאינחנך

שלהמסקרןהמוזאוןגםייחנך

ישהפוליטכני.החינוךמרכז

מבטיחה.אטרקציהבוהרואים

קנדה
בקנדה,חגיגותשנתהיא7102

אםלהקמתה.שנה051שתציין

הממשלהראשאתלכךמוסיפים

טרודו,ג'סטיןוהפופולריהצעיר

מאזבמדינההרפורמותגלאת

העולצת,האווירהואתהיבחרו

טראמפנבחרמאזגברהשרק

יותרמתאיםזמןאיןלנשיא

בגודלההשנייהבמדינהלבקר

וגורםנוחהמטבעשערבעולם.

בעודסבירים,להיראותלמחירים

אלהבייחודהמקומיים,הנופים

המעשבחוףקולומביהבבריטיש

כתמיד.מבטיחיםנראיםרבי,

מצריםסיני,חופי
לאההיגיון,לקולשומעיםאם

מצייתיםאםלסיני.לנסועכדאי

בטרור,למלחמההרשותלהמלצות

שומעיםאםלסיני.לנסועאסור

היאסיניוהגעגועים,הלבלקול

נוסטפרץומזמין.קרובהכיהיעד

עלנפלאותחופשותמזכירלגיה

האלמוגים.בשוניותוצלילותהחוף

מציגאקראיפייסבוקבפידעיון

בחגמשםששבואלהשלתמונות

וששלוויםשמחים,והםהאחרון,

לנסועלהמליץאפשראיזופים.

לפסולאפשראינבון.לאזהלסיני.

כלהקוסמתזו,אפשרותהסףעל

לעלותאותנומחייבתשאינהכך,

יפה.מקוםהםסיניחופימטוס.על

מעמ'המשך

בחרתיכך

היעדיםרשימתאתמרכיביםכאשרבחשבוןלהביאכדאימה

רוציםלאןהואביותרוהמכריעהראשוןהשיקולהבאה?השנהשל

איפהכגוןנוספיםשיקוליםגםבחשבוןלהביאכדאיכךאחרלנסוע.

לאמשטריםאילואותנו,מענייןיעדאיזהחברים,לנוישהיכןזול,

הדרכוןאתמקבלותשלאמדינותישהאםנפש,שאטבנומעוררים

מצוינים,שיקוליםאלהכלהזולות.התעופהחברותטסותולאןשלנו,

לכת.להרחיקקשהכךאבל

כתר,ערןד"רעםשוחחתייותר,וייצוגיסבירלמשהולהגיעכדי

"הפרספקטיבהכנרת.האקדמיתהמכללהמןלתיירותמומחה

אתבפניכתרשטחהעולמי",התיירותארגוןשלהיאהראשונה

גםיתאיםהעולםמרחבילתייריםשטובשמההיא"ההנחהמשנתו.

טרנדזהב–%03.השנהצמחהלמשל,לאיסלנד,התיירותלישראלים.

צודקהואברשימה,מופיעהלאהנהדרתשאיסלנדאףחזק".

הישראלי:לקהלמתאיםמההיאהשנייה"הפרספקטיבהב–%001.

ממשיך.הואוכדומה",ישירותטיסותתחבורתית,נגישותמרחק,

ביטחון".שיקולילהוסיףכדאיכך"אחר

דבריםכמהעודכתרמסבירממני,מתייאששהואלפנירגע

רואיםשאנחנוהתנועהמשתנה.באירופההתיירות"מפתנבונים:

ומחיר.ביטחוןטעמים:משניונובעתאירופה,למזרחממערבהיא

בגרמניה.התייריםבמספרויציבותובצרפתבבלגיהירידהישלכן

למשל,בסלובקיה,אירופהלמזרחבתיירותעליהישזאת,לעומת

במספרידרמטיתעלייההיאנוספתמגמה.%02שלעלייהיש

ועתההחובה,באתריביקרוכברמהםרביםמסין.שמגיעיםהתיירים

כברמכךליהנותמקווהתאילנדהחוף.עלנופשלאתריעובריםהם

כמוצרהנופשהפלגותתחוםשלהנסיקההואנוסףהיבטהשנה.

אסיה".למזרחעכשיומתפשטהזההטרנדגםפופולרי.תיירות

מאגוהלאומיבפארק
אתיופיהשבדרום
יותרלראותאפשר
שלמיניםמ–08
גדוליםחייםבעלי

לקולשומעיםאם
תסעואלההיגיון,
שומעיםאםלסיני.
סיניהלב,לקול
מזמיןהכיהיעדהיא

חופי.9קובה;דהבסנטיאגורחובנגני.8מלמעלה;קונגהונג.7
,akiraMבלומברג, imalotroBylliB,.C.H kowK צילומים: הטטרההרי.01סיני;

moc.aikavolsrofemitהתיירותאתרמתוך

עמוד 2


