
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

בשנים האחרונות למוקד תיירותי לא פחות חשוב משכנותיה והטיול בה הוא חוויה אמיתית. סין הפכה 

הניכרת כלפי תיירים שינויים והתפתחויות שתוארו לעיל הם שמרתקים את עין המערב והפתיחות 

רוכבי אופנים לצד מכוניות חדישות, מסעדות אותנטיות  בעשורים האחרונים נותנת אותותיה בלי הפסק.

דות רחבות לצד אקטנות בסמטאות צרות ומסעדות פאר, קניונים מערביים לצד שווקים מקומיים, אוטוסטר

 עוד כהנה וכהנה.כבישים מתפתלים צרים, ארכיטקטורה מסורתית לצד גורדי שחקים ו
 

עם צמיחת  בעמק הנהר הצהוב החלה להתפתח התרבות הסינית האדירה לפני כארבעת אלפים שנים.

הקיסרות, לפני כאלפיים ומאתיים שנה, גובשו שפה, כתב, דתות, פילוסופיה ומערכות שלטון שהביאו את סין 

ס למדבריות, בין רמות מלח לג'ונגלים, להישגים הגדולים ביותר של האנושות בזמן העתיק. סגורה בין אוקיינו

קיסרות הענק הזו מתרבותה על כל השרתה בכל זאת, אבל עיצבה סין דרך חיים מנותקת מן העולם החיצון 

אסיה התיכונה, ולמדיניותה היו הדים בכל העולם המיושב. סין ידעה תקופות של פריחה על המזרח הרחוק ו

ה וכמעט התפרקות במחזוריות כמעט קבועה. אחרי יותר ממאה שנות ניוון ושקיעתקופות של ושגשוג ואחריהן 

זעזועים, מאבקים ותמורות קיצוניות, חוזרת היום סין ותופסת מחדש את מעמדה כאחת מן המעצמות המעצבות 

הידיים והעשירה במראות, -את עולמנו. המפגש של אנשי המערב עם עצמתה של התרבות, עם הארץ רחבת

 הוא הלם תרבות שהופך עד מהרה לחוויה מסקרנת ומרתקת. –גודשים את עריה וכפריה עם המוני הסינים ה

 

אסיה. עיר שצמחה מסחר  של מה כבר לא נאמר על שאנגחאי: פריס של המזרח אבל גם היצאנית  - שאנגחאי

באופיום ואימפריאליזם מערבי. היום המצב לא שונה בהרבה. עיר שועטת בקצב מסחרר קדימה, מותחת את 

גבולות קו הרקיע שלה מידי שנה ומגיעה לשיאים חדשים ימים לבקרים. מיקומה בשפך של נהר היאנגצה אל 

כז קוסמופוליטי הים הופך אותה לעיר נמל טבעית, אחת הגדולות והעמוסות בעולם. שאנגחאי של היום היא מר

 בינלאומי.

 

 קפיצה פרועה לסין
 שאנגחאי וערי הדלתא שעל נהר היאנגצה

 



 

 

 
 

 תכנית המסע
 

  שאנגחאי - אביב -תל, 1יום 
 .הצהרייםאחר בשעות  אליה נגיע למחרת לא ישירה אל שאנגחאי בטיסהבערב נמריא 

 

  שאנגחאי ,2יום 
עיר שצמחה מסחר באופיום  העיר הגדולה והמודרנית בסין. -שאנגחאי . בשעות אחה"צנגחאי אנחיתה בש

שועטת בקצב מסחרר קדימה, מותחת את גבולות קו הרקיע שלה מידי שנה ומגיעה מערבי  ואימפריאליזם
חדשים ימים לבקרים. מיקומה בשפך של נהר היאנגצה אל הים הופך אותה לעיר נמל טבעית, אחת  לשיאים

מופוליטי בינלאומי. עם ההגעה נצא לסיור היכרות הגדולות והעמוסות בעולם. שאנגחאי של היום היא מרכז קוס
  שונה שלנו בסין.ראשוני בעיר ונעלה לתצפית ממרומי מגדל הטלוויזיה בו נאכל גם את ארוחת הערב הרא

  לינה: שאנגחאי 
 ת ארוחו 

  מסעדה מקומית  -ערב  
 ופעילות מיוחדת הפקות 

 משאית לציוד ישירות למלון אוטובוס ממותג  
 שרשראות פרחים, בכניסה לאוטובוס בשדה התעופה. 
 ית מסורתית מעניקות מתנה קטנהמארחות לבושות תלבושת סינ 
  החברההצוות המקומי לבוש בכל הטיול, בחולצות , אוטובוס ממותג 
 בכניסה למלון שולחן עם שם החברה ומפתחות לחדרים 
 תצפית ממרומי מגדל הטלוויזיה  
 סיפור לילה. /מתנת כרית  

 בילויים  
 ברובע הצרפתי  

 

 שאנגחאי, 3יום 
נבקר בגני "יו" בהם  יום זה יוקדש לשאנגחאי. נתחיל במשחק של חפש את המטמון בסמטאות העיר העתיקה, 

של המרשים במוזיאון  ניתן לחוש מעט אווירה סינית בים המודרניזציה וגורדי השחקים. נמשיך לביקור קצר
וממנו נלך לרחוב נאנג'ינג, מדרחוב שוקק  נגחאי בו תצוגות ואוספי אמנות ופריטים ארכיאולוגים חשוביםאש

ונצפה בים האורות שמסביב אל מול הרובע  נגחאיאשל שטיילת ה"בונד" המפורסמת צבעוני ומואר. נגיע  עד ל
החדש מעברו השני של הנהר והרובע הישן בו עומדים זקופים אותם מונומנטים אירופאים, שריד לתקופת 

 בערב נצא למופע אקרובטיקה מרהיב. האימפריאליזם המערבי בסין. 
  לינה: שאנגחאי 



 

 

 
 

 ת ארוחו 
 בבית המלון  –בוקר  
 במסעדה מקומית  –צהרים  
 במסעדה מקומית –ערב  

 
 ופעילות מיוחדת הפקות 

 משחק חפש את המטמון ברובע העתיק 
 זמן חופשי לקניות במדרחוב של נאנג'ינג  
 מופע אקרובטיקה מרהיב 
 סיפור לילה. /מתנת כרית  

 בילויים  
 דונג-מועדון ריקודים ברובע פו 

 
 שאנגחאי –טונלי  –שאנגחאי , 4יום 

לא רחוק . 1933ם את הסיורים בשאנגחאי. נבקר ברובע היהודי ובמתחם האומנויות ילהבוקר נשלאחר ארוחת 
פזורות עיירות קסומות שהצליחו לשמר את האופי והארכיטקטורה המסורתית. עיירות אלו עומדות משאנגחאי 

הנה עיירת  נליטו היום כקונטרס אל מול המודרניזציה והתמערבות ובהן ניתן לחוות את סין של הימים ההם.
ניסע לאחר ארוחת הצהריים  נה, גשרים עגלגלים ופנסים אדומים.ש 600דייגים קטנה. בתים עתיקים בני 

עם ההגעה נצא לסיור בעיירה, נשוט בין תעלותיה לטונלי אחת העיירות השמורות המיוחדות ביותר בסין. 
  ונשוטט בין גשריה העגולים וסמטאותיה הצרות.

 לינה: שאנגחאי 
 ת ארוחו 

 בבית המלון –בוקר  
 מסעדה מקומיתב –צהרים  
  במסעדה מקומית  -ערב  

 
 האנגז'ו –, שאנגחאי 5יום 

האנגז'ו בעיני היא אחת הערים היפות . ז'אנג-עיר הבירה של מחוז ג'יהנצא בנסיעה של כשעתיים אל האנגז'ו 
סיניים ייחודים. בהאנגז'ו מספר רב בסין ואחת היחידות שהצליחה לשלב את  האלמנט המערבי עם אלמנטים 

האגם  לגדותיו שלאלים ומשכילים.  נצא לסיור של אוניברסיטאות והיא נחשבה תמיד כעיר של אינטלקטו
בערב נצא לשוטטות  מסביבו.ונצפה במראות המפורסמים ש נשוט על האגם המערבי, המפורסם באגמי סין
 במדרחוב המחודש של העיר.

 האנגז'ו לינה:  
  תארוחו 

 בבית המלון –בוקר  
 במסעדה מקומית  –צהרים  
  במסעדה מקומית  -ערב  



 

 

 
 

 ופעילות מיוחדת הפקות 
 שייט באגם המערבי  
 טיול אופניים לגדותיו של האגם  
 בגדים סיניים מסורתיים מתנה לכבוד האירוע. 
 אירוע סיום חגיגי 
  לילה: מתנת כרית / סיפור לילה 

 יםבילויי 
 בר בטיילת לגדות האגם  

 

 
 ת"א – שנגחאי –האנגז'ו, 6יום 

נבקר במטעי התה המפורסמים בסין, נלמד על תהליך עיבוד התה ונטעם את התה האהוב לאחר ארוחת בוקר 
יינג היפה. מקדש בודהיסטי גדול ומרשים בינות -נבקר גם במקדש לין ביותר על  הסינים, תה "באר הדרקון".

נשלים את סיורנו בעיר. בצהריים נצא בנסיעה לשנגחאי ממנה לאחר סיום הסיור גבעות ירוקות ונחל מים זעיר. 
 נטוס חזרה אל הארץ. 

 ת ארוחו 
 בופה בבית המלון. -ארוחת בוקר  
 מסעדה מקומית –צהרים מאוחרת ארוחת  

  הפקות 
 קטיף תה במטעי של האנגז'ו 
 נזר בודהיסטי פעיל מביקור ב 
 יסוי רגליים מסורתיע 

 
 אביב-תל ,7יום 

 נחיתה בת"ת בשעות הבוקר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 2400$ -כ מטיילים: 35בקבוצה המונה  למטייל בחדר זוגי טורקישיסות בטמחיר המסע 

מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים, ארוחות, חודשי השנה, כמות המטיילים, חברת  
 .ןלמיניההתעופה, הפקות ואירועים 

נויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים, וכן עקב המחיר עשוי להשתנות עקב שי 
 שינויים במיסי הנמל והדלק.  

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה

 
 המחיר כולל:

 ת"א  -שאנגחאי  -במסלול ת"א טורקיש טיסות בינלאומיות עם חברת 
 בית מלון מדרגה ראשונה לינה ב 
  פנסיון מלא כמפורט בתכנית כלכלה: על בסיס 
  אופניים / ריקשות בהתאם למסלולתחבורה: אוטובוס ממוזג /  
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית 
 מופעים כמפורט בתוכנית 
  :אנגלית בסיורים דוברמדריך מקומי הדרכה 
  מדריך ישראלי מומחה לסין מצוותXtrip  
 אשרת כניסה לסין 
 .בגדים מסורתיים לאירוע סיום 
 בחו"ל םלנותני השירותי תשר 
 

 כולל:אינו המחיר 
 מעבר למשקה ראשון שתייה נוספת בתשלום 
  ארוחת כשרות 
 הוצאות אישיות  
 ביטוח רפואי ומטען 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
  וכדומה כגון: דגלים, מדבקות, חולצות,מיתוג 
 הפקות ייחודיות בנוסף לכתוב 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 
 

 
 , מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה

 מסלול זה אינו ניתן להעברה בשום דרך  
 

הינו הערכה שמושפעת מכל  מסלול זה הינו דוגמא לטיול תמריץ אותו אנו מבצעים והמחיר
הפרמטרים המוזכרים מעלה, לקבלת הצעת מחיר עדכנית ע"פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם 

  info@xtrip.co.il או במייל 5102025-03ותקציבכם אנא פנו למשרדנו בטלפון 
 

mailto:info@xtrip.co.il

