
 

 

 

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

אמיתית. שינויים והתפתחויות שתוארו לעיל הם שמרתקים את עין המערב והפתיחות הניכרת 
לצד מכוניות רוכבי אופנים  כלפי תיירים בעשורים האחרונים נותנת אותותיה בלי הפסק.

חדישות, מסעדות אותנטיות קטנות בסמטאות צרות ומסעדות פאר, קניונים מערביים לצד 
דות רחבות לצד כבישים מתפתלים צרים, ארכיטקטורה מסורתית אשווקים מקומיים, אוטוסטר

 לצד גורדי שחקים ועוד כהנה וכהנה.
 

עם צמיחת  רבעת אלפים שנים.בעמק הנהר הצהוב החלה להתפתח התרבות הסינית האדירה לפני כא
הקיסרות, לפני כאלפיים ומאתיים שנה, גובשו שפה, כתב, דתות, פילוסופיה ומערכות שלטון שהביאו את סין 
להישגים הגדולים ביותר של האנושות בזמן העתיק. סגורה בין אוקיינוס למדבריות, בין רמות מלח לג'ונגלים, 

קיסרות הענק הזו מתרבותה על כל השרתה בכל זאת, אבל יצון עיצבה סין דרך חיים מנותקת מן העולם הח
אסיה התיכונה, ולמדיניותה היו הדים בכל העולם המיושב. סין ידעה תקופות של פריחה על המזרח הרחוק ו
ניוון ושקיעה וכמעט התפרקות, ושוב פרחה סין וקרסה פעם נוספת, במחזוריות תקופות של ושגשוג ואחריהן 

י יותר ממאה שנות זעזועים, מאבקים ותמורות קיצוניות, חוזרת היום סין ותופסת מחדש כמעט קבועה. אחר
את מעמדה כאחת מן המעצמות המעצבות את עולמנו. המפגש של אנשי המערב עם עצמתה של התרבות, 

הוא הלם תרבות  –הידיים והעשירה במראות, עם המוני הסינים הגודשים את עריה וכפריה -עם הארץ רחבת
 פך עד מהרה לחוויה מסקרנת ומרתקת.שהו

 
השנים האחרונות מציעה למבקרים בה שלל אטרקציות ואתרים הנעים על רצף  600-בירת סין ב - בייג'ינג

הזמן שבין המסורתי והקיסרי ועד למודרני והמערבי. בתווך הזה חיים בני המקום בקונפליקט שהוא לעיתים 
ניגודיות הזו, הקונפליקט המתמשך והפערים הגדלים יוצרים בלתי אפשרי. מבחינתנו המבקרים, דווקא ה

 חווית מפגש יוצאת דופן המטלטלת אותנו מצד לצד.

 קפיצה פרועה לביג'ינגקפיצה פרועה לביג'ינג

  בילויים בלילהבילויים בלילה  ––טיולים ביום טיולים ביום 
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 תכנית המסע

 
 נגבייג'י - אביב -תל ,1יום 

 .הצהריים בשעת אליה נגיע למחרתדרך איסטנבול לביגי'נג בשעות הערב נמריא בטיסת 
 

 החומה הגדולה – נגבייג'י, 2יום 
שנה, מאז תקופת הקיסרים  700 -משמשת כבירתה של סין למעלה מיים ננחת בבייג'ינג הבשעות הצהר

אל כפר עתיק ששוחזר ומשמר את . לאחר הנחיתה נעשה את הדרך מצפון לעיר 13 -המונגולים במאה ה
האווירה, הקולות והצבעים של כפרים סיניים עתיקים. הכפר שוכן למרגלות החומה הסינית ובו תעלות מים 

קסימות ומעיינות חמים. לאחר התארגנות במלון. נצא לסיור בכפר בשילוב עם שייט בתעלות. ארוחת ערב מ
 חגיגית בבית המלון לפתיחת הטיול. ונצפה במופע פולקלור )לוח המופעים ייקבע מאוחר יותר (

 החומה הגדולה :לינה 
 ת ארוחו 

 ואירוע פתיחה במלון ארוחת ערב   -ערב  
 חדתופעילות מיו הפקות 

 החברהלוגו מארחות לבושות תלבושת סינית מסורתית מעניקות מתנה קטנה עם  
  החברההצוות המקומי לבוש בכל הטיול, בחולצות , אוטובוס ממותג 
 שייט בתעלות סיור ערב בכפר  
 מופע פולקלור  
 בכניסה למלון שולחן עם שם החברה ומפתחות לחדרים 
 סיפור לילה. /מתנת כרית  

 

 , המתחם האולימפיגדולהה החומה, 3ום י
, מבנה האדם היחיד שניתן לראותו בעין בלתי מזוינת חומה הגדולהה מרחק נסיעה קצרצר יביא אותנו אל 

ק"מ של חומה המתפתלת בשטח הררי עם תצפית נוף מרהיבה, שעליה עמלו  6000-יותר ממהחלל. 
פעמים. התוואי בו רוב התיירים והקריבו את חייהם  מאות אלפי  פועלים. החומה נהרסה ונבנתה מספר 

 חזרה לבייג'ינג לאחר ארוחת צהרים נעשה את הדרך . 15-אה המהלכים, נבנה בתקופת שושלת מינג במ
. נראה את 2008באוגוסט  8נתרשם מהקומפלקס החדשני והמודרני שאירח את התחרויות האולימפיות,

בערב נצא לבילוי ברובע סאנליטון, אחד . השחייאצטדיון "קן הציפור" ואת קוביית המים בה נערכו תחרויות ה
 מאזורי הברים והמועדונים השוקקים של בייג'ינג.

 לינה בייג'ינג 
 ת ארוחו 

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

  הפקות 
 עליה ברכבל לחומה הגדולה 
 ביקור במתחם האולימפי 
 להלילה: מתנת כרית / סיפור לי 

 מועדון ב"ביבי פייס" הידוע באזור סאן לי טון  בילויים 



 

 

 
 

 
 
 שווקי בייג'ינג –העיר האסורה  -, ככר טיאן אן מן 4ום י

-ןאשנה. נצא לכיכר טי 700 -משמשת כבירתה של סין למעלה מ נגבייג'ילאחר ארוחת בוקר נצא לסיורים ב
תצלום קבוצתי של כל צוות עם מספר הסינים  –ובו נבצע את משימת הבוקר  כיכר השלום השמימית –מן -אן

מרכז השלטון הפוליטי  -" העיר האסורה"ארמון הישן נמשיך אל עבר המכן  דקות. לאחר  5הגדול ביותר תוך 
נטפס ונצפה ממרומי הגבעה על העיר מצפון לעיר האסורה גבעת הפחם  נמשיך אל פארק סרות.יבימי הק
י המסורתי בסין( נמשיך לאזור העתיק של ביג'ינג ונערוך סיור חוטונגים )המבנה המשפחת .האסורה

" ובסיום הסיור נצא ג'ינג -פו-וואנג " גבריקשות אופניים. בשעות הערב נמשיך למדרחוב הגדול ביותר בביג'ינ
 למשימת מזון בשוק האוכל בו נלמד על המאכלים המיוחדים של סין.

  לינה בייג'ינג 
 ת וארוח 

 ארוחה מערבית   –בוקר  
 במסעדה מקומית  –צהריים  
 ברווז פקין ארוחת ערב  

  הפקות 
 משימת בוקר בכיכר טיאן אן מן 
 שמפניה מקומית וחלוקת יין , נגן עם חולצת החברה -גבעת הפחם  
  כובע מאו מתנה לכל מטייל 
 טיול ריקשות ממותגות באזור החוטונגים 
 Back Sea -סיור באזור ה 
 ג'ינג -פו-גרי בשוק האוכל בוואנגמשחק את 

 בילויים 
 מועדון הדיקסי 

 
 פעילויות במקדש השמיים -  בייג'ינג ,5ום י

אליו היה הקיסר נישא על אפיריון פעמיים בשנה כדי לברך את לאחר ארוחת הבוקר נבקר במקדש השמים 
ם המגיעים יום יום . במהלך הביקור במקדש השמים עצמו נשלב פעילויות משותפות עם המקומייהיבולים

 6-10לפעילות הטאי צי', צי קונג, משחק נוצה, ריקודים סאלונים אופרת סין ועוד. נתחלק לקבוצות בנות 
משימות אותם הם חייבים לבצע. על כל קבוצה למצוא בפארק הענק את האדם /  6מטיילים. לכל קבוצה יש 

למשימה הבאה. יש לעמוד בזמנים ולבצע  פעילות אותה הוא / הם מסמלים ולאחר ביצוע המשימה להמשיך
בערב נצא  לאחר ארוחת צהריים נצא  לשוק המשי המפורסם של בייגינג.בצורה מושלמת את המשימה. 

 וקפיצות ראוותניות. לאחר המופע נצא לארוחת הערב. הפו מיוחד המשלב אקרובאטיק-למופע קונג
   לינה בייג'ינג 
 ת ארוחו 

 מערבית בבית המלון  –בוקר  
 צהריים במסעדה מקומית  
 ברווז פקין ארוחת ערב  

 



 

 

 
 הפקות 

 שיעור טאי צ'י  
 שיר סיני לכל קבוצה –קביעת שם סיני והמנון  
 משחק משימות במקדש השמים 
 חולצות החברה לכל הסינים שאחראים על הפעילות 
 וריקוד. טיקהאאקרובמופע קונג פו המשלב ב 

 
 טיסה חזרה ארצה – ן הקיץארמו–מקדש לאמה סארי  -  בייג'ינג ,5ום י

הטיבטי הגדול  יהבודהיסטמקדש בנמשיך לביקור  בארמון הקיץ של הקיסרים.ניסע לביקור בשעות הבוקר 
מקדש לאמה סארי. זהו מקדש שונה ומיוחד ביותר ובו נלמד על הבודהיזם הטיבטי ואופיו  – גביותר בבייג'ינ

נותיר  צורה מיוחדת ובו חצרות ופסלים מענינים ביותר.בנויי במקדש . הגהשונה שיתר אתרי ומקדשי בייג'ינ
נצא לחוויה סינית מסורתית "מסג" רגליים מפנק. ארוחת ערב חגיגית ולאחריה  וכדי לנוח קמעהזמן קניות 

 ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה ארצה. 
 ת ארוחו 

 מערבית בבית המלון  –בוקר  
 מסעדה מקומית   -ערב  

 הפקות 
 מסג' מפנק  

 
 באבי-תל -איסטנבול   ,6יום 

 אביב . -תלבשעות הבוקר נחיתה ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   1900$ -כ :משתתפים 35 מינימום לקבוצה המונה למטייל בחדר זוגי -מחיר המסע 

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

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

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיוליר הובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מח

 
 המחיר כולל:

  ת"א -איסטנבול   –בייג'ינג   -איסטנבול   -במסלול ת"אטורקיש טיסות בינלאומיות עם חברת 
  מסי נמל והיטלי בטחון ודלק בסך 
 כוכבים ליד החומה 4בביג'ינג, מלון בוטיק  כוכבים  5בדרגת בית מלון לינה ב 
  למעט בימי הטיסות כלכלה: על בסיס פנסיון מלא 
 ריקשות בהתאם למסלול/ ורה: אוטובוס ממוזג תחב  
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית 
  :אנגלית בסיורים מדריך מקומי דוברהדרכה 
  מדריך ישראלי מומחה לסין מצוותXtrip 
  אשרת כניסה לסין 
 מקלות אכילה באריזה יפה, תשורה בהגעה לבייג'ינג בגדי טאי צי לשעור טאי צי :מתנת כרית , 
 ישעור טאי צ' 
  משחקים והפקות כמפורט במסלול הטיול 
  צ'ופרים ופינוקים במהלך הטיול 
 אוטובוס לבילויים בלילות 
 בחו"ל םלנותני השירותי תשר 
 

 כולל:אינו המחיר 
 ביטוח בריאות לחו"ל 
 הוצאות אישיות  
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 מטיילים חופשיים 
 הפקות ייחודיות בנוסף לכתוב 
 הסעיף המחיר כולל כל מה שאינו כתוב תחת 
 

 מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה במהלך השנים
 

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

 ותקציבכם
 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03נא פנו למשרדנו בטלפון א

mailto:info@xtrip.co.il

