
 

 

  
  

  

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

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

דות רחבות אאוטוסטר, קניונים מערביים לצד שווקים מקומיים, קטנות בסמטאות צרות ומסעדות פאר
  .ארכיטקטורה מסורתית לצד גורדי שחקים ועוד כהנה וכהנה, לצד כבישים מתפתלים צרים

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

פילוסופיה ומערכות שלטון שהביאו את סין , דתות, כתב, גובשו שפה, לפני כאלפיים ומאתיים שנה, הקיסרות
, ונגלים'בין רמות מלח לג, סגורה בין אוקיינוס למדבריות. להישגים הגדולים ביותר של האנושות בזמן העתיק

יסרות הענק הזו מתרבותה על כל קהשרתה , בכל זאתאבל עיצבה סין דרך חיים מנותקת מן העולם החיצון 
סין ידעה תקופות של פריחה . ולמדיניותה היו הדים בכל העולם המיושב, אסיה התיכונהעל המזרח הרחוק ו
אחרי יותר ממאה . ניוון ושקיעה וכמעט התפרקות במחזוריות כמעט קבועהתקופות של ושגשוג ואחריהן 

היום סין ותופסת מחדש את מעמדה כאחת מן המעצמות חוזרת , מאבקים ותמורות קיצוניות, שנות זעזועים
הידיים והעשירה -עם הארץ רחבת, המפגש של אנשי המערב עם עצמתה של התרבות. המעצבות את עולמנו

הוא הלם תרבות שהופך עד מהרה לחוויה מסקרנת  –עם המוני הסינים הגודשים את עריה וכפריה , במראות
  .ומרתקת

  

  
  



 

 

  

  תכנית המסע
  

  ינג'בייג -תל אביב   ,2-1ימים 
נטפס , ראשוני עם העירעם ההגעה נערוך סיור הכרות . ינג בירת סין בה ננחת למחרת'נמריא בטיסה לבייג

בערב נשוטט להנאתו בין עשרות הדוכנים בשוק  .ז העיר ונערוך תצפית על העירשבמרכ לגבעת הפחם
ים שונים ומשונים שרק קראנו עליהם בספרים ולא האמנו שמגיעים בסופו האוכל הלילי המציע מבחר מטעמ

  .הסיניתשל יום אל צלחת האוכל 
 ינג 'בייגלינה  

 
  , חוטונגים, העיר האסורה, כיכר טיאן אן מן – ינג'בייג, 3ום י

ונית במוזיאון זה תוכלו לחזות בהתפתחות הארכיטקט, נתחיל את יומנו במוזיאון החדש להתפתחות עירונית
נצא לאחר המוזיאון . בנוסף תצפו בסרט תלת מימדי על צמיחתה של העיר. ינג לאורך מאות שנים'של בייג

  וממנה נלך אל עבר אחד מהרחובות " שער השלום השמימי"שפירושו  מן-אן- ןאלכיכר טיבהליכה 
ניתן לחוות בו את אזור זה שוחזר במלואו לקראת האולימפיאדה ו. יאנמן'רחוב צ, חדשים של העיר-העתיקים

לאן ונקנח ברחוב התרבות 'שוק דאז, ינג'זה נלך לאחד השווקים העתיקים של בייג מרחוב. ינג של פעם'בייג
אשר שימש , סרותימרכז השלטון הפוליטי בימי הק ,)העיר האסורהעם סיום הסיור ניסע קימעה אל . ליוליצאנג

לאחר הביקור ניסע אל . שנים 600 -ני העם במשך כואשר היה מחוץ לתחום עבור ב, ינג'את שושלת מינג וצ
) המבנה המשפחתי המסורתי בסין(נערוך סיור חוטונגים ינג ו'אחת משכונות המגורים העתיקות של בייג

   .ונתענג בכוס קפה באחד מעשרות בתי הקפה המפוזרים לגדותיו של האגםבריקשות אופניים 
 ינג 'בייגלינה  
  
  , הגדולההחומה  -  ינג'בייג,  4ום י

. ינשאנלינג'ג  - אנו נבקר באזור הרבה פחות מוכר ונגיש . יום זה יוקדש במלאו לסיור בחומה הגדולה של סין
. עם ההגעה נצא להליכה וטיפוס של כארבע שעות לאורכה של החומה. ינג'כשלוש שעות נסיעה צפונה מבייג

נוכל חזרה בדרך . על פני כדור הארץאחד הסמלים של סין ואחד הפרויקטים הגדולים נעשו החומה הינה 
בערב נבלה ברחוב סאנליטון . הקומפלקס החדשני שנבנה לכבוד האולימפיאדה" קן הציפור"להתרשם מ

אזור שוקק זה מציע מצד אחד  חנויות של מוצרים מזוייפים . ינג'הסמוך לאחד מאזורי השגרירויות של בייג
כפי שהוא מכונה על ידי   Village-בנוסף יש ב. ותגותבמחירים השווים לכל נפש לצד חנויות יוקרה ממ

  . מועדוני ריקודים ובתי קפה נעימים, המקומיים גם ברים
 ינג 'בייגלינה  
  
 



 

 

  
  

  יאנגשואו –גווילין  – מקדש השמיים, ינג'בייג, 5יום 
, לרקוד ,מקום מופלא אליו מגיעים המקומיים בכדי לשיר, לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור במקדש השמיים

מחוז גואנשי השוכנת לצידו של נהר לי המפורסם בינות מצוקי בגווילין נצא בטיסה אל . י ועוד'לתרגל טאי צ
עם הנחיתה נצא בנסיעה של כשעה וחצי אל  .םגיר מרשימים כאילו נלקחו מהציורים הסינים הקלאסיי

יירה הציורית שהפכה לאתר עליה הע. עיירת תרמילאים קטנה בה חוויית הנוף ישירה הרבה יותר, יאנגשואו
מזכרות , בתי קפה ושוק תוסס של מזון, לרגל של תרמילאים ומטיילים בכל העולם ובה סמטאות ציוריות

  .עם ההגעה נצא לסיור ראשוני בעיירה. עתיקות ועוד
 יאנגשו לינה  
  
  רפסודות במבוק, אופניים –יאנגשו ,  6ום י

אל גבעת הירח נגיע , רכב קטן/ באמצעות אופניים  הכפרי של יאנגשובאזור  נטייל   - הבוקר נצא ליום מרתק 
בין צוקים מעוגלים ומוריקים המשווים , לתצפית על הסביבה ונמשיך בשיט רפסודות במבוק על נהר יולונג

מו שביים את -אנג יי'נצפה במופע מדהים פרי חזונו של הבימאי המוערך ז, בערב. למקום אוירה של ציור סיני
  .פתיחה של האולימפיאדה כמו גם סרטים פורצי דרך בקולנוע הסיני בפרט והאסייתי בכללטקס ה

 יאנגשו לינה  
  

  לונגשאנג   -או יאנגשו, 7יום 
את סין ונעצור  םנתרשם ממטעי התה הרבים המאפייני. לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל לונגשאנג

באזור  תרגלי להליכה ההגעה לטרסות האורז נצא עם. במפעל ליצור תה ללמוד על תהליך יצור התה הירוק
את הלילה נעשה בבתי המקומיים בכפר . נבקר בכפרי שבטי המיעוטים היאו והואנג לו .טרסות הציוריותה

  . אן הנמצא במעלה ההר- פינג
   לונגשאנגלינה  
  

  ו'האנגז –ילין גוו –לונגשאנג ,  8יום 
לאחר מכאן . נקום בשעת בוקר מוקדמת בכדי לראות כיצד קרני השמש הראשונות נופלות על ים הטרסות מסביב

ו בעיני היא אחת הערים היפות בסין ואחת היחידות 'האנגזאל  נטוס. נחזור בנסיעה בדרך היפה אל גווילין
ו מספר רב של אוניברסיטאות והיא 'בהאנגז. ודיםשהצליחה לשלב את  האלמנט המערבי עם אלמנטים סיניים ייח

  .בערב נצא לשוטטות במדרחוב המחודש של העיר.  אלים ומשכיליםנחשבה תמיד כעיר של אינטלקטו
  ו'האנגז: לינה 
  

  טונשי -ו'האנגז, 9יום 
ונצפה  נשוט על האגם המפורסם באגמי סין, האגם המערבי לגדותיו שלנצא לסיור לאחר ארוחת הבוקר 

נלמד על תהליך עיבוד התה ונטעם , נבקר במטעי התה המפורסמים בסין .מסביבוראות המפורסמים שבמ
מקדש בודהיסטי . יינג היפה-נבקר גם במקדש לין ".באר הדרקון"תה , את התה האהוב ביותר על  הסינים

תיו של ההר השוכנת למרגלו ,העיר טונשיאל נמשיך . גדול ומרשים בינות גבעות ירוקות ונחל מים זעיר
ומדרחוב אחד עתיק עוד , בתים עתיקים. עיירה זו מציעה אולי יותר מכל את סין של פעם. שם נלון, הצהוב
, כמו גם חפצי אומנות) הנקטפים בהר(שורשים ועשבים , המציע לאלפי המבקרים הסינים שלל פטריות, יותר

  .העתיק של העיר בערב נצא למדרחוב. עם ההגעה נעבור לבית המלון. מכחולים ונייר
  טונשי : לינה 



 

 

 

  
  
  

  ההר הצהוב, 10יום 
, שמורת הטבע המפורסמת והחשובה ביותר בסיןדקות אל  40-לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה של כ

מטר מעוטרים בזן מיוחד מאוד של  2000צוקי סלע הנישאים לגבהים של עד . "הר הצהוב"השמורה של ה
ההר היווה לאורך . שרות פסגות הרים משוננות עטופות בענניםובה ע)  ברושי ההר הצהוב(ברושים 

משוררים ופילוסופים שהצליחו דרכו לברוח מהמציאות היומיומית , ההיסטוריה הסינית מקור השראה לציירים
  .אחר הצהריים נחזור אל טונשי.נשוטט בין שביליו, אנו נעפיל ברכבל אל מרומי ההר.לחוצהה

  טונשי : לינה 
  

  נגחאי ש – ר הצהובהה, 11יום 
 .מערבי ואימפריאליזם עיר שצמחה מסחר באופיום. בנסיעה אל שאנגחאי העיר הגדולה והמודרנית בסיןנצא 
מותחת את גבולות קו הרקיע שלה מידי שנה ומגיעה לשיאים חדשים , שועטת בקצב מסחרר קדימההעיר 

אחת הגדולות , עיר נמל טבעיתמיקומה בשפך של נהר היאנגצה אל הים הופך אותה ל. ימים לבקרים
נצפה במופע אקרובטיקה בערב . מופוליטי בינלאומינגחאי של היום היא מרכז קוסש. והעמוסות בעולם

  .מרשים
 נגחאי ש: לינה 

 
    נגחאיש, 12יום 

נסייר בטיילת , של שנגחאי בו תצוגות ואוספי אמנות ופריטים ארכיאולוגים חשוביםהמרשים נבקר במוזיאון 
בינות בתים אירופאים שנתנו " ירובע הצרפת"באזור החנויות השוקק שב, המפורסמת של שנגחאי "בונד"ה
מדרחוב שוקק צבעוני ומואר ובעיר העתיקה , ינג'נטייל ברחוב נאנג". פריז של המזרח"נגחאי את שמה כלש

בקר גם ברובע נ .בהם ניתן לחוש מעט אווירה סינית בים המודרניזציה וגורדי השחקים" יו"שבמרכזה גני 
   .נהנה מבתי הקפה והמסעדות שברובע הצרפתי. היהודי

 נגחאי ש: לינה 
  

   אביב- תל –שנגחאי , 13יום 
  .נשלים את סיורנו בשנגחאי ובהתאם לשעת הטיסה ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה ארצה

  .14נחיתה בבוקרו של יום 
  
  
  

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח

  
  
  
  
  



 

 

  )ל"בינ לא כולל טיסות( 7002$ - כחדר זוגי ב למטייל משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

  טיסות פנים  3כולל 
  

   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי
  050-3393320/  03-5102025או בטלפון  info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  מחיר הטיסות
כוללים מיסי (מחירים אילו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק
 $ 1250-1500טורקיש   בין  / טיסות בחברת אלעל  
  $    1100 – 1300   בין טיסות בחברת אירופלוט 

  מחיר הטיסות
חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 

  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripסטנדרטים של חברת ה 

 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה
 

  המחיר כולל 
  כוכבים  4בדרגת לינה בבתי מלון  �
 ארוחות בוקר בבתי המלון  : כלכלה �
 ממוזג ח ומרוו מקומות  7מיני וואן : תחבורה �
  אופניים, שייט, רכבל: אטרקציות מקומיות �
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית �
 מופעים כמפורט בתוכנית הטיול �
 )כפוף לשינויים$ 450כ ( ו'האנגז –גווילין  –ינג 'בייג: טיסות פנים  3 �
 מדריך מקומי דובר אנגלית בסיורים: הדרכה �

  המחיר אינו כולל
  טיסות בינלאומיות  �
 ות ומטעןביטוח נסיע �
 שתייה והוצאות אישיות  �
  70$ אשרת כניסה לסין �
 תשר לנותני השירותים המקומיים �
 "המחיר כולל"כל מה שאינו רשום תחת  �

  ) ויזה(אשרת כניסה 
על אחריות (את האשרה ניתן להשיג ישירות מול השגרירות הסינית . כל מטייל מחויב באשרת כניסה לסין

  .דנובמשרדי נסיעות או במשר, )המטייל
  

  

מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה
  ווייכם ותקציבכםמא, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ול

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
חברות , משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, םכם ותקציבכם רצונכפ אופיי"אישית ע
  . הערותול ועד חזרתכם ארצה להארות "י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, וןבתי מל, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
 


