
 
 

  
  

  
  
 
 
 

 

 
  

בשנים האחרונות למוקד תיירותי לא פחות חשוב משכנותיה והטיול בה הוא סין הפכה 
שינויים והתפתחויות שתוארו לעיל הם שמרתקים את עין המערב . חוויה אמיתית

 רוכבי .והפתיחות הניכרת כלפי תיירים בעשורים האחרונים נותנת אותותיה בלי הפסק
, מסעדות אותנטיות קטנות בסמטאות צרות ומסעדות פאר, אופנים לצד מכוניות חדישות

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

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

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

קיסרות הענק השרתה , בכל זאתאבל העולם החיצון עיצבה סין דרך חיים מנותקת מן , ונגלים'מלח לג
סין . ולמדיניותה היו הדים בכל העולם המיושב, אסיה התיכונהעל הזו מתרבותה על כל המזרח הרחוק ו

ושוב פרחה סין , ניוון ושקיעה וכמעט התפרקותתקופות של ידעה תקופות של פריחה ושגשוג ואחריהן 
מאבקים ותמורות , אחרי יותר ממאה שנות זעזועים. ועהבמחזוריות כמעט קב, וקרסה פעם נוספת

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

רבות שהופך עד מהרה לחוויה מסקרנת הוא הלם ת –המוני הסינים הגודשים את עריה וכפריה 
  .ומרתקת

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

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

  .הגדלים יוצרים חווית מפגש יוצאת דופן המטלטלת אותנו מצד לצד



 
 

 
 

 תכנית המסע 
  

    ינג 'בייג –א "ת,1יום 
  
  

  גבעת הפחם –ינג 'בייג, 2יום 
מאז  ,שנה 700 -משמשת כבירתה של סין למעלה מינג 'בייג .וניסע אל בית המלון ינג'ננחת בבייג

נטפס , ניסע לביקור בפארק גבעת הפחם שבמרכז העיר. 13 -תקופת הקיסרים המונגולים במאה ה
על העיר האסורה ונתרשם מאחת הערים המיוחדות והמתפתחות בעולם  הלגבעה ונצפה ממרומי
  המשלבות ישן וחדש

   ינג'לינה בייג 
  
  
  ינג'וואנגפוג, סיור ריקשות, העיר האסורה, ינג'בייג, 3ום י
אליו היה הקיסר נישא על אפיריון פעמיים בשנה כדי לברך אחר ארוחת הבוקר נבקר במקדש השמים ל

פעילויות משותפות עם המקומיים בלב תבמהלך הביקור במקדש השמים עצמו נש. את היבולים
 משיךנ .ריקודים סאלונים אופרת סין ועוד, משחק נוצה, צי קונג', המגיעים יום יום לפעילות הטאי צי

מרכז  - " העיר האסורה"ארמון הישן אל עבר הוממנה  כיכר השלום השמימית –מן -אן- ןאכיכר טיל
המבנה (ינג ונערוך סיור חוטונגים 'נמשיך לאזור העתיק של ביג .סרותיהשלטון הפוליטי בימי הק
 " גינ'בשעות הערב נשוטט במדרחוב הגדול ביותר בביג .בריקשות אופניים) המשפחתי המסורתי בסין

    .וממנו נמשיך לשוק האוכל בו נלמד על המאכלים המיוחדים של סין" ינג 'ג- פו-וואנג
   ינג'לינה בייג 

  
  
  ודרך הרוחותוהחומה הגדולה  ינג'בייג,   4ום י

מבנה האדם היחיד שניתן לראותו בעין , חומה הגדולהנצפין אל ה. וסביבתה גינ'ליום מרתק בבייגנצא 
, מ של חומה המתפתלת בשטח הררי עם תצפית נוף מרהיבה"ק 6000-יותר מ. בלתי מזוינת מהחלל

ו אל אחד מפלאי סין והעולם קח אותנייום סיור י. שעליה עמלו והקריבו את חייהם  מאות אלפי  פועלים
נבנה , התוואי בו רוב התיירים מהלכים. החומה נהרסה ונבנתה מספר פעמים. חומת סין הגדולה –כולו 

על פסלי "  דרך הרוחות", נבקר בשדרה המלכותית היא, בהמשך. 15-בתקופת שושלת מינג במאה ה
עיר נתרשם מהקומפלקס החדשני עם חזרתנו ל. בה הובלו הקיסרים למנוחת עולמים, השיש הענקיים

ואת " קן הציפור"נראה את אצטדיון . 2008באוגוסט  8,והמודרני שאירח את התחרויות האולימפיות
  .ולבסוף קצת קניות בשוק המשי .הקוביית המים בה נערכו תחרויות השחיי

  .ליטוןננצא לבלות ברובע סא: בערב
   ינג'לינה בייג 

  



 
 

  
  
  
  לאמה סארי מקדש,ארמון הקיץ,   5ום י

מתחם  – 798נמשיך אל אזור . ניסע לביקור בארמון הקיץ של הקיסרים ונסייר בין סמטאותיו ואתריו
 יהבודהיסטמקדש ב נבקר. ינג'תעשייתי שעבר הסבה והוא מאכלס את מיטב הגלריות לאמנות של בייג

תר ובו נלמד על זהו מקדש שונה ומיוחד ביו. מקדש לאמה סארי – גינ'הטיבטי הגדול ביותר בבייג
בנויי בצורה מיוחדת ובו חצרות מקדש ה. גינ'הבודהיזם הטיבטי ואופיו השונה שיתר אתרי ומקדשי בייג

  . וקפיצות ראוותניות הפו מיוחד המשלב אקרובאטיק- בערב נצא למופע קונג. נים ביותריופסלים מעני
    ינג'לינה בייג 

  
  
   א "טיסה לת  -  ינג'בייג,  6ום י

  .לטיסה חזרה ארצהאל שדה התעופה  העברה, ובהתאם לשעת הטיסהניות אחרונות זמן חופשי לק
  
  
  א "נחיתה בת, 7ום י
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 
 

  
  )לא כולל טיסות( 0012$ - חדר זוגי כלמטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

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

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

  .מה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטיהינם הערכה בכ) מיסי נמל ודלק
 $ 1200-1600טורקיש   בין  / טיסות בחברת אלעל  
 $    1100 – 1300טיסות בחברת אירופלוט בין    

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

  .נהןהפקות ואירועים למי, חברת התעופה
תקלות מכאניות וכמובן , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

 . החלטות המדריך בשטח
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .לטיוכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. מושלמת ובטוחה
 

 :המחיר כולל
  כוכבים  4במלון לינה  �
 ארוחת בוקר בבית המלון: כלכלה �
 ממוזג  רכב פרטי: תחבורה �
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית �
 מופע קונג פו �
 אנגלית בסיורים מדריך מקומי דובר: הדרכה �

  המחיר אינו כולל
 טיסות בינלאומיות  �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 הוצאות אישיות  �
 תים המקומייםתשר לנותני השירו �
 70$: סיןאשרת כניסה ל �

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

  .במשרדי נסיעות או במשרדנו, )המטייל
  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  info@xtrip.co.ilייל או במ 5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ויל

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 

 


