
 

 

 

  
 

  
  

עם צמיחת  .בעמק הנהר הצהוב החלה להתפתח התרבות הסינית האדירה לפני כארבעת אלפים שנים
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 עיצבה סין דרך חיים מנותקת מן העולם החיצון , ונגלים'מלח לג

סין . ולמדיניותה היו הדים בכל העולם המיושב, אסיה התיכונהעל הזו מתרבותה על כל המזרח הרחוק ו
רקות במחזוריות כמעט ניוון ושקיעה וכמעט התפתקופות של ידעה תקופות של פריחה ושגשוג ואחריהן 

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

הוא הלם  –ריה וכפריה עם המוני הסינים הגודשים את ע, הידיים והעשירה במראות-עם הארץ רחבת
  .תרבות שהופך עד מהרה לחוויה מסקרנת ומרתקת

  

השנים האחרונות מציעה למבקרים בה שלל אטרקציות ואתרים הנעים על רצף  600-בירת סין ב -  ינג'בייג
בתווך הזה חיים בני המקום בקונפליקט שהוא לעיתים . הזמן שבין המסורתי והקיסרי ועד למודרני והמערבי

הקונפליקט המתמשך והפערים הגדלים יוצרים , דווקא הניגודיות הזו, מבחינתנו המבקרים. שריבלתי אפ
  .חווית מפגש יוצאת דופן המטלטלת אותנו מצד לצד

טיולי אופניים , טרקים בינות טרסות אורז, שבטים מפגשים עם, באזור נופי מרהיב, פנינת טבעגווילין 
   .ועוד פסודות במבוקר
  

  



 

 

 

  
  

  תכנית המסע
  

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

ו בין עשרות הדוכנים בשוק נבערב נשוטט להנאת. לגבעת הפחם  שבמרכז העיר ונערוך תצפית על העיר
ציע מבחר מטעמים שונים ומשונים שרק קראנו עליהם בספרים ולא האמנו שמגיעים האוכל הלילי המ

  .בסופו של יום אל צלחת האוכל הסינית
 ינג 'בייגלינה  

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

-ת העתיקיםוממנה נלך אל עבר אחד מהרחובו" שער השלום השמימי"שפירושו  מן-אן-ןאנצא לכיכר טי
ינג 'אזור זה שוחזר במלואו לקראת האולימפיאדה וניתן לחוות בו את בייג. יאנמן'רחוב צ, חדשים של העיר

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

לאחר הביקור . שנים 600 -ואשר היה מחוץ לתחום עבור בני העם במשך כ, ינג'שימש את שושלת מינג וצ
המבנה המשפחתי המסורתי (ינג ונערוך סיור חוטונגים 'ניסע אל אחת משכונות המגורים העתיקות של בייג

   .ת בתי הקפה המפוזרים לגדותיו של האגםבריקשות אופניים ונתענג בכוס קפה באחד מעשרו) בסין
 ינג 'בייגלינה  

  
  
  החומה הגדולה -  ינג'בייג,  4ום י

 עם ההגעה נעפיל. ינג'נצא בנסיעה של כשעתיים צפונה מבייג. לסיור בחומה הגדולה של סיןיום זה יוקדש 
חד הפרויקטים אחד הסמלים של סין ואהחומה הינה . ולאחר מכאן נלך לאורכה ברכבל אל מרומי החומה

לאחר הביקור נמשיך בנסיעה קצרה אל אתר מוכר פחות של החומה בו  .הגדולים נעשו על פני כדור הארץ
" קן הציפור"בדרך חזרה נוכל להתרשם מ .תוכלו להתרשם מחלק אותנטי הרבה יותר של החומה

אחד מאזורי בערב נבלה ברחוב סאנליטון הסמוך ל. הקומפלקס החדשני שנבנה לכבוד האולימפיאדה
אזור שוקק זה מציע מצד אחד  חנויות של מוצרים מזוייפים במחירים השווים לכל . ינג'השגרירויות של בייג

, כפי שהוא מכונה על ידי המקומיים גם ברים  Village-בנוסף יש ב. נפש לצד חנויות יוקרה ממותגות
  . מועדוני ריקודים ובתי קפה נעימים

 ינג 'בייגלינה  



 

 

 

  
  
  

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

מחוז גואנשי השוכנת לצידו של נהר בלגווילין ופה ונמריא אל שדה התע נצא הביקורלאחר .  י ועוד'לתרגל טאי צ
עם הנחיתה נצא בנסיעה של  .םמים כאילו נלקחו מהציורים הסינים הקלאסיילי המפורסם בינות מצוקי גיר מרשי

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

  .עם ההגעה נצא לסיור ראשוני בעיירה. זכרות עתיקות ועודמ
  יאנגשו לינה  

  
  
  רפסודות במבוק, אופניים –יאנגשו ,  6ום י

נרכב אל גבעת הירח לתצפית , ג אופנים נצא לטיול באזור הכפרי של יאנגשו"רכובים ע -בוקר נצא ליום מרתק ה
בין צוקים מעוגלים ומוריקים המשווים למקום אוירה , על הסביבה ונמשיך בשיט רפסודות במבוק על נהר יולונג

מו שביים את טקס הפתיחה -אנג יי'מדהים פרי חזונו של הבימאי המוערך זנצפה במופע , בערב. של ציור סיני
  .של האולימפיאדה כמו גם סרטים פורצי דרך בקלונוע הסיני בפרט והאסייתי בכלל

  יאנגשו לינה  
  
  

  לונגשאנג   -או יאנגשו, 7יום 
את סין ונעצור במפעל  םנתרשם ממטעי התה הרבים המאפייני. לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל לונגשאנג
טרסות הטרק רגלי באזור ל עם ההגעה לטרסות האורז נצא. ליצור תה ללמוד על תהליך יצור התה הירוק

אן הנמצא -בבתי המקומיים בכפר פינגאת הלילה נעשה . נבקר בכפרי שבטי המיעוטים היאו והואנג לו .הציוריות
  . במעלה ההר

    לונגשאנגלינה  
  
  

  ו'האנגז  -גוויילין  –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 'האנגז .ו'האנגזממנה נעלה בטיסה אל  גוויליןבדרך היפה אל  בנסיעהנחזור 
ו מספר רב של 'בהאנגז. ואחת היחידות שהצליחה לשלב את  האלמנט המערבי עם אלמנטים סיניים ייחודים

שוטטות במדרחוב המחודש בערב נצא ל. אלים ומשכיליםאוניברסיטאות והיא נחשבה תמיד כעיר של אינטלקטו
  .של העיר

  ו'האנגז: לינה 
 



 

 

 

  
  

  שנגחאי -ן 'ווז –ו 'האנגז, 9יום 
יינג -נבקר גם במקדש לין .מסביבוונצפה במראות המפורסמים ש המפורסם באגמי סין, אגם המערביב נשוט
שהצליחו לשמר אחת מעיירת המים העתיקות  סיום הסיורים ניסע אללאחר .מקדש בודהיסטי גדול ומרשים,היפה

אלו  עיירות קסומות .האורך בנהרות סין, לאורך הדלתא של נהר היאנגצה את האופי והארכיטקטורה המסורתית
נסייר בעיירה . עומדות היום כקונטרס אל מול המודרניזציה והתמערבות ובהן ניתן לחוות את סין של הימים ההם

 .שעה וחצי אל שאנגחאיכשל  נמשיך בנסיעה .שרי אבן עגולים ונשוט בין תעלותיההמקסימה בין תעלות מים וג
 שאנגחאי : לינה 
  
  
    שאנגחאי, 10ום י

נסייר בטיילת , נגחאי בו תצוגות ואוספי אמנות ופריטים ארכיאולוגים חשוביםאשל שהמרשים נבקר במוזיאון 
בינות בתים אירופאים שנתנו " ובע הצרפתיר"באזור החנויות השוקק שב, נגחאיאהמפורסמת של ש" בונד"ה

מדרחוב שוקק צבעוני ומואר ובעיר העתיקה , ינג'נטייל ברחוב נאנג". פריז של המזרח"לשאנגחאי את שמה כ
. נבקר גם ברובע היהודי .בהם ניתן לחוש מעט אווירה סינית בים המודרניזציה וגורדי השחקים" יו"שבמרכזה גני 

  .קפה והמסעדות שברובע הצרפתי באחד הערבים נהנה מבתי ה
 שאנגחאי : לינה 

  
  , א"ת – )ינג'בייג( –שאנגחאי , 11יום 

הצהריים ניפרד מהקסם ונעשה את דרכנו אל שדה התעופה ממנו אחר , בשעות הבוקר המשך סיורים בשנגחאי
  .נמריא חזרה אל הארץ

  
  א"נחיתה בת, 21יום 

    
תקלות מכאניות וכמובן , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

 . החלטות המדריך בשטח
  

  



 

 

 

  )לא כולל טיסות( 0062$ - חדר זוגי כלמטייל ב םמשתתפי 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

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

  יר הטיסותמח
כוללים (מחירים אילו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) 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 
  .הפקות ואירועים למינהן, חברת התעופה

 לים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמתמחייבים אותנו לשמור על כמה כל Xtripהסטנדרטים של חברת  
  .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה       

  המחיר כולל 
 כוכבים  או הטובים בנמצא  4בדרגת לינה בבתי מלון  �
 ארוחות בוקר בבתי המלון  : כלכלה �
 וזג מממרווח ו מקומות  7מיני וואן : תחבורה �
 אופניים , שייט: אטרקציות מקומיות �
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית �
  מופע בשנגחאי, בגוויליןמופע  �
 ו'האנגז -גווילין   –ינג 'בייג: טיסות פנים �
  אנגלית בסיורים ידובר םיימקומ כים מדרי: הדרכה �

  המחיר אינו כולל
  טיסות בינלאומיות  �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
  70$ אשרת כניסה לסין �
 תשר לנותני השירותים המקומיים �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �

 
  ) ויזה(אשרת כניסה 

  על אחריות(מול השגרירות הסינית  את האשרה ניתן להשיג ישירות. כל מטייל מחויב באשרת כניסה לסין
  .במשרדי נסיעות או במשרדנו, )המטייל

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע ל מסלול זה הינו דוגמא
  ,המוזכרים מעלה
  מאווייכם ותקציבכם, 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 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 

 


