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. בשנים האחרונות למוקד תיירותי לא פחות חשוב משכנותיה והטיול בה הוא חוויה אמיתיתסין הפכה 
את עין המערב והפתיחות הניכרת כלפי תיירים שינויים והתפתחויות שתוארו לעיל הם שמרתקים 

מסעדות אותנטיות , רוכבי אופנים לצד מכוניות חדישות .בעשורים האחרונים נותנת אותותיה בלי הפסק
דות רחבות אאוטוסטר, קניונים מערביים לצד שווקים מקומיים, קטנות בסמטאות צרות ומסעדות פאר

  .רתית לצד גורדי שחקים ועוד כהנה וכהנהארכיטקטורה מסו, 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. תיקלהישגים הגדולים ביותר של האנושות בזמן הע
קיסרות הענק הזו מתרבותה על כל השרתה , 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
חוזרת היום סין ותופסת מחדש את מעמדה כאחת מן המעצמות , 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 , אותבמר

  .ומרתקת
  

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

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

  
עיר שצמחה מסחר . אסיה של פריס של המזרח אבל גם היצאנית: מה כבר לא נאמר על שנגחאי  -  שנגחאי
מותחת את , עיר שועטת בקצב מסחרר קדימה. היום המצב לא שונה בהרבה. ום ואימפריאליזם מערביבאופי

מיקומה בשפך של נהר היאנגצה אל . גבולות קו הרקיע שלה מידי שנה ומגיעה לשיאים חדשים ימים לבקרים
כז רשאנגחאי של היום היא מ. אחת הגדולות והעמוסות בעולם, הים הופך אותה לעיר נמל טבעית

  .קוסמופוליטי בינלאומי
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 תכנית המסע 
 

  
  , גני'בייג - אביב -תל, 1יום 

  .מחרתנג אליה נגיע ביום הי'יגילב ערבנמריא בטיסת 
  

  ינג ושוק האוכל'המדרחוב של וואנגפוג, גבעת הפחם –ינג 'בייג,  2יום 
אז תקופת הקיסרים מ, שנה 700 - משמשת כבירתה של סין למעלה מינג ה'בשעות הצהריים ננחת בבייג

 הונצפה ממרומי קור בפארק גבעת הפחם שבמרכז העירלאחר הנחיתה ניסע לבי. 13 -המונגולים במאה ה
בשעות הערב  .על העיר האסורה ונתרשם מאחת הערים המיוחדות והמתפתחות בעולם המשלבות ישן וחדש

שוק האוכל בו נלמד על המאכלים לר נצא ובסיום הסיו" ינג'ג-פו-וואנג" גינ'יגינמשיך למדרחוב הגדול ביותר בב
   .המיוחדים של סין

   ינג'לינה בייג 

  
  ינג'שווקי בייג –העיר האסורה  -ככר טיאן אן מן  - מקדש השמים , 3ום י

נבקר במקדש . שנה 700 -משמשת כבירתה של סין למעלה מה נגי'בייגלאחר ארוחת בוקר נצא לסיורים ב
 –מן -אן- ןאלכיכר טי נמשיך. יריון פעמיים בשנה כדי לברך את היבוליםאליו היה הקיסר נישא על אפהשמים 

הפוליטי מרכז השלטון  - " העיר האסורה"ארמון הישן נמשיך אל עבר המכן לאחר . כיכר השלום השמימית
י המבנה המשפחת(ינג ונערוך סיור חוטונגים 'יגיאחר הצהרים נבקר אזור העתיק של ב .סרותיבימי הק

פו - למופע קונג בערב נצא .נטייל ונשוטט בשווקים התוססים של האזור, בריקשות אופניים )המסורתי בסין
  .מיוחד

   ינג'לינה בייג 
 
  והמתחם האולימפיוהחומה הגדולה  ינג'בייג,   4ום י

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

חומת  –קח אותנו אל אחד מפלאי סין והעולם כולו ייום סיור שלם י. והקריבו את חייהם  מאות אלפי  פועלים
קופת שושלת בנה בתנ, התוואי בו רוב התיירים מהלכים. החומה נהרסה ונבנתה מספר פעמים. סין הגדולה

עם חזרתנו לעיר נתרשם מהקומפלקס החדשני והמודרני שאירח את התחרויות . 15- מינג במאה ה
ואת קוביית המים בה נערכו תחרויות " קן הציפור"נראה את אצטדיון . 2008באוגוסט  8,האולימפיות

  . ובמפעל קלוזונה, נבקר במפעל לתרופות סיניות. ההשחיי
   ינג'לינה בייג 
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  שנגחאי -   ינג'בייג, 5ום י

הנסיעה היא חוויה יוצאת דופן ועדות . שעות לשנגחאי 4.5לאחר ארוחת הבוקר נצא ברכבת המהירה 
 1300את האנושי והאורבני בעודנו גומעים  תרשם מהנוףנ. לקידמה ולטכנולגיה הסינית המתקדמת

שועטת מערבי  יום ואימפריאליזםעיר שצמחה מסחר באופ .העיר מודרנית בסין הקילומטרים עד לשאנגחאי
. מותחת את גבולות קו הרקיע שלה מידי שנה ומגיעה לשיאים חדשים ימים לבקרים, בקצב מסחרר קדימה

. אחת הגדולות והעמוסות בעולם, מיקומה בשפך של נהר היאנגצה אל הים הופך אותה לעיר נמל טבעית
ההגעה נצא לסיור היכרות ראשוני בעיר ונעלה עם . מופוליטי בינלאומישאנגחאי של היום היא מרכז קוס

בינות בתים " אזור הצרפתי"נסיים את יומנו באזור החנויות השוקק שב .י מגדל הטלוויזיהלתצפית ממרומ
  ".פריז של המזרח"אירופאים שנתנו לשנגחאי את שמה כ

  שנגחאי : לינה 
  

   שנגחאי, 6יום 
בהם ניתן לחוש מעט אווירה " יו"נבקר בגני  , העתיקהבסמטאות העיר  עשה סיורנ. יום זה יוקדש לשנגחאי

נגחאי בו תצוגות אשל שהמרשים במוזיאון  נמשיך לביקור קצר. סינית בים המודרניזציה וגורדי השחקים
נגיע  . מדרחוב שוקק צבעוני ומואר, ינג'וממנו נלך לרחוב נאנג ואוספי אמנות ופריטים ארכיאולוגים חשובים

ונצפה בים האורות שמסביב אל מול הרובע החדש מעברו  נגחאיאהמפורסמת של ש" בונד"טיילת העד ל
שריד לתקופת האימפריאליזם , השני של הנהר והרובע הישן בו עומדים זקופים אותם מונומנטים אירופאים

  . בערב נצא למופע אקרובטיקה מרהיב. המערבי בסין
  שנגחאי : לינה 

  
  טיסה ארצה  -  שנגחאי, 7יום 

במתחם הקניות לאחר ארוחת נבקר ברובע היהודי ו. וחת הבוקר נשלים את הסיורים בשנגחאילאחר אר
  . חזרה אל הארץל שדה התעופה  ממנו נמריא לאחר סיום הסיור נצא בנסיעה א הצהריים

  
  אביב- תל  ,8יום 

  נחיתה בתל אביב
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  )כולל טיסות לא( 0180$ - 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.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  מחיר הטיסות

כוללים מיסי (מחירים אילו , נים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים משת
  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק

 $ 1200-1600טורקיש   בין  / טיסות בחברת אלעל  
 $    1100 – 1300טיסות בחברת אירופלוט בין    

  הערות
חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, ם לבחירת בתי מלון שוניםמחיר המסע משתנה בהתא 

  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה
וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר 

 .  שינויים במיסי הנמל והדלק
על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת מחייבים אותנו לשמור  Xtripהסטנדרטים של חברת  

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

  מחיר המסע כולל 
 כוכבים  4בבתי מלון לינה  �
 ארוחות בוקר בבתי המלון : כלכלה �
 ינג לשנגחאי'רכבת מהירה מבייג �
  ריקשות בהתאם למסלול/ אופניים / ממוזג  רכב: תחבורה �
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית �
 אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית  �
 מופעים כמפורט בתוכנית �
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית �

  המחיר אינו כולל
 טיסות בינלאומיות  �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 הוצאות אישיות  �
 תשר לנותני השירותים המקומיים �
  70$: סיןאשרת כניסה ל �
 תחת הסעיף המחיר כולל כל מה שאינו כתוב �

  ) 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 סלול זה הינו דוגמא למ
  ,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 

 


