
 
 

  
  
  
  
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  

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

שינויים והתפתחויות שתוארו לעיל הם שמרתקים את עין . הוא חוויה אמיתית

המערב והפתיחות הניכרת כלפי תיירים בעשורים האחרונים נותנת אותותיה בלי 

מסעדות אותנטיות קטנות בסמטאות  ,רוכבי אופנים לצד מכוניות חדישות. הפסק

אוטוסטראדות רחבות , קניונים מערביים לצד שווקים מקומיים, צרות ומסעדות פאר

ארכיטקטורה מסורתית לצד גורדי שחקים ועוד כהנה , לצד כבישים מתפתלים צרים

  .וכהנה

  

מקודשת לחסידי הדאואיזם העולים אל ההר , שבמחוז אן חואי  שמורת ההר הצהוב 

ערפילים המעניקים לו  –ההר הציורי מוקף עננים . כדי לבקר במנזריו השונים לרגל

מכוסה ההר . ההר בנוי מגושי גרניט אפורים המתנשאים לגובה רב. מיתאווירה שמי

המובילים את ) בעיקר מדרגות(והוא מרושת במערכת שבילים ביערות אורנים בעיקר 

  . ההולכים בהם ברחבי השמורה

  

הטרק המוצע כאן , ר רגיל בשמורה המתחיל ומסתיים בעיירה טונשילהבדיל מיום סיו

  מאפשר חוויה מלאה ועשירה יותר המזוהה עם חווית העולים לרגל המקומיים 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 תכנית המסע 

 
  

  לטונשיהגעה ,1יום 
עיירה זו . שם נלון, השוכנת למרגלותיו של ההר הצהוב ,העיר טונשיהגעה בטיסה או בנסיעה אל 

המציע , ומדרחוב אחד עתיק עוד יותר, בתים עתיקים. את סין של פעם השאר תר מכלמציעה אולי יו
, כמו גם חפצי אומנות) הנקטפים בהר(שורשים ועשבים , לאלפי המבקרים הסינים שלל פטריות

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

  
  תחילת הטרק : ההר הצהוב, 2יום 

שמורת הטבע המפורסמת והחשובה ביותר פאתי דקות אל  40-לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה של כ
מטר מעוטרים בזן מיוחד  2000צוקי סלע הנישאים לגבהים של עד ". הר הצהוב"השמורה של ה, בסין
ההר היווה . ובה עשרות פסגות הרים משוננות עטופות בעננים) ברושי ההר הצהוב(של ברושים  מאוד

משוררים ופילוסופים שהצליחו דרכו לברוח , לאורך ההיסטוריה הסינית מקור השראה לציירים
אחר . ונתחיל בטרק שבין פסגותיו, אל מרומי ההר ברכבלנעפיל  .מהמציאות היומיומית הלחוצה

  . נגיע אל מלוננו השוכן על ההר הצהרים
  . מ"ק 10כ . הליכה בשביל מסודר

 על ההר : לינה 
  
  היום השני בטרק : ההר הצהוב, 3יום 

העובר במספר נקודות תצפית נאכל ארוחת בוקר ונמשיך במסלול , נשכים קום כדי לצפות בזריחה 
כל צעד . ועוד' גשר הפיות', 'פסגת הענן הלבן', 'הים המערבי' -חודיות שלכל אחת מהן שם משלהיי

נעלה ונרד בשבילים צרים יותר ופחות חלקם משקיפים מטה . חושף נוף נוסף קסום ועוצר נשימה
  . הגעה בשעות אחר הצהרים אל מלוננו שעל ההר. מגובה רב

  . מ"ק 15כ . יםמסודר יםהליכה בשביל
 על ההר : ינהל 

  
   נסיעת המשך /טיסת -ו'חוויז –היום השלישי בטרק : ההר הצהוב, 4יום 

', פסגת האריה'צור לתצפיות מענעשה את הדרך ברגל אל מורדות ההר בדרך נ, יום אחרון לפנינו
העתיקה  Qiankuבדרכנו חזרה אל טונשי נבקר באחוזת . גואנג-ופוויליון שו' מרפסת ההתרעננות'

. ו'השייך למחוז חוייז כמו כן נבקר בכפר העתיק טאנגמו בן יותר מאלף שנים. מתקופת שושלת מינג
  . ה לטיסת המשךניסע אל שדה התעופ

ו או לשאנגחאי יעשה זאת בנסיעה ובדרך יוכל לבקר בכפרים התיקים והיפים 'מי שממשיך להאנגז*
   . חונג צון וסידי שהם מעין מוזיאונים חיים

  . מ"ק 10כ . יםמסודר יםהליכה בשביל
 



 
 

   
  )לא כולל טיסות($ 995 - משתתפים למטייל בחדר זוגי כ 4מחיר שרותי הקרקע למינימום 

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

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

  .הפקות ואירועים למינהן, 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  

 .כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר הטיול. מושלמת ובטוחה
 

 :המחיר כולל
 על בסיס לינה וארוחת בוקר כוכבים  5במלון לילות  3 �
 ממוזג  רכב פרטי: תחבורה �
 פנסיון מלא החל מארוחת ערב ביום הראשון וכלה בארוחת צהרים ביום האחרון  �
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית �
 ים מקומייםסבל �
 מדריך מקומי דובר אנגלית בסיורים: הדרכה �

  המחיר אינו כולל
 וטיסות פניםטיסות בינלאומיות  �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 הוצאות אישיות  �
 תשר לנותני השירותים המקומיים �
 70$: אשרת כניסה לסין �

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

  .במשרדי נסיעות או במשרדנו, )המטייל
  
  

  
  
  

מסלול זה הינו דוגמא למסע אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה המושפעת מכל הפרמטרים 
  ,המוזכרים מעלה

  
  מאווייכם ותקציבכם, כםרצונ, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

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

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 , תדרוך לפני היציאההכנה ו, הזמנות כול השירותים, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
  . ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, בתי מלון, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 

 


