
 

 

  
  

  
  

. 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

  

נכבשה על ידי היא גם הייתה האחרונה ש. היא אחת הפרובינציות המגוונות והמרתקות ביותר בסין - יונאן 

הם ; מבני עשרות מיעוטים שאינם ממוצא סיני, ברובה, אוכלוסייתה מורכבת. 1953-ב, הצבא האדום הסיני

בעמקים , על מורדות ההימלאיה: עמי יונאן חיים בפסיפס גיאוגרפי מגוון. בורמים ותאים-טיבטו, מונגולים

. יערות גשם טרופיים ועל רמות סלעיות וסחופותב, במישורי נהר המקונג, בין יערות עצי מחט, סגורים וחבויים

, העיר. קונמינג , לא רחוק מבירתה, בין נופיה הקרסטיים המרשימים של הפרובינציה נמצא יער האבן

שעל שפתו בנויה , אגם ציורי אחר ביונאן הוא אגם ארחאי . שוכנת על שפת אגם קונמינג, העשירה במקדשים

אחת   -בירת המיעוט נאשי , יאנג'של יונאן שוכנת ליג, המרוחק, מערביבאזור ה. בירת המיעוט באי, דאלי

הוכרזה על , המרושתת תעלות של מי קרחונים, העיר העתיקה .התרבויות המטריארכליות האחרונות בעולם

בתי העץ שלה , על סמטאותיה - והיא משומרת על כל תו ותג שבה , "אתר מורשת עולמית"ו "ידי אונסק

קניון דילוג , אוזר הטרסות הלבנות, דיאן המדהימהובירתה זונג" להיארץ השנגר"צפונה . ייםושווקיה הססגונ

  . מקונג והסלווין, נהר היאנגצה –הנהרות הגדולים  3הנמר ושמורת 



 

 

  
  

  

  תכנית המסע
  

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

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

  .יתהסינשל יום אל צלחת האוכל 
 ינג 'בייגלינה  

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

חדשים - וממנה נלך אל עבר אחד מהרחובות העתיקים" שער השלום השמימי"שפירושו  מן- אן-ןאלכיכר טי נצא
. ג של פעםינ'אזור זה שוחזר במלואו לקראת האולימפיאדה וניתן לחוות בו את בייג. יאנמן'רחוב צ, של העיר

עם סיום . ליצאנגלאן ונקנח ברחוב התרבות ליו'שוק דאז, ינג'זה נלך לאחד השווקים העתיקים של בייג מרחוב
, ינג'אשר שימש את שושלת מינג וצ, סרותימרכז השלטון הפוליטי בימי הק ,העיר האסורהאל  הסיור ניסע

ביקור ניסע אל אחת משכונות המגורים לאחר ה. שנים 600 - ואשר היה מחוץ לתחום עבור בני העם במשך כ
ונתענג בריקשות אופניים ) המבנה המשפחתי המסורתי בסין(נערוך סיור חוטונגים ינג ו'העתיקות של בייג

   .בכוס קפה באחד מעשרות בתי הקפה המפוזרים לגדותיו של האגם
 ינג 'בייגלינה  

  
  החומה הגדולה -  ינג'בייג,  4ום י

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

נוכל חזרה בדרך . אחד הסמלים של סין ואחד הפרויקטים הגדולים נעשו על פני כדור הארץהחומה 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
וא מכונה על ידי כפי שה  Village-בנוסף יש ב. במחירים השווים לכל נפש לצד חנויות יוקרה ממותגות

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

  יאנג'ליג –ינג 'בייג,  5יום 
 ו"אונסק י"ע עולם מורשת כאתר 1997 בשנת הוכרזה העיר .יאנג'לליגנעלה על טיסה לאחר ארוחת הבוקר 

. במינה ומיוחדת יחידה ותרבות כתובה שפה, דת שלו מקומי מיעוט, הנאשי בני עבור בירה כעיר משמשתו
 הירקן דרקון של המושלג ההר של פסגותיו נישאים כשמעל מטר 2400 של בגובה בעמק ממוקמת העיר

  .עם ההגעה נעבור לבית המלון ולאחר מכאן נצא לסיור הכירות ראשוני בעיר העתיקה). 'מ 5,596(
  יאנג'לינה ליג 



 

 

  
  

  יאנג'ליג , 6יום 
 שחקנים 600- ע מדהים עם למעלה מנחזה במופ .במקדש יו פאנג נבקר. לסיורים ברחבי העמק יום זה יוקדש

ובבריכת נבקר בבית משפחת מו  .ונעפיל ברכבל את תצפית נוף מרהיבה על פסגותיו המשולגות של ההר
שנים  800יאנג שנבנתה לפני 'נסייר בעיר העתיקה של ליג. הדרקון השחור בה משתקף הר דרקון השלג

בתי ,  תעלות המים והגשרים, נשוטט ברגל בין  הסמטאות.י אונסקו כאתר מורשת תרבותי עולמי "והוכרה ע
  . האבן ובתי התה

  יאנג'לינה ליג 
  

   לימינג – יאנג'ליג , 7יום 
ניסע על תוואי הדרך של התה . נעפיל במעלה שיפוליה של ההימלאיה הטיבטיתלאחר ארוחת הבוקר 

בדרך . ואן וטיבט'סצ, דרך המסחר העיקרית בין מחוז יונאן, )618-907(ושלת טאנג והסוסים שהייתה מאז ש
יחד עם הסחורות עברו גם , אלו עתיקה זו עבר התה מסין אל טיבט והודו וסוסים מטיבט לסין אבל לא רק

, צההיאנג" (ארץ שלושת הערוצים המקבילים"נצא את העמק וניכנס אל . פילוסופיות חדשות ודתות, רעיונות
ו בגלל תצורת הנוף הייחודית ובשל העובדה "אזור זה זכה גם הוא להכרה על ידי אונסק). המקונג והסלאווין

נעבור את העיקול . של צמחים ואלפים נוספים של זנים סוגים שונים 6000 - כי באזור זה קיימים מעל ל
נעלה . הבנוי אבן חול אדומהלימינג שוכנת בקניון מרשים . עבר לימינגהראשון שעל נהר היאנגצה עד ל

   .לנקודת התצפית המרהיבה עם סוסים ולאחר מכאן נצא להליכה במעלה ההר
 מינגלינה לי 

  
   נגדיאןזו – ערוץ דילוג הנמר , 8יום 

בין הפיתולים החדים של  הנהר האדיר ולאחר מכן ניסע אל ערוץ דילוג הנמר , נסייר באזור הכפרי של לימינג
נצא להליכה . בעולםחוצה רכס אדיר ויוצר את הקניון העמוק , שבו הנהר הגועש מתחתר "קניון דילוג הנמר"ב

בקניון הנהר ונוכל לראות את כמויות המים האדירות הזורמות בקניון האדיר שקירות בגובה מאוד  רגלית
בה  גדיאןאל פאתי הרמה הטיבטית לזונגות של רכס האבה בין הפס, צפון כיוון נמשיך ל.  מטרים משני צדדיו

של  מבחינתם(אחד המיעוטים המיוחדים ביותר בסין וכנראה גם הבעייתיים ביותר , נכיר את המיעוט הטיבטי
 . ונתמקם במלון ןלעת ערב נגיע לזונגדיא. בגלל דרישתם לעצמאות) הסינים

 זונגדיאן : לינה 
  

   ארץ השנגרילה -זונגדיאן   , 9יום 
בספר תיאר הילטון עולם אגדה ". האופק הנעלם"את הרומן הנפלא   יימס הילטון'ג כתב הסופר 1933- ב

עולם נסתר אגדות , מילה נרדפת לגן עדן, מאז הפך השם שנגרילה לשם דבר. הוא קרא לו שנגרילה, קסום
. וזף רוק שחקר את האזורים הללו של יונאן'הספר מבוסס על מסעותיו ומחקריו של הבוטנאי הנודע ג. נסתר

בעקבותיה צמחו . יתה הראשונה להכריז על עצמה כעיירה שהיוותה את מקור ההשארה לספרהי ונגדיאן'ז
מטר שוכנת  3300בגובה של ". אנחנו השנגרילה"מקומות נוספים כפטריות אחר הגשם ולכולם אותה טענה 

, ו בשמורת פודאוצואו באגמי ביטה ושודנטייל . יום של טעימה קטנה של טיבט. לה עיירה טיבטית מקסימה
המנזר הגדול והחשוב ביותר בסין , לין -דזאן -נגינבקר במנזר הבודהיסטי ס. ובאגם נאפה שבלב עמק נאפה

נבקר  .בירת טיבט, המזכירה את ארמון הפוטלה של להאסה, נסייר בפוטלה המרשימה שלו. מחוץ לטיבט
 .בבית טיבטי באחד הכפרים הטיבטיים הסמוכים

  זונגדיאן : לינה 
  



 

 

  
   ,יאנגשואו –גווילין  - נגדיאן זו, 01יום 

לגווילין ) דרך קונמינג(ופה ונמריא התענצא אל שדה נשלים את הסיורים בזונגדיאן ולאחר ארוחת הבוקר 
מחוז גואנשי השוכנת לצידו של נהר לי המפורסם בינות מצוקי גיר מרשימים כאילו נלקחו מהציורים הסינים ב

עיירת תרמילאים קטנה בה חוויית הנוף , עה וחצי אל יאנגשואועם הנחיתה נצא בנסיעה של כש .םהקלאסיי
העיירה הציורית שהפכה לאתר עליה לרגל של תרמילאים ומטיילים בכל העולם ובה . ישירה הרבה יותר

  . מזכרות עתיקות ועוד, בתי קפה ושוק תוסס של מזון, סמטאות ציוריות
  יאנגשולינה  
  
  במבוק רפסודות, אופניים –יאנגשו ,  11ום י

אל גבעת הירח נגיע , רכב קטן/ באמצעות אופניים  באזור הכפרי של יאנגשו 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'של הבימאי המוערך זנצפה במופע מדהים פרי חזונו , בערב. למקום אוירה של ציור סיני
  .טקס הפתיחה של האולימפיאדה כמו גם סרטים פורצי דרך בקלונוע הסיני בפרט והאסייתי בכלל

  יאנגשולינה  
  

   לונגשאנג   -או יאנגשו, 21יום 
את סין ונעצור  םנתרשם ממטעי התה הרבים המאפייני. לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל לונגשאנג

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

  . אן הנמצא במעלה ההר- פינג
     לונגשאנגלינה  

  
  שאנגחאי  –גוויילין  – לונגשאנג,  13יום 

לאחר . נקום בשעת בוקר מוקדמת בכדי לראות כיצד קרני השמש הראשונות נופלות על ים הטרסות מסביב
עיר שצמחה . העיר הגדולה והמודרנית בסיןנטוס אל שאנגחאי . גוויליןבדרך היפה אל  נחזור בנסיעהמכאן 

מותחת את גבולות קו הרקיע , שועטת בקצב מסחרר קדימההעיר  .מערבי ואימפריאליזם מסחר באופיום
מיקומה בשפך של נהר היאנגצה אל הים הופך אותה . שלה מידי שנה ומגיעה לשיאים חדשים ימים לבקרים

  . מופוליטי בינלאומישאנגחאי של היום היא מרכז קוס. אחת הגדולות והעמוסות בעולם, לעיר נמל טבעית
  .נצפה במופע אקרובטיקה מרשים

  שאנגחאי : לינה 
  
  שאנגחאי  14ום י

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

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

  .הקפה והמסעדות שברובע הצרפתי נהנה מבתיו היהודי
 שאנגחאי : לינה 

  
  א  "ת –אי שאנגח , 15יום 

  .ינג'דרך בייג צ נצא בטיסה חזרה ארצה"נשלים את סיורנו בשנגחאי ובשעות אחה
  א "ת, 16יום 

  נחיתה בשעות הבוקר המוקדמות



 

 

  )לא כולל טיסות( 0330$ - חדר זוגי כלמטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

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

  
  מחיר הטיסות

יסי כוללים מ(מחירים אילו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי
  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק

 $ 1450-1650טורקיש   בין  / טיסות בחברת אלעל  
 $    1350 – 1450טיסות בחברת אירופלוט בין    
  

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

  .הפקות ואירועים למינהן, ופההתע
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

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

 .טיולוכך גם מושפע מחיר ה כרוכות בכך עלויות קבועות רבות. ובטוחה
 

  המחיר כולל 
 כוכבים  או הטובים בנמצא  4בדרגת לינה בבתי מלון  �
 ארוחות בוקר בבתי המלון  : כלכלה �
 ממוזג מרווח ו מקומות  7מיני וואן : תחבורה �
 אופניים , שייט, סוסים: אטרקציות מקומיות �
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית �
  יאנג'מופע מיעוטים בליג �
 שנגחאי - גויילין -ונגדיאן'ז, יאנג'ליג –ינג 'בייג: פנים טיסת �
  מדריך מקומי דובר אנגלית בסיורים: הדרכה �

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

  ) 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"עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע נשמח להתאים
  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 
 


