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. 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 

מסעדות אותנטיות , תרוכבי אופנים לצד מכוניות חדישו .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

  

אחרונה שנכבשה על ידי היא גם הייתה ה. 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

. ביערות גשם טרופיים ועל רמות סלעיות וסחופות, מקונגבמישורי נהר ה, 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, באזור המערבי .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, ובירתה זונג דיאן המדהימה" להיארץ השנגר"צפונה . ה הססגונייםושווקי

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

  קונמינג   -יעד ביניים  –תל אביב , 2-1ימים 

. והבירה של מחוז יונאן" האביב הנצחי"עיר , ך אל קונמינגנמריא בטיסת לילה להונג קונג וממנה בטיסת המש

חלקיו הצפוניים גובלים בטיבט ופסגותיו נישאות לגבהים של . מחוז זה הינו אחד המרתקים ביותר בסין

זהו מחוז עשיר בטבע . ונגלים ירוקי עד'חלקו הדרומי הוא בכלל טרופי וסוב טרופי עם ג. מטר 6000-למעלה מ

עם ההגעה נעבור לבית המלון . ת אורחות חייהם זה מאות בשניםת אתניות שלא שינו ארבגוני ובקבוצו

  .למנוחה ולארוחת ערב

  קונמינג: לינה 

  

  דאלי  – יער האבן, קונמינג, 3יום 

תצורות בנות מיליוני שנים מרוכזות בשטח . אזור נוף ייחודי, לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל  יער האבן

לאחר . נטייל ברגל בין פסלי האבן והאגמים החבויים. יתות הטבע באבן ותצורות מפתיעותיער של ס, מצומצם

    .'מ 1900השוכנת למרגלות אגם ארחאי בגובה נשוב אל קונמינג ונטוס אל דאלי מכן 

  דאלי : לינה 

  

  דאלי , 4יום 

באתר שלושת הפגודות  נבקר, טיול אופניים לצידו, נצא לשייט על האגם בנוף הררי מרהיב :יום סיור בדאלי

בתי תה ובני שבטי הבאי והדאי , חנויות, ונסייר בעיר העתיקה המוקפת חומה נשוטט להנאתנו בין  בתי האבן

  . ובשוק המקומי במלבושם הצבעוני והססגוני

  דאלי : לינה 

  

  לימינג  - דאלי  , 5יום 

בשווקים , כפריי שבטי הבאי והדאיבדרכנו נעצור ב. הבוקר נשלים את הסיורים בדאלי ונצא בנסיעה ללימינג

ויחידות משקיות עצמאיות המקיימות חקלאות עתיקה  ין כפרים זעיריםבבדרך המתפתלת נמשיך , הססגוניים

נמשיך בנסיעה . נצא להליכה רגלית למנזרים ומקדשים בודהיסטים חבויים בלב ההרים. מאוד לפרנסתן

לימינג שוכנת בקניון מרשים הבנוי . צ"אחהע בשעות מרתקת במעלה נהר היאגצה אל עבר לימינג אליה נגי

בשדות החקלאיים ולעת ערב נטפס בעזרת סוסים לתצפית , נבקר בכפרים, נטייל באזור. אבן חול אדומה

  . שקיעה מרשימה מאחד הרכסים הסובבים את לימינג

   לימינג: לינה 
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  זונגדיאן   –לימינג , 6יום 

משיך בנסיעה בין לאחר מכן נ. באזור שמורת הטבע המדהימה של לימינגצא לטרק קצר לאחר ארוחת בוקר נ

לאחר שנרד אל עמק נהר  .בדרך המתפתלת ברכסי האנגדואןונמשיך  בקר בכפריםנ, רכסי הרים ועמקים

. בירת החבל  שהנחיל את המונח שנגרי לה לעולם , היאנגצה  נטפס אל פאתי הרמה הטיבטית לזונגדיאן

  .לינה וארוחת ערב בזונגדיאן. גדיאן  ונתמקם במלוןלעת ערב נגיע לזונ

 זונגדיאן: לינה 

  

  ארץ השנגרילה -זונגדיאן  , 7יום 

אזור זה הנחשב . נטייל בלב עמק הנאפא המוקף ברכסי הרים מושלגים. יום של טעימה קטנה של טיבט

מטר וסביבו  3400 - העמק בגובה של כ") ארץ השנגרילה" –לא בכדי קיבל את שמו (לאחד היפים בעולם 

בודהיסטית המאכלת את  –האזור מתאפיין באוכלוסיה טיבטית . מטר 6000 -פסגות הרים של למעלה מ

  .ג סוסים"רכובים עאל הר אלף האגמים נצא למסע  .הרמה הטיביטית שהיא הרמה הגבוהה ביותר בעולם

 זונגדיאן: לינה 

  

  אזור הטרסות הלבנות –זונגדיאן  , 8יום 

נסייר . המנזר הגדול והחשוב ביותר בסין מחוץ לטיבט, ליןנדזאסונגנבקר במנזר הבודהיסטי בשעות הבוקר 

נבקר בבית טיבטי באחד  .בירת טיבט, המזכירה את ארמון הפוטלה של להאסה, בפוטלה המרשימה שלו

עה תופ, נשים פעמינו לעבר טרסות המים הלבנותובשעות הצהריים המוקדמות , הכפרים הטיבטיים הסמוכים

נערך טיולים רגליים באזור ונהנה מנופי . מיוחדת במינה המשמשת גם כאתר פולחן  לבני שבט הנאשי

בין הפסגות של , נמשיך בנסיעה מהטרסות הלבנות בכיוון דרוםלאחר הסיור . במקום מיוחד זה ההימלאיה

  . אל עבר ערוץ דילוג הנמר בו נלוןרכס האבה 

  ערוץ דילוג הנמר: לינה 

  

  יאנג'ליג –רוץ דילוג הנמר ע , 9יום 

שבו הנהר הגועש " קניון דילוג הנמר"בין הפיתולים החדים של  הנהר האדיר ב לאחר ארוחת הבוקר ניסע

נצא להליכה רגלית בקניון הנהר ונוכל לראות את . חוצה רכס אדיר ויוצר את הקניון העמוק בעולם, מתחת

לאחר מכן נמשיך . ת בגובה מאוד מטרים משני צדדיוכמויות המים האדירות הזורמות בקניון האדיר שקירו

. שפה כתובה ותרבות יחידה ומיוחדת במינה, מיעוט מקומי שלו דת, עיר הבירה של בני הנאשי, יאנג'ליג

מטר כשמעל נישאים פסגותיו של ההר המושלג של דרקון הירקן  2400העיר ממוקמת בעמק בגובה של 

  ). 'מ 5,596(

 יאנג'ליג: לינה 
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  יאנג'ליג, 10יום 

יאנג 'נסייר בעיר העתיקה של ליג. יאנג העיר היפה הממוקמת בעמק מוקף  הרים מושלגים'ליגהבוקר נסייר ב

, הסימטאותנשוטט ברגל בין .ת תרבותי עולמי י אונסקו כאתר מורש"שנים והוכרה ע 800שנבנתה לפני 

נעלה ברכבל אל פסגת . ייד'ל דרקון הגניסע להר השלג ש. בתי האבן ובתי התה,  תעלות המים והגשרים

הפסגות של רכס הרי היולונג  המושלגים ונערוך טרק קצר במרומי  13- ההר לתצפית אל נוף הרי ההימלאיה ו

נבקר במקדש יו פאנג  ובבריכת הדרקון השחור בה משתקף הר ו נצפה במופע המיעוטים הססגוני .ההרים

  .דרקון השלג

  יאנג'ליג: לינה 

  

   הונג קונג / ינג 'בייג –יאנג 'גלי, 11יום 

  .ינג חזרה ארצה'או בייג הונג קונגיאנג ונצא לטיסה דרך 'נשלים את סיורנו בליג, אם יהיה זמן, בשעות הבוקר

  

  א"תב נחיתה , 21יום 

     אביב-נחיתה בתל

  

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח
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  )יסותלא כולל ט( 0502$ - 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 , אם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים משתנים בהת

  .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, ת בתי מלון שוניםמחיר המסע משתנה בהתאם לבחיר 

  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה
ים שיבטיחו חוויה מושלמת מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיס Xtripהסטנדרטים של חברת  

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

  המחיר כולל 
 דאלי –קונמינג : טיסת פנים �
 כוכבים  או הטובים בנמצא  4בדרגת לינה בבתי מלון  �
 ארוחות בוקר בבתי המלון  : כלכלה �
 ממוזג מרווח ו מקומות  7מיני וואן : תחבורה �
 אופניים , שייט, סוסים: מקומיות אטרקציות �
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית �
  יאנג'מופע מיעוטים בליג �
  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 �
 ינו כתוב תחת הסעיף המחיר כוללכל מה שא �

  ) 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.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 

 


