
 
 

  
  
  
  
 

 
 

 
 

  

  
  

סין הפכה בשנים האחרונות למוקד תיירותי לא פחות חשוב משכנותיה והטיול בה הוא 
שינויים והתפתחויות שתוארו לעיל הם שמרתקים את עין המערב . חוויה אמיתית

רוכבי . והפתיחות הניכרת כלפי תיירים בעשורים האחרונים נותנת אותותיה בלי הפסק
, מסעדות אותנטיות קטנות בסמטאות צרות ומסעדות פאר, אופנים לצד מכוניות חדישות

אוטוסטראדות רחבות לצד כבישים מתפתלים , קניונים מערביים לצד שווקים מקומיים
  .ארכיטקטורה מסורתית לצד גורדי שחקים ועוד כהנה וכהנה, צרים

  

. נאן-חו הינה שמורה מיוחדת במינה וחריגה בנופיה השוכנת בצפון מערב מחוז יה'יא ג'אנג ג'ז
המאפיין העיקרי של שמורה זו הוא המאגר האדיר של עמודי סלע מצולעים ודקים המתנשאים לגובה 

אגמים וכפרים עתיקים היוצרים יחד , ערוצי נחלים, בין העמודים משתלבים פסגות הרים' מ 300של עד 
  .יימס קמרון'במאי גמראות יוצאי דופן שהיוו בין היתר את השראה לנופים השזורים בסרט אווטאר של ה

  
  ין כאשר ההגעה והעזיבה היא בטיסהאת הסיור בשמורה ניתן לשלב כחלק ממסלול טיול בס

 

 



 
 

 תכנית המסע 
  

  יה'יא ג'אנג ג'הגעה לז,1יום 
  . מפגש עם המדריך המקומי והעברה אל בית המלון, יה'יא ג'אנג ג'הגעה בטיסה אל ז

 zhangjiajie jingpu Pullman hotel מלון 
  

  ביקור בשמורה, 2יום 
, לתצפית ולסיור רגלי' האבן הצהובהכפר 'נעלה ברכבל אל : יום סיור ראשון בתחומי השמורה הלאומית

חזרה ברכבל נרד . נצפה על כמה אלפי עמודי אבן העשויים מקוורץ הצומחים בפראות מן הקרקע
 7.5ונמשיך לסיור רגלי לאורך ערוץ הקניון המרהיב המוקף הרים ירוקים וצוקים נישאים לאורך של כ

  . אחר הצהרים חזרה אל בית המלון). שעות הליכה 3כ (מ "ק

 man hotelzhangjiajie jingpu Pull מלון 
  

  ביקור בשמורה, 3יום 
הפעם ניסע אל נקודת המוצא של הרכבל שיביא אותנו אל פסגת הר , לפנינו יום נוסף בתחומי השמורה

אנו מוקפים בפסגות הרים ותצורות סלע מרשימות המעניקות לאזור את .מטר 1250טיאנזי בגובה 
לאחר . לת בפיתולים אינסופייםהדרך העולה אל ההר מתפת. התחושה כאילו מדובר בארץ הפיות

אב  Qiankunואל גבעת שער טבעי המחבר בין שתי פסגות  –יה 'יא ג'ארוחת הצהרים נמשיך אל יואן ג
   . טיפוס להר הללויה מהסרט אווטאר

  hotelzhangjiajie jingpu Pullman מלון 
  

  טיסת המשך  –השער השמימי  -אגם באופנג, 4יום 
נצא לשייט באגם באופנג השוכן בפסגת אחד ההרים ובמימיו משתקפים הנופים , יום אחרון לפנינו

לאחר מכן נעלה ברכבל ארוך במיוחד אל השער השמיימי . המרהיבים של פסגות ההרים הסובבים אותו
חזרה אל בית המלון . המקיף את ההרשקוף במסלול ' בשמים'מטר והליכה  100בהר בגובה ' חור' –

  . ונסיעה לשדה התעופה לטיסת ערב ליעד הבא
  

  

 

  



 
 

  

  )לא כולל טיסות($ 085 - משתתפים למטייל בחדר זוגי כ 4מחיר שרותי הקרקע למינימום 

  ספציפיים  ישראלי בתאריכיםקבוצתי עם מדריך לקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע 
  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 

  .ת ואירועים למינהןהפקו, 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  

 .ושפע מחיר הטיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מ. מושלמת ובטוחה
 

 :המחיר כולל
 על בסיס לינה וארוחת בוקר כוכבים  5במלון לילות  3 �
 ממוזג  רכב פרטי: תחבורה �
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית �
 רכבל , שייט באגם  �
 מדריך מקומי דובר אנגלית בסיורים: הדרכה �

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

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

  .במשרדי נסיעות או במשרדנו, )המטייל
  

  
  

למסע אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה המושפעת מכל הפרמטרים  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  5102025-03או 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 בטיוללהתאמת מסעות וטיולים  אנו לרשותכם

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, 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 ננו מוכרים שירותים בנפרד אי

 


