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 סין

 

ין סין את דמיונם שובה עדי, שבע מאות שנה לאחר מסעותיהם המפורסמים של מרקו פולו ובני משפחתו

שנות תרבות והיסטוריה רבות  0444 -סין היא ארץ בעלת יותר מ. ובצדק, של מטיילים מכל רחבי העולם

השואבים , פיסול וארכיטקטורה בעלי יופי ועוצמה, פרותיה של תרבות זו הם ציור. פנים ומלאות תהפוכות

זוהי ארץ . גמרי לתרבות המערביתדרכי חיים ומחשבה שונות וזרות ל, פילוסופיה, את השראתם מדת

ובינהם כמה מפניני הנוף היפות ביותר , הכוללת בתחומה כמעט כל נוף ואקלים אפשריים, אדירת ממדים

ארץ שההיסטוריה שלה נקראת כסיפור . כמו צוקי גווילין והרי ההימאליה עטורי השלג שבטיבט, בעולם

להתרחש , בחלקו, סיפור שממשיך -ומהפכות נגד מהפכות תרבות , מרתק על תמורות חברתיות ופוליטיות

את התרבות ואת האנשים , למשתתפים בטיולנו מזומנת האפשרות להכיר מקרוב את הארץ. ממש עכשיו

, צורות וגוונים, רבת פנים: כך גם הארץ, כמו דרקון הענק שסימל את קיסרות סין. שמאחורי המיתוס הסיני

 . ת כולה או את רובה בטיול אחדלהכיר א, כמובן, ובשל גודלה לא ניתן

תוך הקפדה על , מגוונים ועשירי חוויות, אנו משתדלים לבצע גם בסין מסלולים בלתי שגרתיים, כהרגלנו

, נופים עוצרי נשימה, מסלולנו זה אתרים ייחודים ביונאן. הדרכה מעולה ועל נוחות מרבית למטייל

פריחת הקנולה המרהיבה .ים מסורות עתיקותקבוצות אתניות ומיעוטים המשמר, תרבויות צבעוניות

 וסיום באחת השמורות היפות בסין ,שצלמים מכל העולם באים לחזות ביופיה
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 מסלול הטיול
 

 שנחאי  –תל אביב : 21.1.29, 'יום ג. 2

 . במטוסלינה  ..לשנחאי אליה נגיע בשעות הבוקר של יום המחרת נצא בטיסת   הצהרייםבשעות 

 קונמינג -שנחאי  1..2', יום ד. 1

את .,"עיר האביב הנצחי"בירת חבל יונאן המכונה , בשעות הבוקר נטוס לקונמינג. אחרי ביקורת הדרכונים 

נטייל ברגל בין נופי . שארית היום נקדיש לאתר יחודי בעיר הגבעות המערביות היושבות מעל אגם ציורי 

 (לילות  1) לינה קונמינג . . זורהגבהעות והמקשדשים המיוחדים בא

 קונמינג   –מערת נטיפים  -יער האבן -קונמינג - 20.1', יום ה. .

תהליכי ". יער האבן" –היום נקדיש לאחד מאתרי הנוף המפורסמים והייחודיים בסין חלקו הראשון של את 

ארמונות "של הבלייה והקראסט שהתרחשו במקום הפכו את צוקי הגיר הטרשיים שבמקום ליער שלם 

ארמונות , ציפורים, שצורותיהם מפתיעות בדמיונן לפילים, נסייר בינות לסלעים העצומים. מפוארים" אבן

נטייל במערה ברגל וברכבל  . ( JiuXiang)יאושינג 'משם למערת נטיפים מיוחד במינה גנמשיך .  -ועוד

 .נחזור לקונמינג ללינה 

 ואי שו –יאן 'ג –קונמינג : 21.1, 'יום ו. 0

מ דרומית "ק 114-הינה עיר בעלת היסטוריה מעניינת וארוכה הממוקמת כ ,שוואי-יאן'גל עסינהיום 

אחת הערים הראשונות להתפתח ביונאן והייתה שער חשוב למסחר בין דרום סין  זו היא. לקונמינג

 פוליטיהעיר שימשה כמרכז ה( לספירה 2142-2.28)מתקופת שושלת יואן . מזרח אסיה למדינות דרום

ינג 'צ ששומרה היטב משושלת, נבקר באחוזה מרשימה של העליתא המקומית. והתרבותי של דרום סין

הושלמה רק לאחר  בניית האחוזה. המציגה לנו את סגנון חייהם המפואר של עשירי התקופה( 2200-2948)

הנטיפים והזקיפים . מידה עולמי זוהי מערה ענקית בקנה -הטיול ימשיך למערת הסנוניות. שלושים שנים

במהלך האביב והקיץ נוכל לצפות . במיוחד בה בשילוב הנהר הזורם בתחתיתה יוצרים מראה מרשים

  .במאות אלפי הסנוניות חגות מסביב

( לילה  2) יאן שוואי 'לינה ג  

יואן יאנג  –טוואן שאן  –שוואי  –יאן 'ג -22.1' , יום שבת. 1  

כיצד נראה  אחד המקומות היחודיים בסין בו ניתן עדיין לראות -ןשא-את יומנו בביקור בכפר טואן נתחיל

ובצורת , הבתים שבו הכפר יחודי בגילופי העץ המעטרים את. ינג'כפר בעל ממון בתקופת שושלת צ

 -נראה את גשר שני הדרקונים לאחר מכן. השיקום המשמרת את האווירה האותנטית והיחודית של המקום

שהוא הצריך שתי תקופות שלטון של קיסרי  המבנה כל כך גדול ומסיבי. בסיןהגשרים העתיקים  24-אחד מ

המקום הינו ביתם היחודי של בני מיעוט ההאני . יאנג-ליואן משם נמשיך דרומה. ינג על מנת לבנותו'צ

השנים האחרונות  2.44במשך . מטרים 2154המתנשא לגובה של  Ailao לאו-המתפרסים על רכס הר האי

, מהגדולות בהיקפן, ליצירת אומנות בדמות של טרסות אורז מדהימות ני את ההרהפכו בני ההא

 (לילות  1) לינה יואן יאנג . נסתובב בין נקודות התצפית השונות עד לשקיעה .המשתפלות במעלה ההר
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 ( Yuanyang)  יואן יאנג –25.1' , יום א. 2

 .בזריחה המשתקפת בצורה נפלאה בין טרסות האורז המוצפות במים נשכים קום על מנת לצפות היום

התוססים  נחקור את האזור המשופע בטרסות אורז המעוצבות כיצירת אומנות מופלאה וכן את השווקים

לינה יואן  .הססגוני בהם בנות הלאומים השונים מתהדרות בלבושן, שמהווים את מרכז המסחר של האזור
 יאנג

 ( Mile) מייל  -יואן יאנג –28.1' , יום ב.. 5

כך שנוכל לעשות . היום ניפרד מטרסות האורז וניסע לכיוון מייל  מפורסמת במעיינות החמים שלה 
 (לילה  2) לינה מייל . נטייל בסביבת העיר . אתנחתה קלה ולהנות מהמעיינות החמים 

 (Luoping) לואופינגמייל –29.1' , יום ג. 8

) האזור מפורסם בגבעות המיוחדות ובפריחת הקנולה . ויזו 'נג הגובלת במחוז גהיום ניסע לעיירה לואופי
. פריחה זו יוצרת מרחבים עצומים של קנולה בין הגבעות מה שיוצר מחזה מרהיב . המרהיבה ( לפתית 

נטייל בין הגבעות  ונראה מקרוב את .  צלמים מכל העולם מגיעים בודש פבורא כדי לחזות בפריחה זו 
  (לילות  1) לינה לאופינג .  הפריחה

 וסביבתה  לואופינג–14.1' , יום ד. 9

נטייל בשמורה . מהיפות בשמורות של חבל יונאן " הדרקון מפלי תשעת "  -דיש את היום לשמורת הטבענק
ונמשיך לסייר באתרי לאופינג החבויים בין הגבעות שברקע פריחת , נעלה ברכבל , ברגל בין המפלים 

 לינה לאופינג . רי המיעוטים באזור ואחד מהשווקים המקומיים בכפ, הקנולה 

 (Xingyi) יי 'שינג – לואופינג–12.1' , יום ה. 24

נבקר שם "  גן עדן של תופעות קארסט " המכונה .וויזו לעיר שינגיי'היום נעשה גיחה לפרובינציה השכנה ג
 .לינה באזור " עשרת אלפים הגבעות " ובאזור המכונה . בקניון הגדול מאלינג

  -יה'ג-יא'ג -אנג'שמורת ג -קונמינג –יי 'שינג–11.1-' ו' יום . 22

אנגעברהנ למלון 'שמורת ג היום נעשה את החזרה לעיר קונמינג ממנה נטוס בערב לחלק האחרון של הטיול
 (לילות  .) לינה באזר 

 

 ת בשמייםפסגות נוגעו -יה'ג-יא'ג -אנג'שמורת ג -: 10.1-.1, 'א–ימים שבת ..21-2

משתרעת אחת שם (  Hunnan) מערב מחוז הונאן נמצאת ב(.  Zhang jia jie) יה 'ג-יא'ג-אנג'שמורת ג

שילוב המסתורין של ההר " המכונה בפי הסינים , השמורה הענקית . מאתרי המורשת העולמית של יונסקו

ם משוננים הבוקעים פסגות וצוקי 1444-השמורה משובצת ביותר מ". הצהוב עם יפעת צוקי גווילין 

בין עצים מוריקים לפלגי מים , ברכב וברגל , נסייר בשמורה . מהעמקים השלווים ומזדקרים לשמים

 (.לילות  .) . לינה באזור השמורה. צלולים

 שנחאי יה'ג-יא'ג -אנג'ג –11.1',  יום ב. 20

  .לארץ ממנה נמשיך חזרה . לקראת ערב נטוס לשנחאי.נשלים את סיורנו באזור השמורה 

 א"ת-שנחאי–12.1',  יום ג. 21

 א אליה נגיע לקראת צהריים "נטוס לת
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 $  251.: המחיר לאדם בחדר זוגי 

 101$:תוספת ליחיד בחדר 

 לאדם $ 191-מטיילים מחיר הטיול יוזל ב כ 21מעל 

 

 :המחיר כולל

 .  טיסות פנים כמפורט במסלול . .2

 כוכבים או הטובים בנמצא 1-מלון -לינה  בבתי .1

 וכלכלה מלאה במהלך הטיול עד ארוחת צהרי ביום האחרון , ארוחת בוקר בבתי המלון : לכלהכ ..

 .העברות וסיורים ברכב  תיירים ממוזג ונוח .0

 . כניסות לאתרים כמפורט בתוכנית .1

 ילן צפורה : מדריך ישראלי  .2

 .מדריכים מקומיים דוברי אנגלית .5

 טיפים לנותני השירותים המקומיים  .8

 

  :מחיר אינו כולל

 $ 814כיום העלות ביחידים יותר משתלם מקבוצתי סביב .טיסות בינלאומיות לסין וחזרה  .2

 2.8.28נכון ליום הגשת ההצעה ₪  291 -אשרת כניסה לסין   .1

 .כלולות שתיה בארוחות ה ..

 .במידה ויהיה. מס יציאה מסין .0

 . ביטוח בריאות ומטען .1

 .כל מה שאינו מופיע בסעיף כולל .2

 

         

 שירותי קרקע  -דמי ביטול  .1
 

   אין דמי בטול ימי עסקים לפני היציאה         03עד  
   לאדם$  103ימי עסקים לפני היציאה          41-03 

    לאדם$  4303ימי עסקים לפני היציאה           7-40

 לא יהיו החזרים ימי עסקים לפני היציאה או פחות 6 

ינם דמי הביטול הרשמיים של דמי הביטול המופיעים מעלה ה ,לתשומת לבכם
אנו נבחן כל מקרה לגופו ונעשה מצידנו מאמץ למזער , יחד עם זאת. בתי המלון

 .ככל שניתן" הנזק"את 
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 טיסות -דמי ביטול  .2
 . פי גובה החיוב של חברת התעופה-על

      במידה והוצאה ויזה לסין אין החזר .0
                                                          

למעט כרטיס . ינואר ותחיחלת פבוראר, תשלומים דצמבר 0: תשלומים לטיול 
 הטיסה שהתשלום ייעשה עם הכרטוס 

                        


