
 

יום 1-2 (2-3.2.20): ישראל- בייג׳ינג - חרבין (לינה: חרבין)

בשעות הצהריים נעלה על טיסה בינלאומית מתל אביב לבייג׳ינג אליה נגיע לפנות בוקר. לאחר מכן, 
נמשיך בטיסת המשך אל יעדנו הראשון במסע - העיר חרבין - בירתה של מחוז היילונג- ג׳יאנג. העיר, 
אשר הפכה במרוצת השנים למוקד הכלכלי, התרבותי והמסחרי של צפון מזרח סין, ידועה גם בכינויה 

'סנט פטרסבורג של המזרח', זאת בשל ההשפעה התרבותית של רוסיה על האדריכלות שבעיר. 

לאחר הנחיתה נסע לבית המלון לצ׳ק אין והתרעננות קלה. משם נצא להתרשם מהפעילות הגופנית 
ענק  בריכות  נהר סונג-חואה.  של  הקפואים  במימיו  שחיה  המקום בחורף,  תושבי  על  האהובה 
נחפרות תוך שבירה של שכבת הקרח המכסה את הנהר, והמקומיים מאמינים שקפיצה לתוך בריכות 

אלו ומימיהן הקפואים מצביעה על עוצמתם הפיסית וכוחם הרב. 

משם נמשיך לביקור בפארק סטאלין המפורסם, אשר נבנה אי שם באמצע המאה הקודמת ומסמל את 
החברות העמוקה ששררה בין שתי המדינות, רוסיה וסין, באותה התקופה. נמשיך ונהנה מהאווירה 

התוססת של שוק טואולונג ונוכל להצטייד בעוד אביזרים חורפיים ומחממים.

משם נסע לארוחת ערב ונהנה מארוחה מקומית.

טיול חורף - חרבין ויונאן
15 ימים 



יום 3 (4.2.20): חרבין (לינה: חרבין)

לאחר ארוחת הבוקר נצא לפארק הטיגריסים הסיביריים, אשר נכון להיום הוא הפארק הטבעי הגדול 
ביותר בעולם של הטיגריסים הסיביריים. הפארק נבנה במיוחד על ידי הממשל הסיני על מנת לעצור 
זה כ500  בפארק  מתגוררים  נכון להיום,  סכנת הכחדה.  בפני  עומד  אשר  זה  זן  של  העלמותו  את 
גם  לראות  נוכל  הסיביריים  הטיגריסים  ומלבד  לעין המבקרים,  חשופים  מהם  כאשר 100  טיגרסים, 

פומות, אריות וטיגריסים בנגליים. 

נהר הסונג-חואה,  בתוך  הממוקם  אי  ל׳אי השמש׳,  נמשיך  משם 
והוא אחד היעדים המרכזיים והחשובים ביותר של פסטיבל החורף. 
שם נוכל לחזות בפסלי הענק הנחצבים מן הקרח ולהנות מיצירות 

אומנות אלו אשר משתרעות על מטרים לגובה, לאורך ולרוחב.

של  מהכנסיה  נתחיל  רגלית בעיר.  מהליכה  נהנה  הערב  בשעות 
ביותר במזרח.  הגדולה  האורתודוכסית  הכנסיה  הקדושה סופיה, 
היא  כי  שנראה  יפה  כך  כל  טוענים ש'היא  שהמקומיים  הכנסיה, 
יופיה  ועקב  בשנת 1907  נבנתה  האל עצמו'  של  בידיו  נבנתה 
ידי  על  לשימור  כאתר  הוכרה  אף  היא  התרבותית  וחשיבותה 

הממשל הסיני. נמשיך לשדרה המרכזית של חרבין אשר נבנתה בסוף המאה ה-19 ומשלבת בתוכה 
הרנסנס  בהשראת הבארוק,  שנבנו  בניינים  שם  למצוא  נוכל  היתר  ובין  רחבי תבל,  מכל  אדריכלות 
וסגנונות רבים נוספים. כמו כן, נבקר גם בשוק דאולי ונחתום את היום בפארק ז׳אולין עם תאורת 

הלילה והפסלים המרשימים שבו.

משם נמשיך לארוחת ערב במסעדה מקומית ובסיומה העברה לבית המלון שלכם.

יום 4 (5.2.20): חרבין (לינה: חרבין)

את היום נתחיל עם ביקור במוזיאון בית הכנסת של חרבין. בעבר ועד אמצע המאה ה-20, הקהילה 
היהודית של חרבין היתה אחת מהקהילות הגדולות ביותר במזרח הרחוק. שם, נוכל להכיר טוב יותר 

את ההסטוריה של הקהילה המקומית ואת ההשפעה של הקהילה על הפיתוח של העיר. 

משם נצא בנסיעה לתחנה היפנית 731. נטייל לאורך מה שנותר מהבסיס היפני אשר נבנה בשנות 
ה-30. המתחם הענק שימש את היפנים במהלך מלחמת העולם 
השנייה כמרכז למחקר ביולוגי, פיתוח וניסויים, לעיתים אף בבני 
המלחמה  אותה  של  לזוועות  כתזכורת  משמש  הוא  אדם. היום, 

שיצרה את המתחים בין סין ליפן שנמשכים עד היום. 

לאחר מכן, נמשיך בביקור בפארק הגדול ביותר של פסטיבל הקרח 
יספקו  אשר  והמגוונות  הרבות  הקרח  מיצירות  להתרשם  ונמשיך 

תמונות מרהיבות ובלתי נשכחות.

לאחר מכן נהנה מארוחת ערב ולאחר מכן העברה למלון שלכם.



יום 5 (6.2.20): חרבין – קונמינג (לינה: קונמינג) ֿ

טיסתכם לקונמינג,  על  תעלו  שם  לשדה התעופה,  נסע  מהמלון  אאוט  הבוקר וצ'ק  ארוחת  לאחר 
בירתה של מחוז יונאן. קונמינג מפורסמת במזג האויר הנוח ששורר בה כל ימות השנה ולכן גם מכונה 
המהיר  והפיתוח  האחרונות  בשנים  סין  על  שעובר  המטאורי  הכלכלי  הזינוק  אף  על  "עיר האביב". 
שניבט בכל פינות המדינה, נדמה שתושבי קונמינג עדיין לא נכנסו לקצב החיים הקדחני וחיים בקצב 

רגוע ונינוח אותו הם מכתיבים בעצמם.

לאחר ההגעה נבקר ב"אגם הירוק", אחד מאזורי החמד של קונמינג, בו ציפורים נודדות לאורך כל 
למקומיים  ונצטרף  האגם  שמעל  הגשרים  על  נשוטט  השנה המתחלפות.  לעונות  בהתאם  השנה 

העוסקים בהתעמלות הבוקר, הריקודים ותרגולי הטאי צ‘י.

הסיני  המהיינה  זרם  של  הבודהיסטי  כמרכז  משמש  אשר  המקומי  למקדש יואן-טונג  נמשיך  משם 
הסיניות  מהמרפאות  באחת  גם  נעבור  בדרך  קונפוציאנים ודאואיסטים.  מוטיבים  בו  ומשלב  ביונאן 

הותיקות בקונמינג - שם נראה כיצד רוקחים תרופות סיניות מסורתיות.

משם נסע אל מסעדה מקומית ונתחיל להתוודע למטעמי המחוז ולאחר סיום הארוחה העברה לבית 
המלון.  

יום 6 (7.2.20): קונמינג – לואופינג (לינה: לואופינג)

לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל יער האבן בו גושי אבן קרסטיים 
הנישאים  בצורות שונות,  סלעים  של  מבוך  ויוצרים  בהמוניהם  בוקעים 
זה מעל זה כמו עצי ענק. אזור מרהיב זה נודע ביחודו בכל רחבי סין 

ומשמש כיעד צילום יחודי במינו.

לאחר יער האבן נצא בנסיעה של כשעתיים וחצי אל אזור לואופינג אשר 
החודשים  במהלך  שמתרחשת  המרהיבה  הקנולה  בפריחת  הוא  יחודו 
פברואר-מרץ. הפריחה יוצרת מרבד צהוב אשר מתפרש במרחב ובין הרי 
שעת  לקראת  תצפית  לנקודת  נעלה  מכל עבר.  שבוקעים  הקארסט 
האזור  של  נשימה  עוצרות  תמונות  לנו  יספקו  יחדיו  אשר  שקיעה 

והתופעה היחודית. 

לאחר מכן ארוחת ערב והעברה למלון שלכם.

יום 7 (8.2.20): לואופינג – ג'יאן שווי (לינה: ג'יאן שווי)

היפייפה  הנוף  את  ולתפוס  לצאת  מנת  על  בבוקר  מוקדם  נקום 
בזריחה. לאחר מכן, נחזור למלון ונאכל ארוחת בוקר. 

לאחר מכן נצא אל ׳ים הפרחים׳ בו פרחי הקנולה יוצרים מרבד צהוב 
מפלים  תשעה  בו  הדרקונים  תשעת  מפל  אל  ונסע  נמשיך  ומרהיב. 
ורוחבו כ-112  מטרים  הוא כ-56  מביניהם  הגדול  של  גובהו  כאשר 
ביותר  והמרשימים  היפים  מהמפלים  לאחד  נחשב  זה  מפל  מטרים. 
הדרך  את  מיעוט ה'בו-אי'.  בבני  מאוכלס  שמסביבו  והאזור  סין  בכל 

מעלה נעשה ברכבל ואת הדרך מטה נעשה בטיול רגלי. 

משם נצא בנסיעה ליעד הבא שלנו- העיירה ג‘יאנשווי, ולאחר ההגעה נהנה מארוחת ערב מקומית 
ותוכלו לשוטט ברחובות הנעימים של העיר העתיקה. 



יום 8 (9.2.10): ג'יאן שווי – יואן-יאנג (לינה: יואן-יאנג)

העיר העתיקה של ג'יאנשווי ששימשה בעבר כמרכז התרבותי של כל 
בכלי  הנוח שלה,  האוויר  במזג  מפורסמת  העיירה  מערב סין.  דרום 
המיוצר  המשובח  בטופו  בעיקר  וגם באוכל-  שלה  האיכותיים  התה 

בעבודת יד. 

נפתח את הבוקר בביקור במקדש קונפוציוס - נתהלך בפארק הירוק 
ונכיר את הפילוסוף החשוב ביותר בהסטוריה של סין ואת השפעתו על 
התרבות והחברה הסינית עד ימינו אנו. נמשיך למפעל לייצור טופו 

מקומי, זה שהמקום כל כך מפורסם בזכותו.

של  האורז  טרסות  עבר  אל  דרומה  בנסיעה  נצא  משם  הדרקון המרשים.  לגשר  נמשיך  מכן  לאחר 
יואנ-יאנג. טרסות אלו  שבדרום יונאן מכסות שטח של כ- 2,200 מטר רבוע. כ- 88% מבני המקום הם 
בני מיעוטים שרובם הם בני מיעוט ה'האני'. זהו אחד האזורים המרהיבים ביותר בסין, בעיקר בתחילת 
האביב, אז שדות האורז מוצפים ומספקים נוף אידיאלי לצילום. לאחר ההגעה נבקר באחד הכפרים 

באזור ונשקיף על הטרסות כשלקראת שקיעה נמצא נקודה אידיאלית לצילום.

את הלילה נעביר בגסט האוס מקומי באחד הכפרים שבסביבה.

יום 9 (10.2.20): יואן- יאנג (לינה: יואן-יאנג)

היום נשכים קום ונצא מוקדם בבוקר על מנת להספיק לראות את 
הזריחה על נוף הטרסות. 

נחזור למלון לארוחת בוקר ולאחר מכן נצא ליום מלא בין הכפרים 
והטרסות באזור. נבקר בכפר של בני מיעוט ה'האני' אשר רבים מהם 
מתגוררים באזור זה. נמשיך לטיול רגלי בין הטרסות, שם נפגוש את 
המקומיים שמעבדים אותן, ונתרשם מהנוף החקלאי המקיף אותן. 
גבי  על  השקיעה  את  לראות  מנת  על  נוסף  לאזור  נסע  מכן  לאחר 

הטרסות שנפרסות מלמטה. 

את הלילה נעביר בכפר  בו ישנו אמש.

יום 10 (11.2.20): יואן- יאנג - קונמינג (לינה: קונמינג)

חזרה  בנסיעה  נצא  מהמלון  אאוט  וצ׳ק  הבוקר  ארוחת  לאחר 
במסגד  לביקור  נעצור  הדרך  באמצע  לקונמינג (כ6-7 שעות). 
שה-דיין, שם נתוודע למיעוט ה׳חווי׳ המוסלמי ולאופיים היחודי. 
בשוק  נבקר  ההגעה  ולאחר  לקונמינג  נסיעתנו  את  נמשיך  משם 
התה המקומי ונוכל לטעום ולהכיר מקרוב את המשקה הפופלרי 

ביותר בסין. 



יום 11 (12.2.20): קונמינג - ליג׳יאנג (לינה: ליג׳יאנג)

לעיר   (Bulle train) המהירה הרכבת  על  נעלה  שם  קונמינג  של  הרכבת  לתחנת  נצא  הבוקר  בשעות 
העתיקה של ליג'יאנג, מקום משכנם של מיעוט הנאשי, מיעוט עם שורשים מטריאכלים, היסטוריה 

מרתקת ותרבות עשירה שכוללת דת, שפה וכתב ייחודיים. 

הדרקון השחור"  בפארק "בריכת  קצר  לסיור  ההגעה נצא  לאחר 
שאחריו נכנס למוזיאון הנאשי שלצד חפצים וכלים עתיקים מציג 
גם שרידים והסברים מרתקים על דת ה"דונגבה" המקומית שרווחה 
באזור. זו היא דת שאמאניסטית שמשלבת את אמונות מקומיות עם 
נסע  משם  בודהיסטיות ודאואיסטיות.  אמונות  הבון הטיבטית,  דת 
דרקון  הר  על  שמשקיף  שלצד  באיישה  הפסטורלי  הנאשי  לכפר 

הג’ייד הקדוש שמתנשא לגובה של 5,500 מטר.

לאחר מכן נלך לאיבוד בין סמטאות העיר העתיקה הציוריות שם גם 
נאכל ארוחת ערב ומשם העברה למלון.

יום 12 (13.2.20): ליג׳יאנג - שנגרילה (לינה: שנגרילה)

של היאנגצה",  הראשון  על "העיקול  לתצפית  בנסיעה  ונצא  ליג׳יאנג  של  העתיקה  העיר  את  נעזוב 
העיקול הענק שמשאיר את הנהר- שהוא עורק החיים הראשי של סין- בתוך גבולות המדינה, בשונה 
בעיירה  נעצור  למדינות השכנות.  שבורחים  המקונג והסלווין,  המקבילים לו:  מהנהרות  לה  שיגו, 
חשיבות רבה בהסטוריה של בני הנאש'י. נבקר ברחובות העתיקים של העיירה ונעלה לתצפית יפה על 

האזור ונהר היאנגצה. 

דילוג  אל "ערוץ  שנגיע  עד  היאנגצה  נהר  לאורך  בנסיעה  נמשיך 
הוא כ- 3,760  ההר  לראש  מהנהר  הערוץ  של  עומקו  הנמר”- 
ואחד  היאנגצה  נהר  של  ביותר  העמוק  הערוץ  והוא  מטרים 
העמוקים בעולם. נרד אל הנקודה הנמוכה ביותר, שם שוצף הנהר 
בעוצמה ומעליו מתנשאים מצוקיו האדירים של הר דרקון הירקן 

.(Jade Dragon Snow Mountain)

ששוכנת  הטיבטית  העיר  העיר שנגרילה,  אל  בנסיעה  נצא  משם 
בינות להרים על השלוחות של הרמה הטיבטית וקרויה על שם גן 
העתיקה  העיר  ברחובות  בשיטוט  נעביר  הערב  את  העדן האגדי. 

ונצטרף למקומיים שרוקדים ריקודי עם בכיכר המרכזית. 



יום 13 (14.2.20): שנגרילה - בייג׳ינג (לינה: בייג׳ינג)

היום נצא ליום מלא בעקבות המיעוט הטיבטי. נתחיל במנזר הגדול 
ביותר ביונאן, מנזר Songzanlin אשר הוקם במאה ה- 17 על ידי 
למעלה  של  ביתם  שימש  השיא  בתקופת  לאמה ה-5.  הדלאי- 
שוקם  בתקופת "מהפיכת התרבות",  נהרס  אך  נזירים  מ-3000 
מחדש וכיום חיים בו כ- 800 נזירים ממסדר "המצנפות הצהובות". 
ולכן  שבלאסה  המפורסם  מבנה "הפוטאלה"  את  מזכיר  המבנה 
בין  הענקיים  בהיכלים  נסייר  גם "הפוטאלה הקטנה".  נקרא 
נוף  אל  המנזר  מראש  ונשקיף  העצומות  הבודהיסטיות  הדמויות 

ההרים המושלגים שמסביב.

הבנייה  מסגנון  להתרשם  נוכל  שם  טיבטית  משפחה  אצל  לביקור  נמשיך  במקדש  הביקור  לאחר 
הייחודי ונטעם את תה החלב המסורתי של הטיבטים, היוגורט המקומי וממתקי הבית.

לאחר מכן נצא לטיול סביב אגם נאפה היפייפה ונוכל לעצור בכמה נקודות ולהתרשם מנוף האגם על 
נסע  ומשם  מוקדמת  ערב  ארוחת  נאכל  מכן  לאחר  היאק שמסביבו.  ועדרי  המושלגים  ההרים  רקע 

לשדה התעופה של שנגרילה שם נעלה על טיסתנו לבייג׳ינג. 

יום 14-15 (15-16.2.20): בייג׳ינג - ישראל 

את היום נתחיל מעט מאוחר מהרגיל ונתחיל בביקור בשוק אשר מתקיים בעיר אך ורק בסופי השבוע, 
שוק פאנג׳יה יואן. השוק הממוקם בלב העיר ונפרס על שטח עצום מציע מגוון סחורות אינסופי - 
החל מציורים של מאו, קליגרפיה, תכשיטים, מוצרי ג׳ייד, תה ועוד. נטייל בין שורות השוק והדוכנים 

המלאים בכל טוב. 

משם נמשיך לפינת החמד של בייג׳ינג - חוחאי, האגם האחורי, שאהוב על מקומיים ותיירים כאחד. 
של בייג‘ינג.  הישנות  השכונות  הם  החטונגים  החוטונגים שמסביב.  באזור  לסיור  נמשיך  מכן  לאחר 
האנשים  של  החיים  לאורח  הצצה  ומספקות  חצרות משותפות,  מעשרות  מורכבות  אלו  שכונות 

הפשוטים של לפני המודרניזציה.

לאחר מכן נסע לשוק המשי על מגוון הסחורות שבו, החל מתיקים, בגדים, מתנות ועוד. שם תוכלו 
הסוחרים  מול  אל  שלכם  המיקוח  יכולות  את  ולבחון  שלכם  הטיול  סוף  לקראת  קניות  להשלים 
המקומיים. משם נמשיך לארוחת ערב מסכמת ולאחריה נצא לשדה התעופה שם תעלו על טיסתכם 

חזרה לארץ ולסוף המסע שלכם בסין. 

- סוף שירות -



מדריכת הטיול: ליה אגרנוב

הרפתקנית מלידה, צלמת, יוגיסטית וחובבת שפות. 
תל  באוניברסטית  אסיה  מזרח  ללימודי  בחוג  ראשון  תואר  בוגרת 
בסין  להתגורר  עברה  אירופה  רחבי  בכל  שטיילה  לאחר  אביב. 
והעמיקה בלימודי השפה הסינית והתרבות המקומית באוניברסיטת 
ג׳ה-ג׳יאנג בהאנגג׳ואו. לאחר מכן עברה להתגורר בעיר העתיקה של 
דוברת 5  רוסיה וסין,  בין ישראל,  נודדת  שבחבל יונאן. כיום,  דאלי 
את  חיה  בסין ובקמצ׳טקה.  טיולים  בהדרכת  ומתמחה  שפות 
התרבות הסינית והרוסית וחוקרת את העולם דרך עיניים סקרניות 

אשר תמיד תרות אחרי היעד הבלתי נשכח הבא.

הטיול כולל:

מלווה טיול ישראלי -

רכב ממוזג לאורך הטיול בהתאם לגודל הקבוצה-

-(Basic room type)  לינה במלונות כפי שמצויין בהמשך או בדומה להם ביום ההזמנה

ארוחות בוקר בבתי המלון -

ארוחה נוספת ביום בהתאם למצוין בתכנית-

כניסה לכל האתרים והשמורות המופיעים במסלול-

3 טיסות פנים במחלקת תיירים כפי שמפורט בהמשך-

 1 רכבת מהירה כפי שמפורט בהמשך-

 לבוש חם בסיסי לחרבין הכולל מגפיים, כיסוי נעליים לשלג, בגדי בסיס חמים ומעיל (נעליים-
  ניתן לספק עד מידה 43)

 טיסות בינלאומיות במחלקת תיירים-

מיסים למיניהם-

 טיפים למדריכים והנהגים המקומיים-

מים מינרליים ברכב-

 הטיול אינו כולל:

ויזה לסין-

ביטוח רפואי (חובה לעשות בארץ לפני יציאה)-

ארוחות צהריים-

 אלכוהול בארוחות-



קניות והוצאות אישיות-

תוספות שלא במסגרת הטיול כגון: אוכל ושתייה שלא צויינו במפורש במסלול, שירותי -
כביסה, אלכוהול בארוחות, משקל עודף של מזוודות בטיסות וכו׳. 

כל מה שאינו תחת "הטיול כלול"-

 Flights

Beijing /Harbin

Harbin/Kunming

Shangri-La/Beijing 

Trains

Kunming-Lijiang (bullet train, second class)

תנאים בסיסיים ליציאה לטיול  והערות כלליות:
• מחיר הטיול ישתנה בהתאם לגודל הקבוצה.

• ההרשמה לטיול כרוכה בתשלום מקדמה וחתימה על מסמך תנאי הטיול אשר ישלח בנפרד.

•מסלול הטיול הינו גמיש ויתכנו שינויים בהתאם למזג האוויר או בעיות לא צפויות אחרות אשר 
יתקבלו על ידי מלווה הקבוצה הישראלי ובידוע המטיילים. 

• לינה: הלינה ברובה  במלונות 4 כוכבים הכוללת ארוחת בוקר המשלבת סגנון מערבי וסיני מלבד 
מיעדים כמו לימינג ושנגרילה (בהן הלינה היא בבתי הארחה וארוחת הבוקר סינית). 

• על מנת ליצור טיול עם חוויה ואווירה שונה ויחודית, בחלק מהמקומות המלונות אינם 'מלונות 
כוכבים' אלא מעין צימרים מקומיים עם רמת נקיון ואיכות גבוהים, אוירה ייחודית וכוללים ארוחת 

בוקר מערבית. יחד עם זאת אין בהם את השירות האופייני למלונות כוכבים.

• הכלכלה הינה על בסיס חצי פנסיון וכוללת ארוחת בוקר במלונות המצויינים וארוחה נוספת 
ביום במסעדות מקומיות.

      במהלך הטיול:
• המארגן לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שיכול להיגרם למטייל במהלך 
הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאומה, גניבה, אבדן של כבודה 

או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם.



• מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו ואשר 
יש בהם כדי לגרום שינויים בטיול או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. בסין, הקריטריונים של 
זו  עובדה  לקחת  ויש  המערב  במדינות  או  בישראל  המוכרים  אלה  כמו  אינם  התיירות  שירותי 
מחוויית  נפרד  בלתי  כחלק  זאת  וראו  בסבלנות ובהומור,  ברוח טובה,  זאת  קבלו  בחשבון. אנא, 
הטיול וההיכרות עם המקום. המארגן מצידו יעשה הכל על מנת שהטיולים יהיו מוצלחים, אך 
במקביל, ישמור לעצמו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים 

כוללים ויתור על אתרים שצויינו בתכנית.

 בריאות: רמת שירותי הרפואה בסין נמוכה מזו שבמערב ובחלק מהמקומות בהם תבקרו בתי   •
החולים מרוחקים מספר שעות נסיעה.

•  חובה על המטיילים להצטייד בביטוח רפואי וביטוח נסיעות מתאימים לפני הנסיעה. 
 

 אנא ידעו אותנו בכל בעיה בריאותית אשר יכולה להשפיע על הטיול כולל אלרגיות, בעיות לב,   •
ניתוחים, רגישות לגבהים, נטילת תרופות  באופן קבוע ועוד. זאת על מנת שנוכל להערך בהתאם 

ולשנות את מסלול הטיול במידת הצורך.

• לאורך הטיול תשהו ותלונו בוגבה מקסימלי של 3300 מטרים מעל פני הים. יש להיוועץ ברופא 
טרם ההגעה לגבהים אלו.

•  יש להיוועץ ברופא לפני היציאה לטיול.

בברכת טיול מהנה, 
צוות 'לשם ובחזרה'

לשם ובחזרה – טיולי בוטיק לסין                    
www.china-and-back.com 
backagain.china@gmail.com 

http://www.china-and-back.com
http://www.china-and-back.com
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