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מזג  יונאן -“云南 “הוא "מדרום לעננים”’  השם  מקור  של  יונאן:  הקסם 
האוויר המעונן ששורר בפנים הארץ נשאר מצפון, ואילו ביונאן מזג האוויר 

אביבי ושימשי רוב ימות השנה.

מאז ומעולם נחשבה יונאן כ"מערב הפרוע של סין" אזור המרוחק מאחיזת 
ידו הלוחצת של הממשל המרכזי, אזור עטוף בסיפורים על גנרלים מודחים, 
מרידות וממלכות עצמאיות. זהו מחוז של טבע מרהיב, ביתם של 25% מכלל 

מיני הצומח בסין ו- 20% מכלל בעלי החיים.

שמשלב  בטיול  התה והסוסים"  על "דרך  למסע  להצטרף  מוזמנים  אתם 
את  עם תרבות בני המיעוטים השונים שמאכלסים  תרבות סינית קלאסית 
יונאן. מסע המאפשר הצצה לעולמם החקלאי של היסנים, ומבשלב בודהיזם 

ואמונות אזוטריות.

והאוכל  הרבים  האגמים  האויר הטוב,  ליהנות מהנוף,  ובראשונה  ובראש 
המשובח של יונאן.

 Asian Cycling חברת עם  ובחזרה  לשם  חברת  של  בשיתוף  יוצא  הטיול 
Projects היושבת ביונאן ומתמחה בהוצאות טיולי אופניים ברחבי סין.

 סין - 13 ימים
טיול אופניים בחבל יונאן
מסע בין הרים, אגמים ובני מיעוטים

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


www.china-and-back.com                                               לשם ובחזרה' – טיולי בוטיק לסין'

יום 1 (4.5.18): ישראל - שנגרילה (לינה: שנגרילה 3200 מ׳)

ומכונה גג-העולם.  הטיבטית  ברמה  השוכנת  בשנגרילה  שלנו  הטיול  את  נתחיל 
שנגרילה נמצאת בצפון מחוז יונאן בגובה 3200 מטר מעל פני הים.

לתרבות  ונחשף  שנגרילה  של  המקומית  בעיירה  ונסתובב  ננוח  ההגעה  לאחר 
הטיבטית. את הערב נעביר בשיטוט ברחובות העיירה ונצטרף למקומיים שרוקדים 

ריקודי עם בכיכר המרכזית.

יום 2 (5.5.18): שנגרילה (לינה: שנגרילה) 

לאחר ארוחת הבוקר נתחיל את היום בטיול רגלי קטן ונעלה ל”רחבת המקדשים 
לשם  של שנגרילה,  בעתיקה  העיירה  בתוך  קטנה  גבעה  על  שנמצאת  המרכזית" 

המקומיים מגיעים לתפילת בוקר ולסיבוב גלגל התפילה הענקי.

משם נרכב אל אגם נאפה - אגם עונתי השוכן בחלקו הצפוני של עמק שנגרילה. 
נרכב מסביב לאגם כ-40 ק״מ ונהנה מהנוף היפה והעשיר בעדרי היאקים הרבים 

ומרבדי הדשא האופיינים לרמה הטיבטית.

לאחר מכן נחזור לעיירה לארוחת ערב וזמן חופשי להסתבובבות בעיירה העתיקה.

יום 3 (6.5.18): שנגרילה - ח׳אבה (לינה: ח׳אבה 2550 מ׳)

היום נצא ליום רכיבה מלא, כאשר נרכב דרומה מהרמה הטיבטית. ראשית נעלה 
למעבר ההרים הקרוב לשנגרילה ביטא-ח׳אי, משם נשקף נוף מדהים. נרכב בעלייה 

עד לגובה 3720 מטר, כ-36 ק״מ.

לאחר מכן נמשיך אל עבר העיירה ח׳אבה השוכנת באחד הערוצים שעולים לרמה 
הנמצאת  לעיירה  ההגעה  עד  המפותלים  בכבישים  ק״מ  נרכב כ-65  הטיבטית. 

בגובה 2550 מטר מעל פני הים.

לאחר ההגעה ומנוחה קלה נצא בהליכה קלילה לעבר בריכות המים המדהימות 
נוצרות  בהן  ייחודית  טבע  תופעת  הינן  אלו  טבעיות  בריכות  של באי-שווי-טאי. 

טרסות מים לבנות על שלוחות ההרים.
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יום 4 (7.5.18): ח׳אבה - ערוץ דילוג הנמר (לינה: ערוץ דילוג הנמר 1900 מ׳)

היום נרכב אל עבר נהר היאנגדזה המפורסם ונכיר מקרוב את ערוץ דילוג הנמר.  
הערוצים  אחד  והוא  מטר  הוא 3,760  ההר  לראש  מהנהר  הערוץ  של  עומקו 
יולונג  הר  של  העצומים  המצוקים  למרגלות  יפייפה  אזור  זה  העמוקים בעולם. 
yulong snow mountain (הר דרקון הג'ייד). נרכב כ-70 ק״מ עד לשליש התחתון 

של הערוץ בגובה 1900 מטר ונהנה מהנוף הייחודי.

יום 5 (8.5.18): ערוץ דילוג הנמר - שיגו (לינה: שיגו 1850 מ׳)

לאחר ארוחת בוקר נצא ברכיבה לעבר העיירה שיגו, לה חשיבות רבה בהיסטוריה 
של בני הנאש'י. נרכב כ- 80 ק״מ עד ההגעה לעיירה. העיירה שיגו, עיירת דרכים 
הנהר  נהר היאנגצה".  של  הראשון  על ה"עיקול  לתצפית  לעלות  ניתן  בה  קטנה 
האדיר הוא עורק החיים הראשי של סין בתוך גבולות המדינה בשונה משני הנהרות 

המקבילים לו שבורחים למדינות אחרות. 

נבקר ברחובות העתיקים של העיירה, נעלה לתצפית יפה על האזור ונהר היאנגדזה 
ונסתובב בשוק המקומי ונהנה מאוירת השוק התוססת.
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יום 6 (9.5.18): שיגו - ג׳יאן צ׳ואן (לינה: ג׳יאן צ׳ואן 2100 מ׳)

נצא ברכיבה הררית של 58 ק״מ מן העיירה שיגו אל עבר עיירה ג׳יאן צ׳ואן. נעבור 
בין עמקים לאגמים ונזכה לנוף מרשים וחקלאות יפה בין הדרכים.

לאחר ההגעה נצא לשוטט בעיירה העתיקה.

יום 7 (10.5.18): ג׳יאן צ׳ואן - שאש׳י (לינה: שאש׳י 2100 מ׳)

נצא ברכיבה הררית של 40 ק״מ מן העיירה ג׳יאן צ׳ואן אל העיירה שאש׳י השכונת 
בעמק מקסים.

לאחר ההגעה נצא בטיול רגלי להר הקדוש Shi Bao. והמקדשים הסמוכים, מלבד 
הנוף היפייפה שניבט ממנו שימש ההר במשך מאות שנים מרכז פולחן בודהיסטי 

לבני האזור. 

בערב נסתובב בסימטאות הכפר שם גם נישן.

 

יום 8 (11.5.18): שאש׳י (לינה: שאש׳י)

היום יהיה יום חופשי להסתובבות בכפר שאש׳י השלו - כפר זה היה לכפר המרכזי 
כלכלי  מרכז  הינו  הכפר  היום  התה והסוסים.  דרך  העתיקה -  הסחר  דרך  על 

וחברתי של הכפרים באזור ומתקיים בו שוק שבועי כל יום שישי.

המיעוטים  בני  מאוירת  ולהנות  האותנטי  בשוק  להנאתכם  להסתובב  תוכלו 
היפה  בעמק  הנוחים  בשבילים  לרכיבות  לצאת  תוכלו  בנוסף  האופיינית למקום. 

לאורך הנהר ובכפרים שמסביב.

יום 9 (12.5.18): שאש׳י - ליאנטיה (לינה: ליאנטיה 2050 מ׳)

השדות  של  לאורכם  נרכב  של שאש׳י,  בעמק  דרומה  נעימה  לרכיבה  נצא  היום 
בינות  השכונת  ליאנטיה  העיירה  אל  נגיע  ק״מ  לאחר 50  והכפרים החקלאיים. 
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מיעוט ה-יי  בני  של  לעולמם  הצצה  מאפשרת  האותנטית  העיירה  ההרים, 
המקומיים. 

נבקר בשוק בו המקומיים יוצאים למכור את מרכולם ואת הערב נעביר בעיירה.

יום 10 (13.5.18): ליאנטיה - שיאשאנקואו (לינה: שיאשאנקואו)

הרכס  רכס צאן,  את  נחצה  בו  פשוט  לא  רכיבה  ליום  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
ק״מ בעליות,  נרכב כ-62  דאלי שממזרח.  לעמק  המערביים  העמקים  בין  המפריד 

ירידות, מישורים וכבישים יפים לאורכה של הדרך ההררית.

נגיע אל אחד הכפרים בעמק דאלי העליון שם גם נישן.

יום 11 (14.5.18): שיאשאנקואו - דאלי (לינה: דאלי 2000 מ׳)

במישורים  נרכב  של דאלי.  העתיקה  העיירה  הסופי -  יעדינו  אל  נגיע  היום 
החקלאיים לאורכו של אגם אר-חאי השוכן בעמק דאלי.
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נרכב כ-65 ק״מ דרומה לאורכו של האגם עד ההגעה לעיירה התוססת.

יום 12 (15.5.18): דאלי (לינה: דאלי)

היום תוכלו להסתובב להנאתכם בעיירה העתיקה של דאלי. העיירה שוכנת בין 
רכס גבוה ממנו נשקף נוף מדהים על העמק ובין אגם אר-חאי שלאורכו רכבנו אמש. 
ובירה  טוב  מקפה  ולהנות  העתיקה  העיר  חומות  על  להסתובב  תוכלו  בנוסף 

מקומית בשלל הסימטאות הצרות.

יום 13 (16.5.18): דאלי - שדה התעופה

העברה לשדה התעופה של דאלי לסיום הטיול שלכם ביונאן.

- סוף שירות -

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


www.china-and-back.com                                               לשם ובחזרה' – טיולי בוטיק לסין'

מסלול רכיבה:

*ישנה אופציה לקצר את הרכיבה ל 65 ק״מ (לוותר על 36 הק״מ הראשונים בעלייה. הבוחרים 
לרכב יצאו כשעה וחצי מוקדם יותר לכיוון הפס.

ק״מ אל יעדמיעד
(רכיבה)

הגעה לשנגרילה 3200 מ׳יום 1

40אגם נאפה 3200 מ׳שנגרילה 3200 מ׳יום 2

101*ח׳אבה 2550 מ׳שנגרילה 3200 מ׳יום 3

70ערוץ דילוג הנמר 1900 מ׳ח׳אבה 2550 מ׳יום 4

80שיגו 1850 מ׳ערוץ דילוג הנמר 1900 מ׳יום 5

58ג׳יאנצ׳ואן 2100 מ׳שיגו 1850 מ׳יום 6

40שאש׳י 2100 מ׳ג׳יאנצ׳ואן 2100 מ׳יום 7

יום חופשייום 8

50ליאנטיה 2050 מ׳שאש׳י 2100 מ׳יום 9

62שיאשאנקואו 2000 מ׳ליאנטיה 2050 מ׳יום 10

65דאלי 2000 מ׳שיאשאנקואו 2000 מ׳יום 11

יום חופשייום 12

פיזור ליעד ההמשךיום 13

4-6/10רמת קושי

566 ק״ממרחק רכיבה כולל

101 ק״מ (עם אפשרות לקצר)מרחק רכיבה מקסימלי

3720 מ׳גובה מקסימלי

1250 מ׳גובה מינימלי 
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הטיול כולל:

מלווה ישראלי-

מוביל רכיבה מנוסה דובר אנגלית-

רכב מלווה לאורך כל מסלולי הרכיבה (ברכב ציוד טכני לתיקון תקלות והוא -
ילווה את הקבוצה מאחורה או מקדימה בהתאם לתנאי הדרך)

כל ההסעות המצוינות בגוף התכנית-

לינה במלונות כפי שמצויין בהמשך או בדומה להם ביום ההזמנה -
(Standard Room)

ארוחות בוקר במלונות הנקובים-

מיסים למיניהם-

מים מינרליים ברכב-

הטיול אינו כולל:

טיסות פנימיות-

ביטוח רפואי (חובה לעשות בארץ לפני יציאה).-

ארוחות (מלבד ארוחת הבוקר במלונות)-

קניות והוצאות אישיות-

תוספות שלא במסגרת הטיול כגון: אוכל ושתייה שלא צויינו במפורש -
במסלול, שירותי כביסה, אלכוהול בארוחות, סחיבת מזוודות וכדומה. 

טיפים לצוות המלווה -

כל מה שאינו תחת "הטיול כלול” ונקבע במפורש בין שני הצדדים-

אופניים מומלצים:

אופני שטח -

אופניים היברידיות עם צמיג מעל עובי של 35 מ״מ-
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השכרת אופניים:

ישנה אפשרות להשכיר אופניים אצלנו, ברשותינו שני סוגי אופניים:-

 1. UCC Webster 3.0: hybride tourbike, 28” 
wheels, Shimano Deore (front/back), 27 
speeds,  
frontsuspension, mech. disc brakes (Avid 
BB5), comfort saddle. Framesizes: 17-19-21 
inch  

2. Giant Thalon 770: mountainbike, 26” wheels, 
Sram X7 (front/back): 27 speeds,  
frontsuspension, mech. disc brakes (Avid 
BB5), comfort  saddle. Frame sizes: S/M  
 

Accessories: cyclo computer (Bri-1), baggage 
backrack, bottle rack, kickstand, bell, handpump, tyre repairset, 1 spare tyre 

עלות השכרת אופניים - 100 יואן לאדם ליום (כ-15 דולר) -

עלות השכרת שקיים עמידים למים - 20 יואן לשק ליום (מקסימום שני שקים)-

השכרת קסדה - 10 יואן ליום (כדולר וחצי)-

על המסלול:

טיול זה מדורג בדרגת קושי בינונית כ- 4 עד 6 בסולם מתוך 10. ממוצע הרכיבה -
נע בין 60-80 ק״מ ליום בהתאם לתנאי השטח והתכנית. הטיפוסים יהיו גם כן 
בדרגת קושי בינונית כאשר באופן כללי הפרש הגבהים יהיה של 500 מטרים, עם 

מקסימום של 1000 מטר באחד הימים. 

המסלול מלווה בעליה לגבהים של מעל 3000 מטר. את הטיול נתחיל בשנגרילה -
ויאפשרו  רגועים  יהיו  הראשונים  היומיים  פני הים.  מעל  מטר  שנמצאת כ-3200 

התאקלמות לאויר הדליל.
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הרכיבה תתבצע על כבישי אספלט וכבישי בטון. אין נסיעה על האוטוסטרדות אך -
חלקם  בנוסף  נוסעים המקומיים.  עליהם  ראשיים  כבישים  אלו  זאת  עם 

מהכבישים מפותלים ועוברים בתוואי שטח הררי.

מענה - למתן  זמין  יהיה  אשר  טכני  רכב  הקבוצה  את  ילווה  הרכיסה  במהלך 
לתקלות, לאספקה או לחילוץ בהתאם לצורך.

תנאים בסיסיים ליציאה לטיול  והערות כלליות:
החברה שלנו הינה חברה רשומה בהונג-קונג שמתמחה בייעוץ וסיוע בענייני •

עם  אזור  בכל  עובדים  אנו  חברת תיירות.  אינה  אך  טיולים  וארגון  תיירות 
ספקים מקומיים מורשים.

מחיר הטיול תקף לחודשיים משליחת ההצעה.•
מחיר הטיול מחושב ביואנים ומוצג בדולרים לשם השוואה, במקרה של שינוי •

של למעלה מ-2% בערך הדולר נעדכן את המחיר בהתאם.
המסלול הינו גמיש ויתכנו שינויים בהתאם למזג אויר או בעיות בלתי צפויות •

אחרותכל שינוי שיתבצע יבוצע בתיאום מלא עמכם.
לינה: אנו מנסים להתאים את סוג המלונות לאופי הקבוצה. אנא עברו על •

את  הולמת  המלונות  שרמת  וודאו  דעת  חות  חפשו  בתי המלון,  רשימת 
דרישותיכם.

מהמקומות • בחלק  שונה ויחודית,  ואוירה  חוויה  עם  טיול  ליצור  מנת  על 
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.
במידה וישנה בעיה כלשהי אנא ידעו אותנו מראש טרם היציאה לטיול על מנ•

ת שנוכל להתאים מראש את המסלול והשירותים השונים בהתאם.
במהלך הטיול:

שיכול • או לרכוש,  לגוף  או עקיף,  ישיר  לכל נזק,  אחראי  יהיה  לא  המארגן 
סיבה  מכל  שינויים בו,  או  ביטולו  עקב  או  הטיול  במהלך  למטייל  להיגרם 
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 
כמו  אינם  התיירות  שירותי  של  הקריטריונים  השירותים המובטחת. בסין, 
זו בחשבון.  עובדה  לקחת  ויש  המערב  במדינות  או  בישראל  המוכרים  אלה 
אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד 
מנת  על  הכל  יעשה  מצידו  המארגן  עם המקום.  וההיכרות  הטיול  מחוויית 
לבצע  הזכות  את  לעצמו  ישמור  אך במקביל,  יהיו מוצלחים,  שהטיולים 
על  ויתור  כוללים  השינויים  אם  גם  למצב בשטח,  בהתאם  במסלול  שינויים 

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

חובה על מהטיילים להצטייד בביטוח רפואי וביטוח נסיעות מתאימים לפני •
הנסיעה. לאחר שרכשתם פוליסת סיטוח בבקשה שלחו אלינו את הפרטים 
בהמלך  רפואי  לטיפול  ותזדקקו  במידה  בהתאם  להתארגן  שנוכל  מנת  על 

הטיול.
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.
להוועץ • יש   הים.  פני מעל  מטרים    של 3200  בגובה    תלונו הטיול  במהלך 

ברופא לפני היציאה לטיול.
באופן כללי יש להיוועץ ברופא לפני היציאה לטיול.•
חשוב לנו להשאיר רושם טוב ולשמור על יחסים טובים עם האוכלוסיה לכן י•

ש לכבד בכל מקום את מנהגי המקום ולנהוג באדיבות כלפי המקומיים. לא 
נהוג להשאיר טיפים במסעדות ובתי קפה אך נהוג להשאיר טיפים למדריכים 
המקומיים והנהג: בקבוצה של 2-4 מטיילים: למדריך טיפ של 100 יואן ליום 
מטיילים  של 6  בקבוצה  הקבוצה ביחד.  מכל  ליום  יואן  ולנהג 50  (כ-15$), 
מכל  ליום  יואן  ולנהג 75  ליום (כ-20$),  יואן  של 150  טיפ  למדריך  ומעלה: 

הקבוצה ביחד. כמובן שגובה הטיפ הינו בהתאם לשביעות רצונכם.

בברכת טיול מהנה ובטוח!
צוות 'לשם ובחזרה'

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

backagain.china@gmail.com
דור 03-7638366; יובל 03-7637219; ליה 03-7638170
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