
 

סין- טיול מקיף
מסע ייחודי המשלב בין ערים, קבוצות מיעוטים, נופים 

'Sisters Rice' קסומים ואוכל, כולל פסטיבל
02-19.04.2017

הסינית  התרבות  של  עומקה  אל  למסע  אלינו  להצטרף  מוזמנים  אתם 

וימשיך  הבירה הצפונית,  שיתחיל בבייג’ינג,  מסע  העתיקה והעכשווית. 

בנסיעה חוצת חבלי ארץ מחונאן דרך המחוזות גוויז’ואו  וגואנש’י אשר לצד 

אוצרות הטבע המרהיבים במזרח דוגמת פארק אווטאר וטרסות האורז של 

המעניינים  המיוחדים  המיעוטים  מבני  כמה  גם  מסתירים  לונגשנג, 

טו ג’יה,  מיעוטי המיאו, יאו, דונג,  את  היתר  בין  נכיר  והצבעוניים באסיה. 

ז’ואנג ועוד.. אשר חלקם חיים בכפרי עץ מוקפים בטרסות אורז או נסתרים 

בהרים ושומרים על אורך חיים מסורתי. נזכה להצטרף לפסטיבל האוהבים 

המיוחד של בני המיאו- 'Sister rice' ונסיים את הטיול במטרופולין האדיר של 

שנגחאי אשר ישלים לנו חלק נוסף בפסיפס התרבותי והמשתנה במהרה של 

סין. 
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ובלתי  ישירה  בדרך  לעומק  הסינית  התרבות  את  להכיר  נדירה  הזדמנות  היא  זו 

אמצעית. במהלך הטיול נבקר בבתי המקומיים ונלמד על אורחות חייהם, נתרגל 

כולל  הטיול  מקומית ועוד..  ריקמה  השפה הסינית, קליגרפיה,  על  ונלמד  טאי צ’י 

הליכות נעימות בנופים המרהיבים של השמורות כמו גם באזורים הלא מתויירים 

חוויות  ומספקות  התייר  של  מעינו  נעלמים  אשר  והכפרים השונים,  השדות  בין 

תמונות יוצאות דופן.

מדריך הטיול: יובל לוי
נולד בגליל בשעה האחרונה ל"שנת הנמר" 

השפה  את  ונושם  כותב  מערב סין. קורא,  שבדרום  דאלי  של  העתיקה  בעיר  חי  

עם  עמוקה  היכרות  ולו  הסינית  והתרבות 

הפילוסופיות  המיעוטים השונים, הדתות, 

טיולי  בהובלת  מתמחה  של סין.  וההיסטוריה 

יחודיים  טרקים  מוביל  היתר  ובין  בסין  עומק 

במחוזות יונאן וסצ'ואן. מתרגל טאי צ'י, מדיטציה, 

של  ידועים  הפחות  ההאזורים  את  וחוקר  מצלם 

סין ובעיקר לא מפסיק להתעניין וללמוד .. 

תכנית הטיול:
 ימים 1-2 (2-3.4) - ת״א - בייג׳ינג: יוצאים לדרך!

ברוכים הבאים לבייג'ינג בירתה של סין מאז המאה ה- 

13 ועד היום. על אף הפיתוח המהיר שחל בה מצליחה 

את  גם  בה  שצצים  השחקים  גורדי  לצד  לשמר  בייג'ינג 

התרבות  מרכז  את  ולהוות  המפוארת  מורשתה 

את  להכיר  נלמד  הקרובים  בימים  של סין.  המשגשגת 

בייג'ינג על כל צדדיה. נתחיל בביקור בהרמון הקיץ אשר 

כאתר  שושלת צ’ינג  של  הקיסרית  המשפחה  את  שימש 

נופש אליו ברחו בימי הקיץ החמים. זהו אתר מרהיב של אדריכלות סינית שם גם 
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התקופה  בסוף  בסין  שלטה  אשר  של “הקיסרית האם”  הטרגי  הסיפור  את  נכיר 

הקיסרית. נצא לשייט באגם המלאכותי שבתור האתר.

בערב נצא לשוק הלילה שברחוב Wangfujing האמיצים ביניכם את מאכלי הרחוב 

הסינים. לאחר מכן העברה למלון שלכם. לינה בביג'ינג.

יום 3 (4.4) - בייג'ינג- לעומקה של העיר

למהפכות  ביותר  החשובים  המקומות  אחד  בכיכר טיאן-אן-מן,  היום  את  נתחיל 

שחלו בסין במאה השנים האחרונות ואחד האתרים המזוהים ביותר עם המפלגה 

הקומוניסטית בסין. משם נמשיך ברגל לסיור בעיר האסורה משכנם של 24 קיסרים 

הקיסרית  המשפחה  למעט  לכניסה  אסור  היה  המקום  מינג וצ'ינג.  מהשושלות 

על  שנה  במשך כ-505  הקיסרים  שלטו  מכאן  של הקיסר.  וסריסיו  פילגשיו 

חצרות  בכמה  גם  אך  המרכזיים  החשובים  בהיכלים  נבקר  האימפריה העצומה. 

קטנות ויחודיות שמספרות את הסיפורים הקטנים והמעניינים של המקום. לאחר 

מכן נטפס אל גבעת הפחם אשר ממנה נשקף נוף נהדר על בייג'ינג. זו היא גבעה 

מלאכותית שנבנתה מאחורי העיר האסורה על מנת לשפר את ה"פאנג שווי" של 

המקום. כאן הגיעו לסיומם הטרגיים חייו של הקיסר האחרון לשושלת מינג כאשר 

משם  על העיר.  צבאו  המורדים  כאשר  האהובה  פלגשו  עם  ביחד  עצמו  את  תלה 

נמשיך אל החוטונגים, השכונות העתיקות של בייג'ינג אשר בנויות מעשרות חצרות 

משותפות של כמה משפחות ומספקות הצצה לאורך החיים של האנשים הפשוטים 

של לפני המודרניזציה. ניסע בריקשה ברחובות הצרים ולסיום נבקר אצל משפחה 

מקומית שם נתנסה בקליגרפיה סינית.

לסיום נלך למופע הקונג- פו המרהיב של נזירי השאולין. לינה בבייג'ינג.

יום 4 (5.4) - בייג'ינג- ממשיכים לתור את העיר- החומה הגדולה ועוד...

נצא בנסיעה לעבר Mutianyu Great Wall, אחד האזורים היותר יפים (אך לא יותר 

וגאוותם  סין  של  ביותר  הידוע  ההיכר  סימן  החומה הגדולה,  של  מדי מתויירים) 

הלאומית. נעלה ברכבל לראש החומה ונמשיך בסיור רגלי לאורכה ונשמע כיצד על 
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האמת  ברגע  נכשלה  שלה  הרב  והפרסום  גודלה  אף 

לעמוד ביעודה. את הדרך למטה נוכל לעשות ברכבל או 

במגלשות. 

ונראה  האולימפי  בכפר  נבקר  לעיר  שנחזור  לאחר 

המים  בועת  ואת  הקוקיה  קן  איצטדיון  את  מבחוץ 

ביותר  המרשימים  המבנם  שני  הבריכה האולימפית, 

של משחקי האולימפיאדה משנת 2008 שנערכה בסין.

לאחר ארוחת ערב נבקר במדרחוב של דאשילנג.

משם חזרה למלון. לינה בבייג'ינג. 

יום 5 (6.4) - בייג'ינג- יום אחרון בעיר ומתחילים במחוז חונאן!

נערכו  בו  אשר  מסוגו  ייחודי  מקדש  במקדש השמים,  בביקור  היום  את  נתחיל 

הטקסים על ידי "בן השמים" - קיסר סין, בהם ביקש את עזרת השמים ליבול טוב, 

אחד  הוא  היפייפה  המקום  כיום  והמשפחה הקיסרית.  הממלכה  על  הגנה 

המקומות האהובים על הבייג'ינאים אשר מגיעים לכאן בבוקר להתאמן בטאי צ'י, 

ומשם  הבוקר  בהתעמלות  למקומיים  נצטרף  עם ועוד..  ריקודי  לרקוד  להתעמל, 

הכל  מציע  אשר  המפורסם  הפנינים  לשוק  נמשיך  משם  לסיור במקדש.  נמשיך 

מהכל, בגדים, תיקים, נעליים, מזכרות, מוצרי חשמל, משי פנינים כמובן ועוד.. שם 

תהנו מזמן חופשי לסייר בין מאות החנויות במקום. נמשיך אל אזור האומנות 798 

שנמצא בלב בייג’ינג ואשר שימש בעבר כאזור תעשייה. לאחר שהועברו המפעלים 

עם  ביחד  לאומנות מודרנית,  לגלריות  ההאנגרים העצומים,  הפכו  לעיר  מחוץ  אל 

אזור  הפך  שונות  בחנויות  המלאים  הצרים  והרחובות  הערובות, הצינורות, 

מעניין  לפן  הצצה  נותן  אשר  במינו  ומיוחד  חיים  שוקק  למקום  הישן  התעשייה 

ביותר בחיי התרבות הסינית המתפתחת במהירות.

אחר הצהריים המאוחרים נעלה על טיסה לעיירה למחוז חונאן לעיירה ג’אנג ג’יה 

גיי’ה אשר מוקפת בהרים מרהיבים בהן שוכנות שתיים משמורות הטבע היפות 

ביותר בסין בפרט ובאסיה בכלל. לינה בג'אנג ג'יה ג'יה.
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יום 6 (7.4) - הר שער השמיים

היום כולו יוקדש לביקור בשמורת טיאן-מן שאן- “הר שער השמיים",  ההר 

שמתנשא לגובה של 1,520 מטרים קיבל את שמו עקב שער הסלע הענק הטבעי 

שבראש ההר ואשר אגדות רבו נקשרו אליו. נלך לאורך המצוקים התלולים של ההר 

על שבילי הזכוכית, הגשרים, המדרגות התלויות ונקודות התצפית המרהיבות 

שמקיפות את ההר. לינה בג'אנג ג'יה ג'יה. 

יום 7 (8.4) - וון-לינג -יואן- נוף מהסרטים

היפים  הגיאולוגיים  הפארקים  אחד  בשמורת וו-לינג-יואן,  מלא  ליום  בבוקר  נצא 

אשר  בסין  ביותר  והמפורסמים 

לסרט  ההשראה  את  היווה 

‘אוואטר’. מיליוני שנים של בלייה 

מאות  בגובה  אבן  עמודי  יצרו 

השנים  עם  שהתכסו  מטרים, 

הפארק  ירוקה עשירה.  בצמחייה 

משתרע על פני מאות קילומטרים 

מקבל  אשר  עוצר נשימה,  נוף  של 

השנה  עונות  עם  מיוחד  נופך 

והערפל  העננים  המתחלפות 

האבן  עמודי  בין  שמשייטים 

שנראים כמרחפים באוויר. נלך בשבילים הנוחים בין נקודות התצפית לאורך הרכס. 

לינה בג'אנג ג'יה ג'יה.

יום 8 (9.4) - אל סין הכפרית

נתחיל בנסיעה מערבה אל מפגש הגבולות והתרבויות של המחוזות חונאן וגוויז’ואו 

ולתוך סין הכפרית והחקלאית. שם נתחיל להתוודות למיעוטים השונים של סין 

אותם נכיר לעומק בימים הקרובים.  נבקר בכפר דה-האנג שם נטייל בהרים 

ובמפלים היפייפים שבסביבה. לאחר ארוחת צהריים מקומית נמשיך בנסיעה אל 
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פנגחואנג ‘עיירת הפיניקס’ אשר שימשה בעבר כעיירת הגבול של הציויליזציה 

הסינית של בני ההאן עם האזור ההררי והפראי של מה שהיום הוא מחוז גוויז’ואו 

המאוכלס בקבוצות אתניות שונות ומגוונות. נסתובב לאורך הנהר שחוצה את 

העיירה הנפלאה אשר חלק מחומות העיר והמבצרים אשר הגנו על העיר מפני 

הברברים הדרומיים עדיין עומדים על תילם. לינה בפנגחואנג.

יום 9 (10.4) - מחוז גוויז'ואו- מסע אחורה בזמן

המרהיבים  המחוזות  אחד  מחוז גוויז’ואו  אל  מפנגחואנג  בנסיעה  בבוקר  נצא 

והבתוליים ביותר בסין אשר מסתיר בחובו כמה מהמיעוטים המרתקים ביותר בסין 

אשר שומרים על אורך חיים מסורתי. 

האצולה  של  נופש  כאתר  שימשה  אשר  בעיר ג'אניואן,  במחוז  המסע  את  נתחיל 

של בני המיאו בתקופות הקדומות, זאת בשל יופיה ומיקומה האסטרטגי כמישור 

בין הרים ברמת יונאן-גוויז'ואו. ג'ניואן ידועה בשל ההיסטוריה התרבותית הארוכה 

שלה, העשירה מאוד בעיצוב גינות וארכיטקטורה ייחודית, העיר העתיקה מלאה 

כל הדרך.  לאורך  מרשים  ונוף  ארכיטקטורה  במערות, ארמונות, מקדשים, נהרות, 

הטבע  ונפלאות  האדם  ידי  מעשה  את  המשלבים  השונים  האתרים  בין  נסתובב 

ויוצרים אווירה ייחודית. בדרך נעזר בסירה קטנה  על מנת לחצות את נהר וו-יאנג. 

לינה בג'אניואן. 

יום Sisters Rice' - (11.4) 10'- פסטיבל האהבה של מיעוט המיאו

נצא בבוקר בנסיעה אל הכפר טאי ג’יאנג בו נערך 

פסטיבל  ‘אורז האחיות’ השנתי של מיעוט המיאו. חג 

זה נחשב לחג האוהבים העתיק ביותר במזרח במהלכו 

לובשים המקומיים את בגדי החג המסורתיים, הנשים 

מתיפות במיטב המחלצות המרהיבות של מיעוט המיאו 

והגברים מביאים מנחות אורז צבעוניות לבחירות ליבם 

ומשפחותיהם בתקווה למצוא שידוך מוצלח וכל בני 

הסביבה מגיעים כדי לסעוד ולחגוג את חג האהבה 
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והמסורת העתיקה. במהלך הפסטיבל נערכים ריקודים , קרבות שוורים, תחרויות 

וסעודות צבעוניות   נבלה את כל היום באזור הפסטיבל בטאי ג’יאנג ובכפר נוסף 

בסוף היום נסע לעיר קאיילי שם גם נישן.

יום 11 (12.4) - הכפרים של מחוז גוויז'ואו- לא מעט מיעוטים

נצא בנסיעה דרומה דרך כמה כפרים יחודיים, נהתחיל בכפר גה-ז’ה-ג’אי של מיעוט 

ה- Ge, אשר לא נחשב למיעוט רשמי בסין אך ידוע בהכנסת האורחים, בעבודות 

היד ובעיקר במיקום הכפרים שלו המוחבאים בהרים מחשש לפלישות והתקפות 

של אויבים. שם נחווה את קבלת הפנים הייחודית של המקומיים ותנסה בהכנת 

עבודות הרקמה באחד מבתי הכפר. לאחר מכן נבקר בכפרים אינטאן ובה-שה של 

תת קבוצה נוספת של מיעוט המיאו, בה לגברים תספורת יחודית ונושאים עליהם 

סכינים ורובי צייד והנשים לובשות בגדים צבעוניים בהירים, נסתובב בכפר היפייפה 

ובטרסות האורז המקיפות אותו ונפגוש את המקומיים. נמשיך בנסיעה אל העמק 

הצר בו שוכנת העיירה ז’או-שינג של מיעוט הדונג אשר ידועים בבנייתם הייחודית 

עד 30  של  לגובה  המתנשאים    ובעיקר ב’מגדלי התוף' מסמרים  ללא  בעץ 

מטרים,  מגדל התוף משמש את הכפר, או כמה כפרים יחדיו כמקום בו מתנהלות 

בו  והמקום  הכפר  מועצת  ישיבות 

מעת לעת,  חשובים  בנושאים  דנים 

החגים    בו מתנהלים  כן  כמו 

היום  בהמשך    והטקסים החשובים,

נבקר באחד ממגדלים אלו.

אם נספיק נראה בערב מופע תרבות 

מקומי. 

את הלילה נעביר בגסט האוס נחמד 

ונעים בעיירה ז'או-שינג.
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יום 12 (13.4) - מהכפר לעיר גווילין

לאחר צ’ק אאוט נצא בנסיעה קצרה לכפר טאנג-אן שנמצא מעל ז’או-שינג ומשקיף 

על כל העמק, נסתובב בין בתי העץ היפים של הכפר כאשר לאחר מכן נלך ברגל כל 

הדרך בחזרה לז’או-ש’ינג, הליכה נעימה של שלוש שעות במורד ההר במהלכה 

נעצור לפיקניק וקפה. לאחר מכן נצא בנסיעה אל תחנת הרכבת של ז’או-ש’ינג שם 

נעלה על ה-Bulet Train- רכבת שמגיעה למהירות של 330 קמ”ש איתה נעבור 

למחוז גואנש’י הדרומי שגובל בויאטנם, אל העיר גווילין. לאחר ההגעה העברה 

למלון וארוחת ערב. לינה בגווילין.

יום 13 (14.4) - מטרסות האורז המרהיבות לנופי יאנגשו הקסומים

נצא בבוקר בנסיעה אל טרסות האורז המפורסמות של לונגשן. הטרסות נבנו על ידי 

שמתפרסות  הטרסות  מאות  וממשיכות להתפתח.  שנים  מאות  במשך  האדם  בני 

מתחתית ההרים עד ראשיהם יוצרות את אחד המקומות המרהיבים בסין! נבקר 

בכפר פינג-אן שם נטייל בין נקודות התצפית השונות ונפגוש את בני מיעוט הז’ואנג 

ואת בנות שבט ארוכות השיער.

אחר הצהריים נסע כשלוש שעות אל העיירה יאנגשואו, אשר הודות לנוף ההרים 

הקראסטיים שבוקעים מהאדמה ונהרות ה’לי’ וה’יולונג’ שמשני צדדיה הפכה עם 

ומערביים כאחד.  סינים  מטיילים  על  ביותר  האהובים  המקומות  לאחד  השנים 

לינה  שוקק החיים.  וסיבוב ב’רחוב המערבי’  ערב  לארוחת  נצא  ההגעה  לאחר 

ביאנגשו.
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יום 14 (15.4) - מיאנגשו לפולי- החיים על הנהר

נקבל  כשבדרך  פולי  לעיירה  הדרך  כל  נהר ה"לי"  על  לשייט  מיאנגשו  בבוקר  נצא 

התחבורה  מקור  הוא  שעבורם  הנהר  גדות  שעל  המקומיים  של  לחייהם  הצצה 

ובשוק  פולי  של  העתיקה  בעיירה  נבקר  ההגעה  לאחר  החיים המרכזי.  ועורק 

המקומי. משם נמשיך להליכה נעימה לאורכו של נהר היולונג. לאחר מכן נחזור אל 

מופע   , Yangshuo Impression המופע את  לראות  נלך  ובערב  למנוחה   יאנגשואו 

עוצר נשימה אשר נהר הלי משמש בו במה ותפאורה למאות הרקדנים והרקדניות 

בני המקום. לינה ביאנגשו. 

יום 15 (16.4) - חגיגה קולינארית בגווילין

נצא ליום בעקבות הטעמים של סין. נתחיל את היום בשוק יום המקומי של גווילין 

שישמשו  אלו  את  ונבחר  הסיני  המטבח  של  המרכזיים  המצרכים  על  נלמד  שם 

אותנו. נמשיך אל סדנת הבישול שם נלמד להכין כמה מנות סיניות קלאסיות כאשר 

את מה שנבשל נאכל לארוחת צהריים (הסדנה מתאימה גם לצמחוניים). 

לאחר ארוחת הצהריים ניפרד מיאנגשואו ונסע לביקור במטעי התה הידועים של 

מחוז גאונש’י שם נעלה ברכבל אל המטעים הירוקים, נהנה מהנוף היפייפה של 

האזור ונטעם מהתה המקומי. 

לינה  הלילה המקומי.  בשוק  נבקר  ערב  ארוחת  לאחר  שם  נחזור לגווילין,  משם 

בגווילין.

יום 16 (17.4) - שנגחאי- פנינת המזרח

נצא בבוקר אל שדה התעופה של גווילין לטיסתנו לשנגחאי, תפנית של 180 מעלות 

סין  של  המודרניזציה  ושיא  אל ‘פנינת המזרח’  קדימה  שנים  מאות  של  וקפיצה 

ואסיה כולה.  נתחיל במדרחוב של ה-בונד, שעל שפת נהר החואנגפו אשר שימש 
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כנמל המרכזי של העיר. אזור זה שלאורכו 

היווה  רבים  קולונאניסטים  בניינים  נבנו 

מרכזי  תפקיד  המאה ה-19  במהלך 

נהנה  ממנו  המערב לסין.  בחדירת 

מתצפית על צידו השני של הנהר אל אזור 

הם  שבנייניו  שנגחאי  של  הסחר 

מנצנצים  ובלילה  בעולם  מהגבוהים 

יחד  ואשר  מרהיבים  וצבעים  באורות 

את  אחר  דבר  מכל  טוב  יותר  מספרים 

סיפורה של שנגחאי בעת המודרנית. 

נמשיך ל- רחוב נאנג’ינג שהוא ככל הנראה רחוב העסקים הגדול ביותר באסיה עם 

למעלה מ-600 חנויות ו-1.5   מליון איש, מקומיים וזרים כאחד, אשר פוקדים אותו 

מדי יום.

שנגחאי  של  העולמי  הסחר  במרכז  לביקור  הנהר  של  השני  לצידו  נעבור  משם 

שמתנשא לגובה של 494 מטרים ומשם נשקפת תצפית על המטרופולין האדיר של 

שנגחאי ועל גדות נהר החואנגפו.

נמשיך לביקור ברובע האומנות שברובע מוגנשאן ולקניית מזכורות אחרונות באחד 

השווקים המקומיים. לינה בשנגחאי.

יום 17 (18.4) - שנגחאי

נתחיל את היום בביקור ברובע היהודי של שנגחאי בו חיו יהודי העיר והיוו חלק 

מרכזי בפיתוח העיר בראשית המאה הקודמת. נבקר במוזיאון שבבית הכנסת הישן 

מלחמת  בזמן  שנגחאי  יהודי  של  המרתק  סיפורם  את  מספר  אשר  "אוהל משה” 

העולם השנייה.

לאחר מכן נבקר בגני יו אשר ממוקמים באזור העתיק של שנגחאי אשר הפך למרכז 

תיירות שוקק. הגנים היפייפים אשר נבנו במאה ה-16 על ידי מנדרין מקומי (פקיד 

ממשלתי) לכבוד הוריו מספקים הצצה לחיי הנוחות ותפיסת החיים של האצולה 

ואחד  מקומי  מעיין ‘צ’יינה טאון’  הוא  לגנים  שמסביב  האזור  בסין העתיקה. 

 03-9099959
www.travelog.co.il

http://www.travelog.co.il


 
מאכלי רחוב,  ספור חנויות,  באין  ומלא  בשנגחאי  תיירים  על  האהובים  המקומות 

מזכרות ועוד, הפך לאחד האזורים האהובים ביותר בשנגחאי על תיירים.

משם נסע אל הרובע הצרפתי הישן של ש’ין-טיאן-די, אשר עבר שיחזור וכיום, עמוס 

של שנגחאי.   והנעימים  היפים  המקומות  אחד  הוא  וחנויות  מסעדות  בבתי קפה, 

לאחר מכן נבקר  במוזיאון התעמולה, אוסף פרטי ונדיר של כרזות תעמולה משנות 

במופע  היום  את  נסיים  ערב  ארוחת  לאחר  מהפיכת התרבות.  אחרי  ועד  ה-30 

הסינים  והמתעמלים  מתעמלות  בו  של שנגחאי,  הנשימה  עוצר  האקרובטיקה 

מבצעים תרגילים ופעלולים שעולים על כל דמיון.

משם העברה לשדה התעופה של שנגחאי לטיסה חזרה לארץ.

 
עלות המסע: 4495$ לאדם בחדר זוגי 

תוספת עבור יחיד בחדר:720$

קבוצה: קבוצה קטנה ואינטימית של עד 25 משתתפים (היציאה למסע 

מותנית במינימום 12 משתתפים). 

מחיר הטיול כולל:
טיסות בינלאומיות וטיסות פנים כמצוין בתכנית.•
לינה: בתי מלון בדרגת תיירות ראשונה בערים והטובים בנמצא באזורים •

הכפריים.
כלכלה: חצי פנסיון לאורך כל המסע. כולל 6 ארוחות צהריים קלות •

במהלך הטיול.
• Bullet ,תחבורה: טיסות פנים, רכב תיירות ממוזג לפי מספר המטיילים

 train
הדרכה: מדריך הטיול - יובל לוי (דובר סינית) וליווי מדריך מקומי לכל •

אורך הטיול.
ויזה לסין.•
כניסות לכל האתרים במהלך המסע.•
מים מינרלים- בקבוק ליום לאדם.•
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תשר לנותני השירות המקומיים.•
מיסי נמל.•
מפגש הכנה למסע בארץ.•
דמי רישום וטיפול.•

מחיר הטיול אינו כולל:
הוצאות אישיות, שתייה וארוחות שאינן כלולות.•
ביטוח אישי ומטען.•
מסי נמל מקומיים שאינם נקובים בכרטיס ומשולמים בחו"ל, למעט •

המפורטים במסלול הטיול.
כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף “כולל”.•

הערות:
מסע מסוג זה צפוי לשינויים הנובעים ממזג האוויר או תקלות במערכת המקומית •

הקשורות לאזור המרוחק ולאופיה של סין. השינויים יתבצעו על פי שיקול הדעת 

של הצוות המארגן. אנו מקווים שתקבלו את השינויים בהבנה וחיוך כחלק 

מהחוויה ותזכרו שטובת המטיילים תמיד לנגד עינינו.
חיסונים - לקבלת מידע על חיסונים יש לפנות ללשכת הבריאות באזור •

המגורים.

לתשומת לבכם: מיסי הנמל, הדלק ומחיר התעופה נכונים ליום פרסום המסע •

במידה והמחיר ישתנה, תחול התוספת על הנוסע.
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