
 

 

 
  טיול לסין כולל חבל יונאן

  

   יום18
  

  .מ וקנדה"המדינה השלישית בגודלה בעולם אחרי בריה, הרפובליקה העממית של סין
  .אזורים הרריים ופסגות נישאות לעומת שפלות, הטופוגרפיה של סין מאד מגוונת

סין היא מדינה מבודדת שגבולותיה הם מדבר בצפון אוקיינוס במזרח ומערב הרמה 
  .הטיבטית

  
  ינג'ביג: עיר בירה
  ו ואויגור'מאנצ, ואנג'בנוסף למיעוטים מונגוליים ובני השבטים ג, )93%(האן סינים : תושבים

  נצרות, איסלאם, דאואיזם, בודהיזם, קונפוציאניזם, באופן רשמי מדינה אתאיסטית: דת
בקר הן העונות הטובות ביותר ל, סתיו ספטמבר עד אוקטובר,  אפריל–האביב מרץ : אקלים

  בסין
  דרושה אשרת כניסה לסין

  

 :מסלול הטיול
  
  

  ינג'ביג      :01יום 

  .ביקור במקדש הרקיע. 13 –בירתה של סין מאז המאה ה , ינג'נחיתה בביג
  ינג'העברה לבית המלון ולינה בביג

  

  ינג'ביג      :02יום 

  ארוחת בוקר בבית המלון
 500מרכז הקיסרות הסינית במשך , ההעיר האסור, כיכר טיאנמן, סיור של יום שלם בבירה הסינית

  .שנה
  . מטר ותעלת מגן10העיר מוקפת חומה בגובה 

  .האתר נותר כסמל לסגנון חיים כפי שהוצג בסרט הקיסר האחרון
  .ינג ונעקוב אחר חייהם ואפיים של הקיסרים בעת העתיקה בסין'ביקור בארמון הקיץ שמחוץ לביג

  ינג'לינה בביג
  

  ינג'ביג      :03יום 

   בוקר בבית המלוןארוחת
, אשר נבנה לפני כאלפיים שנה, יציאה ליום סיור לחומה הגדולה המונומנט המפורסם ביותר בסין

  .מ" ק6,000החומה הגדולה בנוייה לאורך 
  .ביקור בקברי שושלת מינג בו קבורים שלושה עשר קיסרים בני השושלת

  ינג'בתום הסיור נחזור לבית המלון בביג
  ינג'לינה בביג

  

   שיאן –ינג 'ביג      :04 יום

  ארוחת בוקר בבית המלון
העברה לנמל התעופה וטיסה לשיאן בירתה הקדומה של סין ונקודת המוצא של דרך המשי 

  .המפורסמת
  .בשווקים הגדולים לידו ובמסגד הגדול, חומת העיר ברובע המוסלמי, ביקור בפגודת אווז הבר

  לינה בשיאן
  



 

 

  

  

  

  שיאן      :05יום 

  ית המלוןארוחת בוקר בב
 לוחמים וסוסיהם בגודל 6000צבא של , נסיעה אל המיוחד באתרי שיאן אתר לומחמי הטרה קוטה

  .טבעי עשויים מחימר שרוף וערוכים להגן על הקיסר בדרכו אל הנצח
  .המשך סיור לפגודה הגדולה

  לינה בשיאן
  

   שנגחאי–שיאן       :06יום 

  ארוחת בוקר בבית המלון
  .התעופה וטיסה לשנגחאיהעברה מבית המלון לנמל 

  .העיר הגדולה בערי סין המאכלסת ארבעה עשר מיליון תושבים
  .גני היו והשווקים שלידו, ינג'ננג' רח, טיילת הבונד, סיור בעיר

  לינה בשנגחאי
  

  שנגחאי      :07יום 

  ארוחת בוקר בבית המלון
ביקור במפעל , ירקןמקדש בודהא מאבן , סיור בשנגחאי הכולל ביקור במרכז הירידים והתערוכות

  .ייד'לחיתוך אבני ירקן ג
  לינה בשנגחאי

  

  ו' סוז–שנגחאי       :08יום 

  ארוחת בוקר בבית המלון
אחת הערים היפות בסין שזכתה לשמות תואר רבים ביניהם , ו'בשעות הבוקר נצא ברכבת לעיר סוז

  .עיר הגנים או ונציה של המזרח
  .ולהנטייל בגנים הסינים היפים ונשוט בתעלה הגד

  ו'לינה בסוז
  

  ו' האנגז–ו 'סוז      :09יום 

  ארוחת בוקר בבית המלון
,  תיאר אותה כגן עדן עלי אדמות13 –מרקו פולו שביקר בעיר במאה ה , ו'ו ברכבת להאנגז'נצא מסוז

  .עיר שטובלת בירק ובגנים ובה נמצא גם האגם המערבי, עיר שאלפי גשרים חוצים אותה
  ו'לינה בהאנגז

  

  ו'האנגז      :10יום 

  ארוחת בוקר בבית המלון
נסייר בעיר הטובלת בירק ובצמחי , אחד האגמים המפורסמים ביופים בסין, שייט באגם המערבי

  . ובמוזיאון התהLING YINGביקור במקדש , ביקור בגנים בין ערוגות הפרחים וצמחי הבונסאי. לוטוס
  ו'לינה בהאנגז

  

   גויילין–ו 'האנגז      :11יום 

  בית המלוןארוחת בוקר ב
  .המשך סיור בעיר והעברה לנמל התעופה וטיסה לגויילין, ביקור בפגודת שש הרמוניות

  .גויילין אחד מאתרי הטבע המפורסמים בסין
  נחיתה והעברה לבית המלון

  לינה בגויילין
  

  גויילין      :12יום 

  ארוחת בוקר במלון
ל גויילין תוך התבוננות בחיי יציאה לשייט מרהיב בנהר הלי הירוק המתפתל בין פסגות ההרים ש

  .הכפרים השלווים ובהאווי המיוחד של דייגי הכפר
  סיום השייט בעיירה יאנגשו וחזרה בנסיעה לגויילין

  לינה בגויילין



 

 

  

  

 
   קונמינג–גויילין       :13יום 

  ארוחת בוקר במלון
  .ביקור במערת חליל הסוף, גבעת פובו, גבעת חדק הפיל, יציאה לסיור בעיר גויילין

  .העברה לנמל התעופה וטיסה לקונמינג
  נחיתה מפגש עם הנציג המקומי והעברה לבית המלון

  לינה בקונמינג
  

   דאלי–קונמינג       :14יום 

  ארוחת בוקר במלון
בין חומותיה העתיקות ניתן לצפות בארכיטקטורה מטוחדת , העברה לנמל התעופה וטיסה לדאלי

  .סיור בעיר העתיקה של דאלי, מאבן
  .שלושת הפגודות,  ביקור בבית מסורתי של מיעוט הבאיERHAIגם שייט בא

  לינה בדאלי
  

  יאנג' ליג–דאלי       :15יום 

  ארוחת בוקר במלון
בדרך )  שעות נסיעה5 –כ (יאנג 'נצא בנסיעה מדאלי לליג, בשעות הבוקר נבקר בשוק המקומי

  .יפיפייה
  .יאנג שוכנת על גבול טיבט בעמק מוקף הרים מושלגים'ליג
  .יאנג שוכנים בני מיעוט הנאשי'יגבל

  יאנג'לינה בליג
  

  יאנג'ליג      :16יום 

  ארוחת בוקר במלון
ביקור במקדש באי בו , ייד ועליה להר באמצעות רכבל'יאנג כולל ביקור בהר הג'יציאה ליום סיור בליג

  .ניתן לראות את ציורי הקיר המרהיבים
  יאנג'לינה בליג

  

   קונמינג–יאנג 'ליג      :17יום 

  רוחת בוקר במלוןא
אזור , יציאה ליום טיול באחד מאזור הנוף המיוחדים של סין, העברה לנמל התעופה וטיסה לקונמינג

  .תהליכי בליה קרסטיים יצרו בצוקי הגיר צורות של יער מאובן, יער האבן
  לינה בקונמינג

  

  ינג' ביג–קונמינג       :18יום 

  ארוחת בוקר במלון
  ינג או הונג קונג'שך לביגהעברה לנמל התעופה וטיסת המ

 
 

  : המחיר כולל 
 או דומים. לינות בבתי המלון המפורטים בחדר זוגי רגיל כולל ארוחת בוקר .1
  נוסעים ממוזג היכן שמופיעות בתכנית 2-4העברות ברכב פרטי  .2
 . מדריך בימי הטיול המלאים המופיעים בתכנית .3
 . כרטיס כניסה לכל האתרים בהם יש שירותי מדריך ונהג .4
 ינג במחלקה שניה מושב רך' ביג–טיסות פנימיות ונסיעה ברכבת המהירה שנגחאי  .5

 
  : המחיר אינו כולל 

 ות בינלאומיות טיס .1
 למדריך ליום $ 20לנהג ליום $ 10טיפים לנהג והמדריך מומלץ  .2
 . ארוחות שאינן נזכרות למעט ארוחות בוקר .3
 . הוצאות אישיות .4
 ןאשרת כניסה לסי .5


