
  ימים11 מאורגן – ינג ושנגחאי'בייג
  

. הטיול לסין הוא מסע אל תרבות ומסורת עתיקות מסקרנות וארכיטקטורה אופיינית למדינה 
מלאה , מרתקת וצבעונית,  עיר ענקית-ינג 'בייג. ובשנגחאי ינג'בטיולנו נתמקד בבייג

טוריה ארוכת שנים היס, משלבת ישן היא. באטרקציות נפלאות לתיירים ובאוכלוסיה ידידותית
מציעה  העיר הססגונית. מול מודרניזציה מערבית המתפתחת בצעדי ענק, ותרבות מפוארת

אוכל בעל ארומה מיוחדת האופיינית למקום , שווקים צבעוניים, אתרים היסטוריים מרשימים
פריס של "שנקראה ,  העיר הגדולה והמודרנית בסין-שנגחאי . חדשים ושפע של ניחוחות

  .עסקים הומה וסמטאות בעיר העתיקה מרכז, גורדי שחקים, ובה מבנים קולוניאליים" המזרח
  

  :טיול זה יקח אותנו למקומות אלו
 ,מקדש הלאמה, המוזאון החדש, מקדש השמיים, העיר האסורה,  החומה הגדולה–ינג 'בייג

  סיור ערב, ארמון הקיץ
  גני יואן, בית הכנסת והמוזאון,  מוזיאון שנגחאי–שנגחאי 

   גן אומן הרשתות–ו 'סוג
   עיר תעלות המים–או 'וגיאג'ז
  

 ינג'בייג –תל אביב   :21+יום 
לצד מבני , העיר בה ניצבים אתרי קיסרות היסטוריים עתיקים, בירת סין, ינג'נטוס לבייג

( קבלת חדרים בשעות הצהריים)למלון להתרעננות וארוחת בוקר  ניסע. ממשל מודרניים
. השמיים המייצג את מיטב האדריכלות הסינית נבקר במקדש. עירונצא לסיור ראשוני ב

המסמלים את ארבע  המקדש ניצב בפארק רחב ידיים המוקף חומה ובה ארבעה שערים
בערב נצא לסיור ונצפה על כיכר טיאנאנמן  ."פאנג שוואי"רוחות השמים ובנוי לפי עקרונות ה

  ינג'נגפוגהענקית והמוארת ונבקר בשוק האוכל הנפלא ברחוב ווא
  

  מקדש השמיים, ינג'טקס תה בייג, שווקים, המוזיאון החדש: 3יום 
משם פנינו לשוק . נבקר במוזיאון החדש של העיר שם ניתן ללמוד על ההיסטוריה של העיר

לא נפסח ....... בכל תחום לא לשכוח להתמקח, למצוא מציאות לכל גיל בו ניתן, האופטיקה
משמעות התה במסורת הסינית ואף נטעם תה ירוק  מד עלבו נל, על ביקור בבית תה סיני

" ברווז פקין"נוכל לצאת לארוחת –בערב  .מסורתי שהסינים מייחסים לו סגולות רפואיות
  .)בתשלום)לטעום ממעדני המטבח הצפוני 

  
  רוקחות סינית, ייד'מוזיאון הג, הכפר האולימפי,  החומה הסינית–ינג 'בייג :4יום 

שנבנתה על שרשרת הרים , אחת משבעת פלאי תבל, חומת סין הגדולההבוקר נצא לצפות ב
בתום הביקור ניסע למתחם הכפר . במטרה לעצור את הנוודים מצפון ,ינג'מצפון לבייג

, "קן הציפור"הקובייה ובאצטדיון האולימפי   בריכת- האולימפי ונצפה במבנים המרתקים 
המתמחה באמנות  לסיור בבית מלאכהנמשיך . ינג'שנבנו במיוחד עבור אולימפיאדת בייג

 .כמו אגרטלים ופסלים, טכניקה עתיקת יומין לעבודות מתכת למוצרים דקורטיבים, הקלוזונה
הנחשבת לאבן יוקרתית שקישטה את בני השושלות ( אבן הירקן)ייד 'נבקר במוזיאון הג

ב נוכל בער .הפועל מאות שנים, בבית מרקחת סיני מסורתי משם פנינו לביקור. השונות
  .)בתשלום) אומנות הלחימה העתיקה של סין –פו - לצאת למופע קונג

  
  מקדש הלאמה, "העיר האסורה "–ינג 'בייג: 5יום 

 הגדולה בעולם ובה המאוזוליאום של - " שער השלום השמימי" כיכר - נבקר בכיכר טיאנאנמן 
נמשיך לביקור . מתחם קיסרי עצום, "בעיר האסורה"נמשיך ל. גיבורי העם מאו ואנדרטת

נצא לביקור ברובע האומנים . המאמינים הטיבטיים במקדש הלאמה מקדש בודהיסטי של
ארכיטקטים ואומנים , סטודיו , הנודע שהפך למקום משכנם של גלריות מעצבים798הציורי 
  .נמשיך לביקור בשוק המשי המפורסם. לצד בתי קפה ומסעדות, שונים

  
  
  



  ארמון הקיץ, ינג'בייג: 6יום 
לא נפסח על ביקור ברחוב . גנים וגבעות, בקר בארמון הקיץ המוקף פארק עצום ואגמי מיםנ

בהמשך נבקר באחד משווקי העיר . נג ובו חנויות ענתיקות רבות 'צא המשוחזר של לי ליו
  .מוצרי השוק התוססים ואם נרצה נקנה מזכרות ממגוון

  
  שנגחאי, ינג'בייג: 7יום 

פריס "שנקראה , העיר הגדולה והמודרנית בסין, שנגחאיניסע ברכבת המהירה החדישה ל
, פו וברחוב הקניות הנודע- ההגעה נטייל לאורך הטיילת לגדת נהר הואנג לאחר". של המזרח

  .ינג'נאנג
  
  שנגחאי: 8 וםי

מרכז עסקים הומה וסמטאות בעיר , גורדי שחקים, נטייל בשנגחאי ונראה מבנים קולוניאליים
נמשיך . ובמוזיאון הפליטים ברובע היהודי" אוהל משה"ת הכנסת במתחם בי נבקר. העתיקה

המדגים אדריכלות גנים סינית ונסיים ברובע הצרפתי ,YU YUAN לרובע הסיני העתיק ובגן
בערב אפשרות לצאת למופע  .מסעדות ובילויי לילה, העשיר בבתי קפה, המשוחזר

  .)בתשלום)אקרובטיקה מקומי 
  
  וא'יאג'וג'ז, ו'סוג : 9 יום

אומן "נבקר בגן . ו השוכנת בקרבת שפך נהר היאנגצה ועל גדות אגם טאי'ניסע לסוג
נבקר . שער העיר העתיקה והתעלה הגדולה, את גשרי האבן נסייר בעיר ונראה". הרשתות

תעלות המים עדיין משמשות . או'יאג'וג'ז נמשיך לעיירת תעלות המים.במפעל לטווית משי
בערב נוכל לצאת לסיור ערב ולשיט  .מהנה נשוב לשנגחאיבתום הביקר ה. כדרכי תעבורה

  .)בתשלום)פו - לילי על נהר הואנג
  
  שנגחאי: 10 יום

העשיר בפריטי אומנות וארכיאולוגיה , נבקר במוזיאון של שנגחאי. נמשיך בסיור בשנגחאי
  .בשעות הערב ניסע לשדה התעופה של שנגחאי. הביקורים והקניות נשלים את. סיניים

  
  שנגחאי: 11 יום

  .טיסה משנגחאי חזרה ארצה
  
  

  :המחיר כולל
 מיסי נמל ודלק  טיסות בינלאומיות וטיסות פנים לפי המסלול

 בתי מלון מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים
 ארוחות בוקר אמריקאיות מידי יום

 ארוחת ערב בליל הסדר
 סיורים מודרכים וביקורים כמפורט בתוכנית הטיול

 בהתאם לרמה המקומית)ובוס ממוזג ונוח לביצוע התכנית בלבד אוט
  לנותני השרותים למעט סבלות)טיפים(תשר 

  מלווה קבוצה 
  

  :המחיר אינו כולל
  ; ביטוחים

  ; הוצאות אישיות
  ; טיפ למדריך הישראלי

  ; סיורי הבחירה
  ; סבלות

  
  )כניסה אחת(דרושה אשרת כניסה לסין 

: חיסונים .ות ופסטיבלים תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיותתערוכ, כנסים, בתקופת ירידים
  .לטיול בדבר פרטים יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית לפחות חודש לפני מועד היציאה


