סין הקלאסית
כולל שנחאי ,גווילין ולונגשנג ,שיאן ובייג'ין
 16יום CHCL
חוויה בלתי נשכחת של תרבויות ,נופים ,יהדות וקיסרות
הטיול כולל  5מופעים :מופע אקרובטיקה ,מופע Impression Show
ביאנגשו ,מופע שבט ארוכות השיער ,שושלת טאנג ,מסיכת הזהב
סין ,האימפריה המתעוררת במאה ה , 21-הענק העובר שינויים מואצים ומעוררי השתאות .מפגש
מרתק עם תרבות בת  4000שנה שיצרה והקימה מפעלי ענק מרשימים כמו החומה הסינית.
אוצרות אומנות ושכיות חמדה ארכיטקטוניות ,העיר האסורה בבירה הקיסרית וחיילי המשמר
הנצחיים מטרה קוטה בשיאן.
בייג'ין  -בירת הענק הסיני .עיר ענקית ,מרתקת וצבעונית ,גדושה באטרקציות לתיירים
ובאוכלוסייה ידידותית .ניכר בעיר השלוב בין ישן  -היסטוריה מפוארת ,מול חדש  -המודרניזציה
המערבית.
שיאן  -אחד משבעת פלאי תבל .מקדשים עתיקים ואתרים היסטוריים ובצדם גורדי שחקים
מודרניים .בלב הביקור משמר חיילי הטרה קוטה 6000 .חיילים "יצוקים" עומדים על משמרתם.
פסלי החרס שהוצבו לשמור על קברו של השליט והתגלו רק ב 1974-בידי כפריים שעיבדו חלקות
אדמה.
גווילין – העיר הידועה באוצרותיה ההיסטוריים ,נופי הרים ומים .מערת חליל הסוף ,שהיא תופעת
טבע מלאה בנטיפים וזקיפים מיוחדים .גבעת פובו ,הנמצאת ,במרכז העיר ,כשבראשה ניצב
מקדש וגבעת חדק הפיל  ,אחד מסמלי העיר וצורתה כשל פיל השותה מים מהנהר.
לונגשאן  -עיירה קטנה שהעניקה את שמה לאזור שלם .למרגלות ההרים המטפסים לעבר
טראסות האורז הטראסות ,המרשימות משתרעות על מרחבי ענק ומהוות עדות מרתקת ליכולתו
של האדם להוציא את לחמו מהאדמה ובעמל רב.
שנגחאי – העיר הגדולה בעולם עם  24מיליון תושבים ,העיר ששמשה מקלט לאלפי יהודים
מאוסטריה ומפולין שהצליחו להימלט מהנאציזם בעזרת קונסולים חסידי אומות עולם שהעניקו
להם אשרות הגירה.

 .1-2ימים ד'-ה' :תל אביב – בייג'ין  ,כיכר טיאנאנמן ,העיר האסורה
ניפגש בנתב"ג ונצא בטיסה ,לבייג'ין ,בירת סין .לאחר ההגעה ,נבקר בכיכר טיאנאנמן ונראה את
ההיכל הגדול הניצב במרכז הכיכר .כאן מוצגת גופתו החנוטה של מאו טסה טונג .נמשיך לביקור בלב
ליבה של סין הקיסרית – העיר האסורה .המתחם נבנה במאה ה 16 -כארמון מרהיב עבור קיסרי סין.
נחצה לכל אורכה של העיר ונחזה בהיכלים המיוחדים ובכיכרות הרחבים .העיר האסורה אשר נבנתה
על ידי הקיסרים משושלת מינג היוותה אתר צילום לסרט "הקיסר האחרון" וכשמה הייתה אסורה על
פשוטי העם עד פרוץ המהפכה בתחילת המאה ה.20 -

 .3יום ו' :בייג‘ין ,מקדש השמים ,מפעל לפנינים
את יומינו נפתח בביקור במקדש השמים אשר מהווה ציון דרך של ארכיטקטורה מופלאה מתקופת
שושלת מינג .האתר נמצא בתוך גנים מרהיבים בם נוכל לפגוש את תושבי בייג‘ין .בשעות הבוקר
נצטרף אל ותיקי העיר בתרגול טאי צ‘י בכל פינות הפאר .בתום הביקור נמשיך למפעל בו נצפה
בתהליך הוצאת הפנינים מהצדפה והפיכתה לפנינה המוכרת לנו .חזרה למלון להתארגנות לקראת
שבת ,תפילה וסעודת שבת.
 .4שבת :בייג‘ין ,שוק האוכל
לאחר תפילה וארוחת שבת נצא לסיור רגלי באזור המלון .במוצאי שבת נצא לסייר בשוק האוכל
המפורסם ולמדרחוב החדיש שלידו.
 .5יום א' :בייג‘ין ,החומה הסינית ,מפעל קלויזונה ,מופע "מסיכת הזהב"
היום נבקר בחומה הסינית שאורכה כ 6,000 -ק"מ והנמצאת מצפון מערב לבייג‘ין .זהו האתר
המזוהה ביותר עם סין .בתום הביקור נבקר במפעל קלויזונה ונלמד על תהליך הייצור של אחד
הסודות הסינים מזה דורות רבים  -אמנות הקלויזונה והקליגרפיה הסינית .בערב נלך לאחד המופעים
המושקעים ביותר בסין "מסיכת הזהב".
 .6יום ב' :בייג'ין – שיאן ,מופע שושלת טאנג
היום נשים פעמינו לשיאן .לאחר ההגעה ,נבקר ברובע המוסלמי ובמסגד שהוא העתק של בית כנסת
עתיק שהיה באזור בתקופת התלמוד .ניכנס לשוק הססגוני ולמסגד הגדול ונלמד על הסינים
המוסלמים .בערב נצא למופע שושלת טאנג.
 .7יום ג' :שיאן ,ה"טרה קוטה"  -גווילין
היום נבקר באחד מפלאי עולם :אתר ה"טרה קוטה" שהקיסר הגדול צ‘ין שין הואנג די הכין לעצמו
ולצבאו האדיר "לחיי הנצח" .לאחר הביקור ניסע לשדה התעופה ונטוס מעל נופי ההרים הקרסטיים
שהיו במשך דורות השראה לציירים ומשוררים לגווילין.
 .8יום ד' :גווילין  -לונגשנג ,כפרי מיעוטים ,מופע שבט ארוכות השיער  -סאנג'יאנג
לאחר ארוחת הבוקר ניסע אל צפון חבל גונג-סי .הדרך ללונגשנג היא דרך יפהפייה ,מלאה בשדות
אורז ומטעי תה ,ומרוצפת בכפרים קטנים של מיעוטים אתניים שונים .בדרכנו נעצור בנקודות
המרהיבות ביותר לצילומי נוף ונביט בכפרים הקטנים המנקדים את ההרים העצומים המרוצפים
בטרסות אורז ועשירים ביערות במבוק אדירים .נצפה בכפרי המיעוטים השונים של מיעוט היאו ושל
מיעוט הג‘ואנג ,השוכנים על מדרונות ההר בתנאים שלא ראו שינוי מאות שנים .נראה את שבט
ארוכות השיער ונצפה במופע מיוחד .נמשיך בדרך מקסימה ,דרך יערות ,הרים מדורגים בטרסות
אורז ונהרות המתפתלים לצד הדרך עד שנגיע אל הנפה האוטונומית של בני מיעוט הדונג ,עם הידוע
במנהגיו המיוחדים ובארכיטקטורה המיוחדת והייחודית שלו .בערב נגיע לסאנג'יאנג ,עיירת מחוז
לכפרים של בני שבט טונג.
 .9יום ה' :סאנג'יאנג – גווילין
היום נבקר בגשר צ'אנגיאנג בעל  2הקומות אשר בנייתו הסתיימה ב .1912-נסייר בכפר ונתארח
בבית פרטי .בתום הסיור נחזור לגווילין.
 .10יום ו' :גווילין ,מערת חליל הסוף
לאחר ארוחת הבוקר ,אם מזג האוויר יאפשר זאת ,נעלה ברכבל לפסגת ההר יאושן ( 900מ')
לתצפית מרהיבה על ההרים והעיר .נמשיך לסיור במערת חליל הסוף ,מערת נטיפים קארסטית
הגדולה ביותר באסיה .בתום הסיור העברה למלון להכנות לשבת.

 .11שבת :גווילין
לאחר תפילה וארוחת שבת נצא לסיור רגלי בעיר.
 .12יום א' ,גווילין ,יאנגשו ,שיט על נהר הלי ,מופע אור קולי
היום נצא בשייט על נהר הלי ,אחד מהסיורים היפים והמפורסמים ביותר בכל סין ובעולם כולו .לאורך
גדת הנהר ,מתרוממות גבעות הנוף הקרסטי המרשים והירוק .בתום השייט נגיע לכפר פולי ונראה
חיים בכפר הסמוך לעיר .בערב נזמין אתכם לצאת למופע אורקולי מדהים שביים הבמאי הסיני הדגול
ג‘אנג יימו .בתום המופע נחזור לגווילין.
 .13יום ב' :גווילין  -שנחאי ,הרובע היהודי ,גני יו יואן ,שיט על הנהר
הבוקר ניסע לשדה התעופה בגווילין ונטוס לשנחאי שבסין .העיר שנחאי  -בירתה הכלכלית של סין -
עוברת מהפך מהיר במיוחד מתרבות עתיקה ומרתקת אל "עיר הלם העתיד" .גורדי שחקים ,כבישים
עיליים ,גשרים ושכלולים שרואים במעט ארצות .לאחר הנחיתה נצא לסיור בעיר .נסייר ברובע היהודי.
ניכנס לבית הכנסת "אהל משה" שהיה בית הכנסת המרכזי ל 20,000-יהודים במלחמת העולם
השנייה ונלמד על יהודי שנחאי באותה תקופה .זה הוא סיפור מרתק בייחודו .נמשיך לגני "יו-יואן",
מרכז מסחרי בסגנון סיני קלאסי .בערב נטייל במדרחוב ננג'ינג ובטיילת בונד ונערוך שיט על הנהר.
נראה את גורדי השחקים של העיר החדשה ואת המבנים הקלאסיים מהמאה שעברה.
 .14יום ג' :שנחאי ,המוזיאון לתכנון עירוני ,מופע אקרובטיקה
היום נבקר במוזיאון מיוחד ומסקרן ,המוזיאון לתכנון עירוני ,המציג בעיקר את ההיסטוריה המודרנית
של העיר .נראה דגם ענק של העיר .נעלה לאחד המגדלים הגבוהים בעולם  -ג'ין מאו – ונשקיף על
הנהר והעיר היפהפייה .בערב נצא ליהנות ממופע אקרובאטיקה מדהים.
 .15יום ד’ :שנחאי ,ג'וג'ואנג ,עיירה על המים
היום ניסע לביקור בג'וג'ואנג ,עיירת המים הקסומה המרושתת בתעלות מים -ונציה של המזרח .נטייל
בסמטאות האבן ובגשרים מעל תעלות המים ונתרשם מהאווירה בעיירה .בערב ניסע לנמל התעופה
לקראת טיסתנו חזרה ארצה.
 .16יום ה' :שנחאי  -תל אביב
תם ולא נשלם ביקור במדינה המדהימה הזאת ,אימפריית העבר ומעצמת העתיד.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
משך הטיול

מחיר

תוספת יחיד
בחדר

הדרכה

21/05/2020 06/05/2020 CHCL0605

 16יום

$3450

$695

שמעון עטר

18/06/2020 03/06/2020 CHCL0306

 16יום

$3450

$695

09/07/2020 24/06/2020 CHCL2406

 16יום

$3450

$695

20/08/2020 05/08/2020 CHCL0508

 16יום

$3450

$695

10/09/2020 26/08/2020 CHCL2608

 16יום

$3450

$695

29/10/2020 14/10/2020 CHCL1410

 16יום

$3450

$695

19/11/2020 04/11/2020 CHCL0411

 16יום

$3450

$695

קוד טיול

יציאה

חזרה

הערות

מחיר הטיול כולל
 טיסות בין לאומיות הלוך ושוב וטיסות פנים בהתאם למסלול הטיול
 מיסי נמל ודלק נכון לתאריך 1/7/19
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 אכסון בבתי מלון דרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
 ארוחות בוקר וערב מלאות  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
 אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע תכנית הטיול
 סיורים בהתאם לתוכנית הטיול ומדריך מקומי דובר אנגלית בהתאם לחוקי המדינה לרבות
דמי כניסה לאתרים השונים
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן
מחיר הטיול אינו כולל
 טיפים לנותני השירותים השונים בחו"ל בסך  $60לנוסע
 הוצאת אשרה-ויזה בסך  $100לנוסע בעל דרכון ישראלי
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1.07.19
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר מעל  2%מתאריך  1/07/19ועד לתשלום
בפועל יחולו על הנוסע
 טיפ למלווה הישראלי (נהוג לתת  $5ליום לנוסע )
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות  /טלפונים וכד‘ ,כל שרות שאינו
מוזכר ב"המחיר כולל"
 מופעים שאינם כלולים במחיר הטיול (פירוט מופעים יימסר בנפרד)
 כל שירות שאינו מוזכר במחיר כולל  /כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר
האינטרנטwww.shaibarilan.co.il .

ביטוח
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.
הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!

תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה  $47אמריקאי לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה
 מ 14-44-ימי עבודה טרם היציאה לטיול $547 :אמריקאי לנוסע
 מ 7-13-ימי עבודה טרם היציאה לטיול $1047 :אמריקאי לנוסע
 פחות מ 7-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 100% :דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון
ויזה וכד‘
 דמי ביטול בטיסות פנימיות (בטיולים בהם קיימות על פי התוכנית טיסות פנימיות)
הערות:
* ימי ששי ושבת/ימי חג וחול המועד בארץ/ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ יתווספו מחיריהן
לדמי הביטול הנקובים לעיל
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
* אנו ממליצים בפני הנרשמים לרכוש ביטוח לטיול מיד עם ההרשמה בעבור ימי הטיול .דבר זה
מבטיח
* החזר הוצאות במקרה של ביטול השתתפות .ניתן לרכוש ביטוח בתנאים מועדפים במשרדנו.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות

