טיבט וסין בדגש חבלי סצ'ואן ,ויונאן הקסומים
 17ימים
 14-15.5.19 .1-2ימים ג' ד' :ת"א – יעד ביניים  -צ'נגדו
ניפגש בנתב"ג ונצא בטיסה לסין .עם הנחיתה בצ'נגדו בירת סצ'ואן ,נערוך סיור היכרות ונסיים במלון
המצוין שלנו ,למנוחה .יום ד' אחה"צ ,נבקר ונתפעל מהתארגנות העולם להצלת דובי הפנדה הנדירים.
נבקר ונלמד על אורח חייהם הנדיר של חיות רגישות אלו .הערב אולי נצא להינות מהעיר ומהסמטאות?
 .3יום חמישי 16.5.19 ,צ'נגדו ,אתרי הטבע המקודשים.
היום נצא מהעיר אל אתרי הטבע ,בהם נערוך טיול רגלי בין יערות והרים המושכים רבבות מטיילים.
 .5יום ששי  17.5.19טיבט ,פלאי לאהאסה הבירה.
לאחר טיסה קצרה ,נצא לטיול ראשון ומדהים ,בקרב עולי הרגל הטיבטים ,הפגודות ו"הארמון התלוי".
לאהאסה ,בירת טיבט ,השוכנת בגובה של  3,650מטרים .להאסה היא גם בירתו של מחוז טיבט בסין
והיא בירתה המקודשת של האומה הטיבטית המיוחדת ,שחלקים ממנה נמצאים גם במחוזות אחרים של
סין וחלקים ממנה שוכנים בהודו ,נפאל ובהוטאן .בעיר בנויים כמה מן המונומנטים המפוארים בעולם.
לאחר הנחיתה העברה למלון להתרעננות .לאחר מנוחה קצרה ,ניסע לארמון הפוטלה הנחשב לגדול
שבקומפלקס מנזרי טיבט .ארמון הפוטלה "תלוי" על גבעה החולשת על כל עמק יארלונג ,ובולטת למרחוק
בצבעים של אדום ולבן .היה זה מקום מושבו של ה"דלאי למה" .ארמון הקיץ הוא גם מושבם של כל
ה"דלאי למה" לדורותיהם .נמשיך למנזר סרה ,בו שוכן "בית מדרש לנזירים" .מפתיע כמה הם מנהלים
ביניהם דיונים בסגנון פלפולי ה"לימוד" .בתום הסיור נחזור למלון להתארגן לשבת.
 .5שבת :18.5.19 ,להאסה בירת טיבט.
לאחר התפילה וארוחת שבת נערוך סיור רגלי בקרב הטיבטים.
 .6יום א' :19.5.19 ,להאסה -גיינצה .
הבוקר נצא מערבה ,לרמה הטיבטית ,נערוך תצפיות ,נבקר בעיר גיינצה ,המפורסמת בשטיחי הצמר שלה
ונבקר ב"קומפלקס הקומבום" .עולם בודהיסטי בסגנון ארכיטקטוני יחודי .נבקר במנזר פלקור צ'ודה
ובמבצר גיינצה .אחר הצהרים נמשיך לדרך עולי הרגל ,להתפעל מאורח חייהם .
 .7יום ב' :20.5.19 ,להאסה  -חבל יונאן.
נתפעל וניפרד ממעלה הרי ההימלאיה ,מהמראות הנדירים ומעולמם של הנזירים והמקדשים .נטייל
בסמטאות ,בבתי המלאכה לאמנות מקומית ובשוק המקומי .בתום הסיור נטוס לליג'יאנג ,הקסומה ,בירת
חבל יונאן.
 .8יום ג' : 21.5.19 ,ליג'יאנג" ,עיר מורשת עולמית".
הנוף שנפגוש ואשר יעטוף אותנו הינו נוף מדהים של שדות מקסימים ,נחלים ,הרים וקרחונים .נבקר
בכיכר הריקודים של בנות "נאשי" ,בפארק "בריכת הדרקון השחור" .ונטייל בסמטאות המקסימות של
ליג'יאנג .העיר הזו הוכתרה ע"י אונסק"ו ב 1997 -כעיר מורשת עולמית .עיר שזורמים ברחובותיה מי
שלגים ,והיא בנויה ומרשימה באמנות עץ ,בארות מים ,ככרות וסמטאות נדירים בייחודם.
 .9יום ד' 22.5.19 ,ליג'יאנג" ,ערוץ דילוג הנמר" הנהר האדיר ":יאנגצה" ,הכפר ביישא
לאחר ארוחת הבוקר ניסע ל"ערוץ דילוג הנמר" .בדרכנו נתפעל מנהר היאנגצה הגועש ממורדות טיבט
ויוצר את העמק שבנתיבו הארוך" .ערוץ דילוג הנמר" ,עמק דרמטי ומקסים שבקירותיו מתגלים סלעי
שיש ,תוצאה של הפעילות הטקטונית בהרי ההימלאיה .נמשיך ונבקר בכפר ביישא בו "הזמן עצר
מלכת ."...נגלה ונתפעל מסביבת אוכלוסייה שתחייך אלינו בלבוש בני ה"נאשי" .צאצאי נוודים ותרבות
מטריארכלית בו הנשים הנהיגו את אורח החיים .נתרשם מהכתב המיוחד שלהם ,מעצות הכהן –
ה"דומבה" ,בלבושו הססגוני .נבקר במרכז הרוחני של ה"נאשי" בכיכר העיר .נבקר ובשוק .

 .10יום חמישי 23.5.19 ,תצפית הר השלג" :דרקון הג'ייד" ואגמי הטורקיז.
יום מדהים באזור ייחודי בשולי ההימלאיה .ניסע "באוטובוס ירוק" לתוך שמורת הטבע הענקית ,לתצפית
אל רכס הררי בן  13פסגות ומרחבי "מבוא טיבט" .הגבוהה ברכסים היא פסגת השלג והקרחונים "דרקון
הג'ייד" המתנשא לגובה של  5500מטר .נתבונן באזורים המקודשים לבני המיעוטים ונתפעל מאגמי
הטורקיז הקסומים.

 .11יום ו' 24.5.19 ,ליג'יאנג  -קונמינג ,יער האבן
היום נטוס לקונמינג .בירת מחוז יונאן ,העיר החשובה ביותר בדרום מערב סין ואחת המרכזיות בדרום
מזרח אסיה .העיר ממוקמת בגובה של כ 1900-מטר ,מכונה "עיר האביב הנצחי" בשל מזג האקלים הנוח
בכל ימות השנה .נבקר ב"יער האבן" המופלא ,אזור קרסטי קדום שמי-הגשם חלחלו בסלעי הגיר שלו,
ופסלו בו עמודים על-פני שטח עצום של  300קמ"ר .אלפי סלעים מזדקרים אל על מתוך האדמה .הסלעים
מתהדרים בצורתם המשונה היוצרת אצל המתבונן תחושה חיות אגדיות .כאן גרים "בני הסאני" ,מיעוט
שלו תלבושות ססגוניות ותרבות ייחודית .בתום הביקור נחזור למלון ונתארגן לשבת .ארוחת שבת.
 .12יום שבת 25.5.19 ,קונמינג
לאחר התפילה וארוחת הבוקר נסייר בעיר יפה זו.
 .13יום א' 26.5.19 ,מערת הנהר ומרכז קונפוציוס ג'יאן שווי.
היום נבקר באחת המערות המופלאות בעולם .מערת נטיפים ,עם אולמות ומים זורמים ,בשטח של 172
ק"מ מרובע ומושכת גיאולוגים ותיירים מכל העולם .נמשיך לג'יאן שווי ,עיר עתיקה בה נתפעל ממקדש
קונפוציוס ,העיר החדשה ושוק הלילה.
 .14יום ב'" 27.5.19 ,טראסות האורז היפות בעולם".
הבוקר נצא בנוף נפלא למסע יחודי מסוגו בעולם :ב"יואן יאן" ,מתחילה עונת הביקורים בין פלאי "טראסות
האורז" שנחשבות ל"יפות ומרתקות בעולם"! נטייל כאן שעות רבות כבתוך חלום שטרם חלמנו
כמותו"...כפי שכתבו כאן משוררים.
 .15יום ג' 28.5.19 ,יואן יאן ,חוויות טראסות האורז.
הבוקר נבקר בצידו השני של עולם טראסות האורז .אזור ההשקייה בימים אלו והשתילה ,בשירה
ובשמחה .המורדות הבשלים של שיבולי האורז ,קורעים מעומס הגרגרים וקוראים אליהם מאות אכרים
מאושרים הבאים וקוטפים כאן את יבולם .הערב נשהה ונטייל בעיר אחרת ,בדרכנו למרכז חבל יונאן.
.16-17ימים ד'-ה'  29-30.5.19קונמינג "עיר הפרחים והטבע".
לקראת סוף הטיול ,נהנה היום מעולם הפרחים ,הציפורים ,ופארק האגם .תם ולא נשלם טיולינו בסין.
נטוס חזרה לארץ.

.
תאריך יציאה תאריך נחיתה

משך הטיול

30/05/2019 14/05/2019

 17ימים

אדם בחדר זוגי תוספת יחיד בחדר
$5450

$965

הדרכה
שי יוגב

מחיר הטיול כולל:
●
●
●
●
●
●
●
●

טיסות בין לאומיות הלוך ושוב וטיסות פנים בהתאם למסלול הטיול
מיסי נמל ודלק נכון לתאריך 1/2/19
ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
אכסון בבתי מלון דרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
חצי פנסיון  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע תכנית הטיול
סיורים עם מדריך ישראלי ומקומי דובר אנגלית .כולל דמי כניסה לאתרים המפורטים.
מדריך ישראלי מצוות "שי בר אילן"

מחיר הטיול אינו כולל:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ויזה לסין
טיפים לנותני השירותים השונים בחו"ל  $120לאדם
ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
שינויים במחירי הטיסות המושפעים מהתייקרות היטלי דלק וביטחון ,מיסי נמלי התעופה לאחר
תאריך  1.2.19או כתוצאה משינויים לא צפויים בטיסות
שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר מעל  2%מתאריך  1/2/19ועד לתשלום
בפועל יחולו על הנוסע
טיפ למלווה הישראלי (נהוג לתת  $5ליום לנוסע )
מופעים שאינם כלולים במחיר הטיול (פירוט מופעים ומחירים יימסרו בנפרד במהלך הטיול)
הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות  /טלפונים וכד‘
כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל
כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט www.shaibarilan.co.il

תנאי תשלום:
-

דמי הרשמה  $500לאדם
עד  45יום לפני הטיול ,השלמה ל $1500 -לאדם
עד  21יום לפני הטיול ,השלמה ל 100% -מעלות הטיול

דמי ביטול:
●
●
●
●
●

מרגע ההרשמה  $47אמריקאי לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה
מ  21-44ימי עבודה טרם היציאה לטיול  $5471 :אמריקאי לנוסע
מ  7-21ימי עבודה טרם היציאה לטיול  $2547:אמריקאי לנוסע
פחות מ  7ימי 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) :פחות מ30-
ימי עבודה טרם היציאה לטיול  100% :דמי ביטול לנוסע

הערות:
* ימי שישי 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
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות
על חברת התעופה או התעבורה
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות

