פסח בסין
 19יום PCHL
גם לטייל בכל אתרי הטיול של סין הקלאסית ,וגם לבלות את חג הפסח עם
הקהילה היהודית בשנחאי במלון  5כוכבים ,המציע בריכה מקורה ,מועדון
בריאות וסאונה  .גישה לאינטרנט אלחוטי מוצעת בשטחים הציבוריים ללא
תוספת תשלום .במחיר הכי אטרקטיבי !!!

Shanghai Hongqiao State Guest House
/http://www.hqstateguesthotel.com/en/home
השנה בחרנו להציע לכם ,חברים יקרים ,שתוכלו גם להרוויח טיול בסין הקלאסית שכולל
את בייג'ין ,שיאן וחיילי הטרקוטה ,גווילין כולל טרסות האורז של לונגשאן ,שנחאי,
האנגז'ו ,ועוד....וגם לחסוך לעצמכם את הטרחה לנקות את הבית לפסח באופן יסודי,
מכיוון שהטיול יוצא מהארץ כמה ימים לפני פסח.
כל מה שנשאר לכם לעשות הוא להירשם לטיול ו...למכור את החמץ !
תאריך יציאת הטיול  :יום א' ,ד' ניסן29.3.20 ,
תאריך החזרה :יום ה' ,כב' ניסן16.4.20 ,
 .1-2ימים א' – ב'  : 29-30/3/20תל אביב  -בייג‘ין ,כיכר טיאנאנמן ,העיר האסורה ,שוק האוכל
ניפגש בנתב"ג ונצא בטיסה ,דרך יעד ביניים ,לבייג‘ין .לאחר הנחיתה ,נגיע לכיכר טיאנאנמן ונראה
את ההיכל הגדול הניצב במרכז הכיכר .כאן מוצגת גופתו החנוטה של מאו טסה טונג .נערוך ביקור
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 -בערב נצא לסייר בשוק האוכל
המפורסם ולמדרחוב החדיש שלידו.
 .3יום ג' :31/3/20 ,בייג‘ין ,מקדש השמים ,החומה הסינית ,מופע "מסיכת הזהב"
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 .נמשיך לביקור בחומה הסינית שאורכה כ-
 6,000ק"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 .נמשיך בערב נלך לאחד המופעים המושקעים ביותר בסין "מסיכת
הזהב".
 .4יום ד' :1/4/20 ,בייג‘ין  -שיאן
היום נשים פעמינו לשיאן .נבקר ברובע המוסלמי .ניכנס לשוק הססגוני ולמסגד הגדול ונלמד על
הסינים המוסלמים .בערב נצא למופע שושלת טאנג.
 .5יום ה' :2/4/20 ,שיאן ,ה"טרה קוטה ,מופע שושלת טאנג  -גווילין
לאחר ארוחת הבוקר נבקר באחד מפלאי עולם :אתר ה"טרה קוטה" שהקיסר הגדול צ‘ין שין הואנג די
הכין לעצמו ולצבאו האדיר "לחיי הנצח" .נמשיך לשדה התעופה ונטוס לגווילין.

 .6יום ו' :3/4/20 ,גווילין ,מערת חליל הסוף
היום נטייל בגוילין ,המפורסמת הודות לאוצרותיה ההיסטוריים וגבעות הקארסט האינסופיות
המנקדות וחובקות אותה מכל עבר .נבקר במערת חליל הסוף ,מערת נטיפים קארסטית הגדולה
ביותר באסיה .בתום הסיור העברה למלון להכנות לשבת.
 .7יום שבת :4/4/20 ,גווילין
לאחר תפילה וארוחת שבת נצא לסיור רגלי באזור המלון.
 .8יום א' :5/4/20 ,גווילין ,לונגשנג ,כפרי מיעוטים
ביום זה נשכים לקראת הנסיעה המצפה לנו בדרכנו 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.
 .9יום ב' :6/4/20 ,גווילין ,יאנגשו ,שיט על נהר הלי ,מופע אור קולי
לאחר ארוחת הבוקר ,אם מזג האוויר יאפשר זאת ,נעלה ברכבל לפסגת ההר יאושן { 900מ'}
לתצפית מרהיבה על ההרים והעיר .בהמשך 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.
 .10יום ג' :7/4/20 ,גווילין  -שנחאי ,שייט על הנהר
היום ניסע לשדה התעופה ונטוס לשנחאי ,בירתה הכלכלית של סין העוברת מהפך מהיר במיוחד
מתרבות עתיקה ומרתקת אל "עיר הלם העתיד" .גורדי שחקים ,כבישים עיליים ,גשרים ושכלולים
שרואים במעט ארצות .לאחר הנחיתה נערוך סיור פנורמי להיכרות ראשונית של העיר .בערב נשוט
על נהר החואן-פו ונראה את גורדי השחקים המוארים של העיר החדשה ואת המבנים הקלאסיים
מהמאה שעברה.
במהלך החג נתארח בבית מלון  5כוכבים הקרוב מאוד לקהילה היהודית בשנחאי.
 .11יום ד'( 8/4/207 ,ערב חג) :שנחאי ,הרובע היהודי ,גני יו יואן
את הבוקר נפתח בסיור בצד העתיק של שנחאי .נטייל ברובע היהודי .ניכנס למוזיאון אשר שימש
כבית הכנסת "אהל משה" ,שהיה לבית הכנסת המרכזי עבור כ 20,000 -יהודים במלחמת העולם
השנייה .נלמד על יהודי שנחאי באותה תקופה .נבקר ברובע המשוחזר ,יואן .נטייל בגן המפורסם
שלו .גן סיני טיפוסי עפ"י אדריכלות הגנים הסינית ,פאנג שוואיי .לאחר הביקור נחזור למלון ונתכונן
לסדר פסח שיערך בבית הקהילה היהודית הנמצא בסמוך למלון.
 .12יום ה'( 9/4/20 ,פסח) :שנחאי
לאחר תפילה וארוחת חג נצא לסיור רגלי באזור המלון.
 .13יום ו'( 10/4/20 ,חוהמ"פ) :שנחאי
היום נעלה לאחד המגדלים הגבוהים בעולם  -ג'ין מאו – לתצפית מרהיבה על הנהר והעיר היפהפייה.
נבקר במוזיאון לתכנון עירוני ,המציג בעיקר את ההיסטוריה המודרנית של העיר .נראה דגם ענק של
העיר .נקנח ברחוב הקניות המפורסם ,נאנג'ינג .בתום הסיור נחזור למלון להכנות לשבת.
 .14יום שבת :11/4/20 ,שנחאי
לאחר תפילה וארוחת חג נצא לסיור רגלי באזור המלון.
 .15יום א'( 12/4/20 ,חוהמ"פ) :שנחאי ,האנגז'ו
היום ניסע להאנגז'ו ,אחד מיעדי התיירות הפופולריים בסין .בלב העיר אשר כונתה ע"י מרקו פולו" ,גן
העדן עלי אדמות" ,נמצא האגם הענק ,אחד המפורסמים בסין .התה הוא המשקה הנצרך ביותר
בסין ,ומהווה פרנסה לרבים מתושבי סין .נבקר במפעל תה ובו נצפה בתהליך העיבוד :קטיף ,ייבוש
על מדפים ,סחיטה ,תסיסה ,ייבוש במגש מעל תנור ,ולבסוף אריזה .נראה את פגודת שש ההרמוניות
המתומנת אשר נקראת על שם ששת עקרונות הבודהיזם .בתום הסיור נחזור לשנחאי.

 .16יום ב'( 13/4/20 ,חוהמ"פ) :שנחאי ,סוז'ו  ,מופע אקרובטיקה
הבוקר נצא בנסיעה אל סוז'ו ,עיר הגנים .נתפעל מ"נוף התעלות" ונטייל בעיר המכונה "וונציה בסין".
נבקר בגן סיני מיוחד המציג בפנינו את עקרונות העיצוב של גנים סיניים .נבקר במפעל לייצור משי,
נעקוב אחר התהליך "מפקעת טוואי המשי ועד לתצוגת האופנה העולמית" .נתפעל מארמון
ומאדריכלות גן קסום .בערב נשמח להזמין אתכם למופע סיני בגן בית הדיג .זהו מופע המציג בפנינו
תרבות הולכת ונעלמת .בתום הביקור נחזור לשנחאי .בערב נצא למופע אקרובאטיקה מדהים.
 .17יום ג'( 14/4/20 ,ערב חג שני) :שנחאי ,ג'ואו-ג'ואנג "עיר על המים"
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בג'ואו-ג'ואנג ,עיירת המים המפורסמת והמהוללת בסין ובעיני רבים
גם היפה מכולן .העיירה מוקפת מים מכל עבריה באגמים ,נחלים ותעלות ,אשר מחברות אותה
לעיירות וכפרים אחרים בסביבה והן מקור עושרה .מורשת תרבותית והיסטורית עשירה ,ולצד
התעלות והגשרים אצורים בה בתי מגורים עתיקים ואלגנטיים ,סמטאות צרות ויפהפיות ופולקלור
מקומי .נטייל ברחובות הציוריים ונתפעל מנוף התעלות מעל הגשרים הרבים ,נראה את מקדש צ'ו'אן-
פו ,המקדש הבודהיסטי הגדול אשר יושב על גדות האגם .בתום הסיור הגעה למלון והתארגנות לערב
חג שני .ארוחת חג.
 .18יום ד'( 15/4/20 ,חג שני) :שנחאי
לאחר תפילה וארוחת חג נצא לסיור רגלי באזור המלון.
 .19יום ה' :16/4/20 ,שנחאי – תל אביב
היום ניסע לנמל התעופה לקראת טיסתנו חזרה ארצה .תם ולא נשלם ביקור במדינה המדהימה
הזאת ,אימפריית העבר ומעצמת העתיד.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

יציאה

חזרה
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משך הטיול

מחיר

תוספת יחיד בחדר

הדרכה

 19יום

$5190

$ 1380

רונה מייכלסון

מחיר הטיול כולל:
 טיסות :טיסות בין לאומיות הלוך ושוב וטיסות פנים בהתאם למסלול הטיול
 מיסים :מיסי נמל ודלק נכון לתאריך 1/6/19
 בתי מלון :אכסון בבתי מלון דרגת תיירות טובה ו/או ראשונה ובימי החג בשנחאי במלון 5
כוכבים מפואר הסמוך לקהילה היהודית.
 כלכלה :בוקר וערב ארוחה מלאה  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
 תחבורה יבשתית :אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע תכנית הטיול
 סיורים :סיורים בהתאם לתוכנית הטיול ומדריך מקומי דובר אנגלית בהתאם לחוקי המדינה
לרבות דמי כניסה לאתרים השונים
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 טיפים לנותני השירותים השונים בחו"ל
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן

מחיר הטיול אינו כולל:
 הוצאת אשרה-ויזה בסך  $100לנוסע בעל דרכון ישראלי
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1.06.19
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר מעל  2%מתאריך  1/06/19ועד 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  14-44ימי עבודה טרם היציאה לטיול  $547 :אמריקאי לנוסע
 מ  7-13ימי עבודה טרם היציאה לטיול  $1747: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 )
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

