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מחיר לחבר לשכה

$1,680
לאחר קיזוז 600 כוכבים

מחיר לחבר מועדון תרבות

$1,755
לאחר קיזוז 75 $ סבסוד מועדון

מחיר לבן/בת הזוג

$1,830
המחירים הינם לחבר לשכה אשר שילם את דמי החברות לשנת 2019 ובעל יתרת כוכבים | המחירים הינם לאדם בחדר זוגי

סיור מקצועי-הנדסי לטיוואן, הונג קונג ומקאו
כפרים מסורתיים

נקיק טרוקו – משבעת פלאי אסיה
תצפית ויקטוריה

סיור ערב בהונג קונג

תצפית ממגדל טייפה 101
הפארק הגיאולוגי ייליו

מפלי שיפן
ביקורים מקצועיים

מיוחד לחברי לשכת המהנדסים, האדריכלים 
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

לפרטים ולהרשמה נא לפנות לאושרית יפרח מלשכת המהנדסים והאדריכלים

מייל: oshrit@aeai.org.il | טל׳: 03-5205821 | פקס: 03-5272496



לפרטים ולהרשמה נא לפנות לאושרית יפרח מלשכת המהנדסים והאדריכלים
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יום 1: תל אביב – הונג קונג
נפתח את הטיול המאורגן לטייוואן, הונג קונג ומקאו בטיסה ישירה להונג קונג.

יום 2: טייפה: גן הזיכרון – הרובע העתיק + מגדל 101
נעלה על טיסת המשך לטייפה )Taipei(, עיר הבירה של טייוואן והעיר הגדולה במדינה. לאחר הנחיתה 
וסידורים פורמליים בשדה התעופה, נצא לסיור היכרות עם עיר הבירה - תערובת של השפעות 
סיניות, יפניות ומערביות הניכרות באוכל, בתרבות, באומנות העממית ובאדריכלות. נתחיל בביקור בגן 
הזיכרון לצ'אנג קאי-שק, מייסדה של "הרפובליקה של סין", הלא היא טייוואן. נראה את האנדרטה 
המרשימה הבנויה שיש לבן ומחופה ברעפים כחולים, נטייל בשבילי הגן בין האגם וערוגות הפרחים 
ונשמע את סיפורו של המנהיג המקומי אשר הובס על ידי הקומוניסטים במלחמת האזרחים של 
סין. נעצור להפסקת צהריים בין הסמטאות הצרות של הרובע העתיק ונותיר זמן פנוי לטעום את 
המאכלים המקומיים. בחלקו השני של היום, נצא לסיור במגדל 101, שהיה בעבר המגדל הגבוה 
בעולם. נלמד על האדרכילות יוצאת הדופן של מגדל מיוחד זה, על האתגרים ההנדסיים הכרוכים 
בהקמתו ועל המטוטלת הענקית בלב הבניין שמגינה עליו מפני רעידות אדמה. נסיים בעלייה לתצפית 

עוצרת נשימה על העיר וסביבותיה )בהתאם למזג האוויר(.

יום 3: הפארק הגיאולוגי ייליו – מעיינות חמים – פארק יאנגמינגשאן
 ,)Yeliu( נצא את העיר לתור את הטבע היפה בצפון האי. נתחיל בנסיעה לכיוון הפארק הגיאולוגי ייליו
רצועת יבשה החודרת אל ים סין המזרחי ובה תצורות גיאולוגיות ייחודיות ומרהיבות שזכו לשמות 
כמו 'נעל הפייה' ו'ראש המלכה'. נלמד על תהליכי הבלייה הגיאולוגיים אשר גרמו להיווצרות של 
סלעים שונים כמו סלעי הפטריה, המכתשות, סלעי 'חלות הדבש' ועוד. בחלקו השני של היום, 
נמשיך לפארק יאנגמינגשאן )Yangmingshan(, פארק בסגנון האופייני לאדריכלות הגנים הסינית 
המסורתית. נראה את שעון הפרחים המפורסם ואת פסלו של קאי-שק מנהיג האומה. נסיים את 
יומנו בטבילה במעיינות החמים של הר הגעש שמאו )Shamao( ולאחר מכן נשוב למלוננו בטייפה. 

יום 4: כפר ההרים ג'יופן – מפלי שיפן
נתחיל את יומנו בנסיעה לכיוון הכפר ג'יופן )Jiufen( אשר נחבא למרגלות ההר ומכותר על ידי הים. 
זהו כפר עשיר בבתים בסגנון יפני ובסמטאות ציוריות, צרות ומתפתלות. נגיע אל הרחוב המקורה 
העתיק אשר שימש כתפאורה של סרטי קולנוע מפורסמים  ונותיר זמן פנוי לשוטטות עצמאית בין 
חנויות האוכל ועבודות היד. בחלקו השני של היום, נצא לכיוון מפלי שיפן )Shifen( - המפלים הרחבים 
ביותר בטייוואן, אשר כיכבו בסצינת הגמר של התוכנית 'המירוץ למיליון'. נסייר בין שבילי העץ והגשרים 

החוצים את העמק ונתצפת על המפלים היפים. בתום הסיור, נשוב למלוננו. 

יום 5: מוזיאון התה – תצפית צוקי צ'ינגשוויי – נקיק טרוקו
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון נצא בנסיעה דרך המרחבים הירוקים והרריים של "איליה פורמוזה" 
)Ilha Formosa( – הכינוי שהעניקו הפורטוגלים לחבל ארץ זה ומשמעותו "האי היפה". נחצה את 
מטעי התה המוריקים, נעצור לביקור במוזיאון התה של פינגלין ונלגום תה טייוואני משובח. נמשיך 
בנסיעה מזרחה ונעצור לתצפית מצוקי צ'ינגשוויי )Chingshui(, קירות אימתנים של סלעי שיש 
וצפחה הנושקים לאוקיינוס הפסיפי ומהם נשקף נוף מרהיב. נמשיך לסיור בפארק הלאומי טרוקו 
)Taroko( המתהדר בנקיקי שיש, צמחיה שופעת ונוף הררי. נפסע על שבילי הליכה עתיקים לגדות 
נהר ליוו שמימיו הכחולים-ירוקים חורצים עמקים וגאיות מפותלים. בחלק המרכזי של הנהר, המים 
מתחתרים בין מצוקי שיש בגובה רב ויוצרים את הנקיק, שנחשב לאחד משבעת פלאי הטבע של 

אסיה. בתום הסיור ניסע למלוננו באזור. 

יום 6: טייפה - הונג קונג: סיור ערב – מופע סימפוניית האורות
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נצא בנסיעה לכיוון שדה התעופה הבינלאומי של טייפה לטיסה 
ישירה להונג קונג, שפירוש שמה הוא "הנמל הריחני". הונג קונג מורכבת מהאי הונג קונג, קאולון 
והטריטוריות החדשות. חצי האי קאולון מחובר לטריטוריות החדשות בצפון, להן גבול משותף עם סין 
היבשתית. לאחר הנחיתה, נתחיל בנסיעה לאורך רחוב נתן המפורסם ).Nathan Rd( עורק המסחר 
והתחבורה המרכזי של האזור. נגיע אל שדרת הכוכבים - הטיילת המפורסמת של קאולון, ממנה 
נצפה במופע סימפוניית האורות על גורדי השחקים של האי הונג קונג. נסיים בסיור בשוק הנשים 
)Lady’s Market( הצבעוני, המציע מגוון מוצרים, לא לנשים בלבד. בתום הסיור ניסע למלוננו בעיר.

יום 7: הונג קונג: פסגת ויקטוריה – מפרץ רפאלס + ביקורים מקצועיים
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור פנורמי בעיר ונבקר בשדרת הכוכבים, הצופה אל הנמל ואל גורדי 
השחקים של האי הונג קונג. לאחר מכן, נעפיל אל פסגת "ויקטוריה פיק"- נקודת התצפית המפורסמת 
ביותר באי ממנה נוכל להשקיף על הנוף )בהתאם למזג האוויר( עוצר הנשימה. בתום הביקור באתר, 
נמשיך בנסיעה לביקור בכפר הדייגים אברדין – נמל הדיג הישן של הספינות הסיניות המסורתיות, עם 
דייגים המתגוררים כמו בעבר על הסירות. נסיים במפרץ רפאל )רפולס( הצבעוני והעשיר ונשמע את 
סיפורו המרתק. בחלקו השני של היום, נבקר במפעל  CPI של חברת החשמל ולאחריו במרכז לאנרגיה 
מתחדשת בהם נלמד על צורכי משק החשמל של הונג קונג וסביבתה, האתגרים הטכנולוגיים איתם 

הם מתמודדים והפתרונות היצירתיים השונים שניתן להציע כדי להתמודד עם הבעיות.
 

יום 8: הונג קונג – מקאו
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נשוט במעבורת למקאו )Macau(. מאמצע המאה ה-19 ועד 
העברתה לריבונות סינית בשנת 1999, הייתה מקאו מושבה פורטוגזית. מקאו שיגשגה כנמל ועמדה 
בניסיונות כיבוש שונים, אך עם היווסדה של הונג קונג כמושבת כתר בריטית, העדיפו הספנים את 
מימיו העמוקים של נמל ויקטוריה ומקאו ירדה ממעמדה כמרכז סחר אזורי. פריחתה המחודשת של 
מקאו הושגה הודות לבתי ההימורים הרבים שנפתחו בה, מה שהעניק לה את הכינוי "לאס וגאס של 
המזרח". בהגיענו, נצא לסיור בו נראה את מלון ונציה המפורסם ונבקר ב"וניישן" )Venetian(, הקזינו 

הגדול והמפואר ביותר בעולם. בתום הסיור ניסע למלוננו בעיר. 

יום 9: הונג קונג – טיסה לתל אביב
יום אחרון לטיולנו המרתק בטייוואן, הונג קונג ומקאו. לאחר עזיבת המלון, נצא לסיור בעיר העתיקה 
של מקאו ונוכל להתרשם ממיזוג התרבויות - האירופית-קתולית אשר הביאו איתם הפורטוגזים 
מחד, והתרבות המזרחית הסינית מאידך. נבקר בשרידי כנסיית סנט פול, אשר החזית שלה הפכה 
לסימלה של מקאו. נעלה לתצפית מגג המצודה על האי – מצודה ששימשה כחומת מגן, נראה את 
פסל הברונזה הענק קום לם )אלת הרחמים(, מגדל מקאו וגשר טייפה. לאחר מכן, ניסע במעבורת 
לשדה התעופה הבינלאומי של הונג קונג לטיסת אל על ישירה לתל אביב, בה ננחת ביום שלמחרת.

המחיר כולל
· טיסות סדירות הלוך ושוב תל אביב – הונג קונג	
· טיסות המשך הלוך ושוב הונג קונג – טייפה	
· אוטובוס תיירים נוח וממוזג	
· לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה 	
· מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת טורס" 	
· כלכלה: לינה וארוחת בוקר	
· כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול	
· טיפים לנהג ומדריך מקומי 	

המחיר אינו כולל
· ביטוחים	
· הוצאות אישיות	
· מס לינה )אם קיים – תשלום ישירות בבית המלון(	
· טיפים אחרים לנותני שירות אחרים 	
· סבלות	
· טיפ למדריך הישראלי )מקובל לתת 4 $ לאדם ליום( 	

תוכנית הטיול מתארת את האתרים שבהם נבקר, אך לא את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה.
ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת אשת טורס בלבד. ללשכה אין בנושא שום אחריות.

יתכנו שינויים בלו"ז הסיורים ובתוכנם.

סיור מקצועי-הנדסי לטיוואן, הונג קונג ומקאו


