
מיוחד לחברי לשכת המהנדסים, האדריכלים 
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

10 ימים, 8 לילות | יציאה 3-13.5.20

מחיר לחבר/ת לשכה

$1,399
לאחר קיזוז 600 כוכבים

מחיר לחבר/ת מועדון תרבות

$1,474
לאחר קיזוז $75 סבסוד מועדון

מחיר בן/בת הזוג

$1,549
 המחירים הם לחברי לשכה אשר ששילמו את דמי החברות לשנת 2020 ולהם יתרת כוכבים.

המחירים לאדם בחדר זוגי.

לפרטים ולהרשמה - לשכת המהנדסים והאדריכלים
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סמינר מקצועי-הנדסי בחבל סצ'ואן
טיסה ישירה לצ'נגדו

ביקור במפעל הרכב של פולקסווגן   
מערכת המים ההיסטורית  

סיור אדריכלות ברובע העתיק  
מוזיאון צ׳נגדו  
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 ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת אשת טורס בלבד, ללשכה אין בנושא שום אחריות.
יתכנו שינויים בלו"ז הסיורים ובתוכנם.

יום 1: תל אביב – צ'נגדו
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון, לטיסה ישירה לצ'נגדו )Chengdu(, עיר הבירה של חבל 

סצ'ואן )Sichuan( השוכן במערב סין, ואחת מהערים הגדולות במדינה. 

יום 2: צ'נגדו: העיר העתיקה + סיור ערב
לאחר הנחיתה וסידורים פורמליים בשדה התעופה, נצא לסיור פנורמי להכרות ראשונה 
עם העיר אשר יושבת על צומת דרכים חשוב במערב המדינה ומקשרת בין סין לבין רמת 
טיבט ממערב לה. נתחיל את סיורנו ברובע העתיק  ובו נלמד את נושא האדריכלות 
המסורתית בסין מתקופות המינג והציאנג. המהווה מיקרוקוסמוס של ההיסטוריה 
העירונית בצ'נגדו. מוקדי המשיכה העיקריים כאן הם סמטאות האבן - "המשעול הרחב 
)Kuan Xiangzi( והמשעול הצר )Zhai Xiangzi(" – אשר בעברן שימשו למגורים והוסבו 
למתחם של בילוי ופנאי. נותיר זמן פנוי לשיטוט ובילוי בין המסעדות, בתי התה, הגלריות 
וחנויות המזכרות החינניות. נבקר במוזיאון ההיסטורי של העיר ונלמד אודות התפתחותה 
של העיר לאורך ההיסטוריה. בתום הסיור, ניסע למלוננו להתארגנות ומנוחה. בשעות 
הערב, נצא לסיור ובו נצפה על 'גשר השלווה והזרימה', אחד מסמליה המפורסמים של 
צ'נגדו. נביט בגשר המקורה, הבנוי בסגנון ארכיטקטוני עתיק ומואר באור יקרות, ונהנה 
 ,)Jin Li( הרגועים. נמשיך לרחוב השוקק ג'ין לי )Jin( מההשתקפות שלו על מי הנהר ג'ין
אשר מרוצף אבן ועל בתי העץ שבו תלויים פנסי נייר סיניים המעניקים לו אווירה ייחודית. 

יום 3: מרכז הפנדות – מוזיאון הפנדות – מוזיאון מטבח סצ'ואן
את יומנו נקדיש לסמל המפורסם ביותר של סצ'ואן- דוב הפנדה הענק, אשר נחשב כאוצר 
הלאומי של סין. זו אחת החיות הנדירות ביותר בעולם ומספרן מוערך כ-2,000 פרטים 
רובם ככולם חיים במחוז סצ'ואן. מרכז המחקר לרביית דובי פנדה, נועד להגן על הפנדה 
ולעודד את הרבייה של הדובים החביבים אשר מתעקשים שלא להתרבות בשבי. נסייר 
בשבילי ההליכה בין עצי הבמבוק, המזון האהוב על הפנדה, ונקווה לפגוש בדובים בזמן 
פעילות, שכן חלק ניכר מזמנה, הפנדה מעדיפה לבלות בשינה... נמשיך לביקור במוזיאון 
הפנדה - על רקע צימצום איזורי המחייה כתוצאה מתיעוש מוגבר וכריתת יערות החזרן 
)במבוק( הפנדה הוגדרה כחיה בסיכון. הודות למאמצי שימור קדחתניים של השלטונות 
הסינים, שונתה ההגדרה מחיה בסכנת הכחדה לחיה במצב פגיע. בחלקו השני של היום, 
נצא לביקור במוזיאון המטבח הסצ'ואני, אחד המטבחים הסיניים הפופולריים ביותר 
בעולם, אשר התפרסם הודות לחריפותו בעקבות השימוש המרובה בפלפל צ'ילי, פלפל 
שחור ושום- ואף בפלפל ייחודי הנקרא "פלפל סצ'ואן". נלמד את המתכון לאחת המנות 
האופייניות לאזור- עוף קונג פאו )Kung Pao( שנקרא במערב עוף בנוסח סצ'ואן. נסיים 
בביקור במפעל הרכב של פולקסווגן בו נקבל סקירה על תהליכי היצור )מותנה באישור(.

יום 4: הכפר העתיק חואנגלונגשי -  שייט לפסל 'הבודהה הענק'
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נצא בנסיעה מהכרך הסואן, אל עבר מרחבי הטבע 
המוריק של סצ'ואן בדרכינו אל הר אמי שאן )Emei Shan(. בדרכינו נעצור לביקור בכפר 
העתיק חואנגלונגשי )Huanglongxi(, לו היסטוריה של למעלה 1,700 שנה וידוע הודות 
לתרבותו האותנטית ולנופים המרהיבים סביבו. נטייל בסמטאות האבן העתיקות ונתרשם 
מפלאי הבנייה הסינית העתיקה, מארכיטקטורת המקדשים הסינית האופיינית לאזור 
ומהסביבה הפסטורלית של הכפר השוכן על גדות הנהר. לאחר מכן, נמשיך בנסיעה 
לכיוון פסל הבודהה החצוב הגדול ביותר בעולם, אותו נזכה לראות בעודנו שטים בסירה 
על הנהר. הפסל נחצב במיקום אסטרטגי במיוחד, במפגש של יובלי נהר היאנג-צה, הנהר 

החשוב ביותר של סין המקשר בין פנים ומערב המדינה אל הים במזרח.
יום 5: הר אמי שאן

את יומנו נקדיש לביקור באחד ההרים המפורסמים ביותר בסין כולה, ובסצ'ואן בפרט, 
הר אמי שאן, שמשמעות שמו הוא 'הר הקשת היפה'. נעפיל ברכבל אל חלקו העליון 
של הר, תוך כדי שאנחנו צופים בגאיות ההר ובמים הזורמים ושוצפים, כשתחתינו מנזרים 
בודהיסטיים עתיקים החבויים בין עצי היער הסבוך. נבקר בוואניאן )Wannian(, מקדש 
'רבבת העידנים', אשר נחשב לאחד המקדשים החשובים באזור ונלמד אודות ה'מהאיאנה' 
הזרם הצפוני של הבודהיזם שאופייני לטיבט, סין והמדינות השכנות. נרד ב'נתיב הצליינים' 
מההר ונסיים בביקור במוזיאון הטבע המציג את מגוון החי והצומח האופייני להר וסביבתו.

יום 6: צוק אלף הפסלים – מרכז אומנות – מוזיאון הג'ייד – בית תה מסורתי
לאחר הארוחה ועזיבת המלון, נצא לביקור בצוק אלף פסלי הבודהה החצובים בסלע. 
נפסע בשבילים לצד הנהר ונטפס במדרגות אשר יובילו אותנו לגלריות השונות ובהן פסלי 
בודהה במגוון התנוחות האופייניות לו, כאשר כל אחת מהן מייצגת משמעות שונה. נמשיך 
לביקור במרכז אומנות ייחודי אשר מתרכז בברכות ומתנות לראש השנה הסיני. נמשיך 
לביקור במוזיאון הג'ייד )אבן ירקן(, נלמד על חשיבותה של אבן החן בתרבות המקומית 
ונתרשם ממגוון התכשיטים, הפסלים וחפצי הנוי שמכינים מהג'ייד. נסיים בבית תה בו 
נלמד על משמעות התה במסורת הסינית ואף נטעם תה מסורתי שהסינים מייחסים לו 

סגולות רפואיות. בתום נסע למלוננו באזור. 

יום 7: מקדש זן – מרכז דואר פנדה  - הרובע הטיבטי - הדאון טאון
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור במקדש זן בודהיסטי ייחודי הממוקם ביערות בסמוך 

למקורות נהר היאנג-צה. זהו מקום קדוש בבודהיזם ובו גנים ומבנים עתיקים המשמשים 
כאתרי פולחן ועלייה לרגל. לאחר מכן נשוב לצ'נגדו ונבקר במרכז דואר פנדה, אחד מבתי 
הדואר המיוחדים ביותר בעולם שכל כולו מוקדש לחיה האהובה. נמשיך לביקור ברובע 
הטיבטי בו נוכל להתרשם מגלימות הארגמן העזות האופייניות לנזירים הטיבטים החיים 
במקום. נסיים את יומנו ברחוב צ'ונשי )Chunxi(, רחוב טרנדי ועמוס בדאון טאון של העיר, 

הידוע כרחוב פופולרי לקניות ואופנה. 

יום 8: כפר המיעוטים – חומת הדרקון הגדולה – מוזיאון המשי

לאחר ארוחת הבוקר, נצא לסיור מרתק אצל שבט האקה )Hakka(, מבני המיעוטים 
של דרום מערב סין. נבקר בעיר העתיקה לואודאי )Kejia Luodai(, הגדולה ביותר מבין 
ערי ההאקה. נסייר ברחובות ונראה את מבני הגילדות החולשים על מרכז העיר. נמשיך 
לטיפוס על חומת הדרקון הגדולה, גרסה מוקטנת של החומה הסינית הגדולה, אך יפה לא 
פחות. נתפעל מהנופים היפים הנשקפים ממנה ומשם נמשיך לביקור במוזיאון לייצור משי, 
מהתעשיות העתיקות בהיסטוריה הסינית. נלמד על מחזור החיים של תולעת המשי ועל 

הפקת חוט המשי מהפקעות, ונותיר זמן פנוי לרכישת מוצרי משי איכותיים.

יום 9: צ'נגדו: מוזיאון סצ'ואן – הפארק העירוני – מקדש הספרות
יום נוסף אותו נקדיש לעיר הבירה של סצ'ואן, צ'נגדו, ולאתריה הפופולריים. נתחיל בביקור 
במוזיאון סצ'ואן ובו נוכל להתרשם ממגוון תערוכות קבועות ובינהן: קליגרפיה וציור, קרמיקה, 
ברונזה, בודהיזם טיבטי ועוד וכן, תערוכות מתחלפות במוזיאון שהוא הגדול מסוגו בדרום 
מערב סין. לאחר מכן נמשיך לסיור בחואנחואשי )Huanhuaxai( – פארק עירוני רחב 
ידיים בו נוכל לפגוש את המקומיים פוצחים בריקודים, וכן הורים המחפשים חתנים וכלות 
 Du Fu thatched( לילדיהם- מנהג סיני נפוץ. נוסיף ונבקר בבקתת הקש של דו פו
cottage(, משורר סיני נודע אשר התגורר בצ'נגדו והמוזיאון אשר הוקם בבית בו התגורר 
הפך להיות מקדש לספרות הסינית. נבקר בארמון צ'ינגיאנג )Qingyang(, שהוא המקדש 
הטאואיסטי הגדול מסוגו באזור. נטייל בחצר הגן היפה, נראה את פסלי העזים העשויים 
ברונזה אשר הפכו להיות סמלו ונלמד על הטאואיזם הסיני. נסיים בזמן חופשי במרכז העיר 

לקניות של מותגים ומציאות.

יום 10: מערכת ההשקיה של סצ'ואן – תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נצא לסיור מרתק במערכת ההשקייה של דוג'יאנגיאן 
)Dujiangyan Irrigation System(- מפעל השקיית המים העתיק ביותר בעולם 
בעל היסטוריה של מעל 2,000 שנים. המערכת מתבססת על מי הנהר מין, בגובה של 
726 מ' מעל פני הים, הפעילה עד היום, ומשמשת להשקייה של שטחים חקלאיים נרחבים. 
במקור, נוצרה המערכת כדי לשלוט על השטפונות התכופים שפקדו את האזור, כאשר 
הנהר עלה על גדותיו. הודות למערכת ההשקייה המסועפת, שהוכרזה כאתר מורשת 
עולמית של אונסקו, סצ'ואן הפכה להיות האזור הפורה ביותר בסין, והביקור בה הוא אחד 
משיאי הטיול. נמשיך לביקור במרכז העולמי, אחד מהבניינים הגדולים בעולם, השוכן בליבו 
של אזור שופע מלונות, אזורי מסחר וקניות. בתום הסיור, ניסע לשדה התעופה הבינלאומי 
של צנגדו לטיסה ישירה חזרה לנמל התעופה בן גוריון, בו ננחת ביום למחרת לפנות בוקר.  

הערות
·  תוכנית הטיול מתארת את האתרים בהם נבקר, אך לא את סדר הביקורים או	

כיוון הנסיעה.
· יום בסביבה	 לטיולי  ויציאה  לינה בשני בתי מלון   מסלול הטיול מבוסס על 

)"כוכב כפול"(

המחיר כולל
· טיסות ישירות הלוך ושוב תל אביב – צ'נגדו	
· 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 	
· טיפ לנהג	
· טיפ למדריך המקומי	

המחיר אינו כולל
· ביטוחים	
· הוצאות אישיות	
· אשרת כניסה )ויזה(	
· טיפים לנותני שירות אחרים	
· סבלות	
· טיפ למדריך הישראלי )מקובל לתת $5 לאדם ליום(	


