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דסקל טורס ///  נובמבר 2019



/// שנחאי



/// קצת עלינו
סוכנות הנסיעות 'דסקל טורס' החלה את דרכה בשנת 1999 על ידי  אברהם דסקל, סוכן מתחיל עם נסיון ענק שצבר 

במשך שנים בנסיעותיו הרבות על פני הגלובוס. נתון זה, הוא אשר הפך אותו מהר מאד למנהל משרד מצליח ומשגשג, 

עם רזומה עשיר של לקוחות מרוצים. 

במשך השנה, אנחנו מתמחים במכירה ליחידים ולקבוצות של כל סוגי הטיסות, לכל יעד בעולם. חבילות נופש, ויזות 

ואשרות שהיה, השכרת רכב, מלונות ודירות אירוח. אנו אף מארגנים נופשי אקסטרים לקבוצות בוטיק, וכן נופש יהודי 

ומסעות למקומות אותנטיים וקברי צדיקים בימי יארצייט ובתאריכים שונים.

ומדויקת, מסלולי טיול, מפות דרכים, שמות  מה שמייחד אותנו זה הבונוס שמקבל כל לקוח: הדרכה פרטנית 

אתרים, רכבות, מוניות וכל דבר הנדרש לו להשלמת החוויה. לא לחינם הסלוגן שלנו הוא "לטוס ראש שקט", אנו 

מורידים עול רציני מהלקוח ונותנים לו חווית הנאה מושלמת. ככה זה כשהסוכן האישי שלך מכיר מקרוב את העולם 

ויודע בדיוק לאן הוא שולח אותך...

אנחנו ב'דסקל טורס' שמים דגש על שירות מושלם לכל אחד. על כן שעות פעילות המשרד הם בין השעות 9:00 

בבוקר ועד 19:00 בערב, ולכל מקרה דחוף יש מענה טלפוני ישיר עם סוכן, בכל שעה ביממה! תוכלו להתקשר ולהנות 

מייעוץ אמין, אדיב, סבלני והכי חשוב: מנוסה. המוטו שלנו הוא: הנאה מושלמת, במחיר מושלם, עם שירות מושלם.

נשמח לעמוד לשירותכם ולקחת אתכם לכל יעד שתבחרו.

להתראות!



/// זוכרים שהבטחנו?
'דסקל טורס' אוהבת לצאת לנופשי אקסטרים מאורגנים, בקבוצות קטנות ולמקומות הכי לא שגרתיים: איסלנד, דרום 

אפריקה, סין, ניו-זילנד, נורבגיה, ואפילו הונללו שבהוואי.

נופשים שכאלו ניתן למצוא בציבור הכללי לרב אך לצערנו הם לא מתאימים לציבור שלנו הן רוחנית והן גשמית.

אנחנו ב'דסקל טורס' מציעים לכם נופשי אקסטרים המותאמים במיוחד למטייל החרדי. ולמרות שישנם מקומות 

נדחים שאין בהם אף לא מסעדות כשרות, מנין או בית כנסת, אותנו זה לא ירתיע: אם צריך, שף צמוד יתלוה לקבוצה 

או ספר תורה יסע איתנו מהארץ, בקיצור: כל מה שנדרש על מנת למקסם את החוויה בצורה מדויקת לציבור שלנו. 

כמובן שהנופש כולל כרטיסי טיסה, העברות, אוכל כשר, מלונות, אתרי תיירות, והכל עם השירות ה-מפורסם שלנו.

כן, בזה אנחנו מיומנים: בכל מקום בו תניח את האצבע על מפת העולם, נוכל לארגן לך כיחיד, או לקבוצה, חבילת 

נופש מושלמת גם אם לפעמים היא נראית קצת הזויה...

והפעם, היעד הבא שלנו הוא: סין. אי"ה נצא עם קבוצת בוטיק לטיול בסין שעוד לא ראיתם בחיים! שווה להצטרף 

אלינו למסע שכולו אקסטרים ויופי בראשיתי עמוק.

אז נפגש, כן?

שלכם, אברהם דסקל

מנכ"ל דסקל טורס



כנסו <<<
/// גוילין



/// ימים 1-2
ת"א - בייג'ינג < מוצ"ש - ראשון, ה' חשוון, 3.11.19

ננחת בבירתה ההומה של סין. העיר העצומה ומלאת הניגודים. בנייני פאר רבי קומות לצד חוטונגים)סמטאות( עתיקות, מכוניות מן הדגמים 

וצניעות. כל אלו ועוד הם מהסממנים  המפוארים והחדישים ביותר החולפות ביעף על פני ריקשות ואופניים, ועושר בלתי נדלה לצד פשטות 

הבולטים ביותר של המדינה המתפתחת בקצב המהיר בעולם. נתחיל את ביקורנו בכיכר הגדולה בעולם )440 דונם שטחה( - כיכר טיאנאנמן, 

)Tian An Men(,  שהיא היום לב ליבו של המרכז הפוליטי בסין. משם נמשיך למדרחוב המפורסם של וואנגפוג'ינג.

טיסת בוקר לבייג'ינג



/// יום 3 
החומה הסינית < שני, ו' חשוון, 4.11.19

לאחר ארוחת הבוקר, נתחיל את סיורנו בנסיעה אל מחוץ לעיר לאחד האתרים המפורסמים והמדהימים ביותר בעולם: החומה הסינית. החומה 

הגדולה שאורכה כ-10,000 ק"מ, בת 2,200 שנה ששימשה קו הפרדה צבאי ותרבותי. נעפיל ברכבל אל מגדלי התצפית הגבוהים ונחזה בחומה 

המתפתלת בין ההרים הגבוהים.

בערב נטייל ברחובות העתיקים בעזרת כלי תעבורה “ישן”, הריקשה הנישאת על ידי אופניים, באזור ההוטונגים )Hutong(, כינוי המתייחס לשכונות 

סיניות מסורתיות שנמצאות בתוך סמטאות צרות ושבתיהן בנויים סביב חצרות פנימיות, לאחר מכן נגיע לסיור במתחם האולימפי.האיזור שימש 

.)Olympic stadium( ככפר האולימפי באולימפידת 2008, ונצפה על אצטדיון קן הציפור



/// יום 4 
בייג'ינג - שלישי, ז' חשוון, 5.11.19

נתחיל את יומנו במקדש השמים, 

ששימש לעריכת טקסים שנערכו 

כאן ע"י הקיסר. המקדש בנוי על 

הוא  שווי".  ה"פאנג  עקרונות  פי 

החשוב שבמקדשי בייג'ינג ואחד 

מהפכת  את  ששרדו  הבודדים 

ממבנים  מורכב  הוא  התרבות. 

ארכיטקטוניים מדהימים.

המקומי  הפנינים  לשוק  נמשיך 

 .)Hong Qiao Pearl Market(

שמו  את  קיבל  הפנינים  שוק 

הפנינים  סוגי  למגוון  הודות 

השוק  במקום.  הנמכרים 

רחבות  קומות   8 על  מתפרס 

ידיים ניתן למצוא שם בין השאר 

שעונים,  אלקטרוניקה,  גם 

יוקרה,  מותגי  של  זיופים  ביגוד, 

תכשיטים, אבנים טובות ועוד.

ומומלץ מאד  הטיפ שלנו: נהוג 

להתמקח על המחיר!

נגיע לסיור מרתק בעיר האסורה. 

עיר זו מסמלת גם היום את מרכזה 

שערה  ומעל  בייג'ינג,  העיר  של 

כינונה  על  מאו  הכריז  הדרומי 

של  העממית  הרפובליקה  של 

בארכיטקטורה  בנויה  העיר  סין. 

סינית מיוחדת במינה והיא אחד 

הגדולים  הקיסריים  הארמונות 

בעולם המכיל 9,999 חדרים!.

על יד הכיכר נמצא את המוזיאון 

ביותר  הגדול  סין,  של  הלאומי 

מתפרס  כולו  המבנה  בבייג’ינג. 

של  תצוגה  ובעל  דונם   15 על 

היסטוריה סינית מלפני שנים ועד 

)השושלת  צינג  שושלת  לסוף 

האחרונה(.

  טיסת ערב לז'אנג-ג'יה-ג'ו



/// ימים 5-6
ז'אנג-ג'יה-ג'ו < רביעי, ח' חשוון, 6.11.19 

מיוחדים  בנופים  המתאפיין  ענק  פארק  הוא   )Yuanjiajie Scenic Area( יוהן-ג'יה-ג'ו  פארק 

ובמראות יוצאי דופן של עמודי סלע המיתמרים לכמה מאות מטרים, בראשם יער ירוק ונאה, 

של  עולמי  שימור  אתר  זהו  טבעיים.  גשרים  יוצרים  וההרים  האזור  את  חוצים  צלולים  נחלים 

אונסק"ו.

נעלה במעלית של זכוכית )Bailong Outdoor Elevator( לגובה 326 מטר)!!!( ונבקר באחד 

 Long( מהפלאים ההנדסיים המרהיבים בסין ובעולם כולו, גשר הזכוכית הארוך והגבוה בעולם

Glass Bridge(. מהגשר ניתן לראות נוף פנורמי מרהיב של הפארק ולהתנסות בהליכה על גשר 

שקוף בגובה מרשים - פרי תכנונו של האדריכל הישראלי חיים דותן.



ז'אנג-ג'יה-ג'ו < חמישי, ט' חשוון, 7.11.19 

טיאנמן  בהר  ז’אנג-ג’יה-ג’ו,  באזור  ביקורנו  את  נמשיך  היום 

)Tianmen Mountain( נעלה ברכבל הארוך בעולם לפסגת ההר 

נהנה מנוף פנורמי עוצר נשימה, נהלך על גשרים שרצפתם זכוכית 

המדרגות  לגרם  נגיע  בסיום  רגלנו.  מתחת  פעורה  תהום  כאשר 

הארוך בעולם: 999 מדרגות )!!!( בדומה לבניין בן 60 קומות! בעלי 

כושר מוזמנים לרדת ומי שאינו מעונין - יש גם במדרגות נעות... 

נוף  בגלויית  ונעבור  הפיתולים'  'אלף  בדרך  לעיר  נחזור  בהמשך 

יפיפיה.

טיסת ערב לשנחאי



/// ימים 7-8
שנחאי < יום שישי י' חשוון 8 נובמבר 2019 

שנחאי, מטרופולין אדיר שמייצג יותר מכל את התמורות של סין החדשה. גורדי שחקים מותחים את גבולות הרקיע ומגיעים לשיאים חדשים ומרכזי 

הסחר שלה משפיעים על הכלכלה העולמית. מיקומה בשפך של נהר היאנגצ'ה אל הים הופך אותה לעיר נמל טבעית, אחת הגדולות והעמוסות בעולם.

נעלה לתצפית של המגדל הגבוה בסין המתנשא לגובה 632 מטר )128 קומות( מה שהופך אותו למגדל השני בגובהו בעולם )אחרי בורג' ח'ליפה 

שבדובאי(.

נבקר בבית הכנסת 'אהל משה' ובמוזיאון היהודי שלצדו )Shanghai Jewish Refugees Museum( שם נשמע את הסיפור המרתק של הקהילה 

היהודית בסין בזמן במלחמת העולם השנייה. נמשיך לגן יו-יואן )Yuyuan garden( המרשים ביופיו ובעיצובו המיוחד הכולל ביתנים מקושטים, 

פגודות וספסלים למנוחה לצד אגמי מים קטנים. מיו-יואן נמשיך אל הרובע הסיני, לבזאר שהוא למעשה שוק ענק לחפצי אומנות, מזכרות, 

תכשיטים ועוד. לאחר מכן נחזור לבית המלון להתארגנות והכנות לשבת קודש.

שנחאי < שבת קודש, י"א חשוון, 9.11.19

בשבת נסייר רגלי בסביבת המלון.

במוצש"ק נסייר בבונד )Bund(, היא הטיילת המפורסמת של שנחאי, ממנה 

נוכל לצפות על העבר השני של הנהר, על רובע פו-דונג )Pu Dong( ועל מבניה 

המערבים של העיר, המייצגים את החדשניות והשאפתנות הסינית ומולו החזית 

הישנה שנבנתה בסגנונות אירופים, עדות חיה להיסטוריה של המפגש הראשוני 

שבין סין למערב.

משם נגיע למופע  אקרובטיקה עוצר נשימה.



/// ימים 9-10 
גוילין  < ראשון, י"ב חשוון, 10.11.19

נסע ללונג-שאנג  )Longsheng Rice Terrace( שם נראה את אחד המפעלים הגדולים שהקים המין האנושי: טרסות האורז. לפני למעלה מ-650 

שנה עמלו בני השבטים המקומיים בדירוג ההרים והכשרת הקרקע לחקלאות והתוצאה מרהיבה, מאות מטרים של טרסות אורז מעוטרות 

בכפרי עץ מיוחדים ובהם שבטי המיעוטים. שבטים אלה הוגלו משך מאות שנים ודוכאו על ידי השליטים שהיו באזור. עיקרם של שבטים אלה 

חיים בדרומה של סין. בשנים האחרונות נעשה מאמץ על ידי השלטונות הסינים לסייע להם להשתלב  בחברה. בשבטים אלה מנהגים ותרבות 

המתבטאים בלבוש, שפה ואוכל שונים מהעם הסיני.

טיסת בוקר לגוילין



גוילין  < שני, י"ג חשוון, 11.11.19

ההרים  בו  אזור   )Yang Shuo( יאנג-שו  לעבר  נצא 

 - ומדהימה  נדירה  גאולוגית  תופעה   - מזדקרים 

ובינותיהם זורם לו נהר הלי, שם נצא לשייט פסטורלי 

על הנהר בין הצוקים התלולים. כשנגיע ליאנג שו, 

נצא  נשימה,  עוצר  בנוף  חביבה  תרמילאים  עיירת 

והתוסס,   )West Street( המערבי  ברחוב  לסייר 

הציוריים  התיירים  משווקי  כאחד  היום  שמשמש 

והמיוחדים.

נעצור בגבעת שיאנגונגונג )Xianggong( לתצפית 

מרהיבה על האזור.

בתוך  כחול  פס   ,)Yulong( היולונג  לנהר  נמשיך 

שדות ירוקים והרים נישאים, נעלה על סירות במבוק 

כדי לשוט אל עבר כפרים בסביבה, בהם נסייר ונלמד 

על התפקיד המרכזי של הנהר העצום בחייהם: מי 

ומקנה,  השדות  להשקיית  אותם  משמשים  הנהר 

לשתייה  וכמובן  לגידולם  החיים,  בעלי  לקירור 

ולרחצה, וכן כמקור לדגים, שמהווים חלק משמעותי 

מהרכב המזון באזור. 



/// יום 11 
גוילין - הונג קונג < שלישי, י"ד חשוון, 12.11.19 

נבקר בעיר העתיקה של דאקסו, שהזמן עצר בה מלכת, בעבר היתה אחת מארבע ערי נמל הגדולות באזור. נטייל בסמטאותיה ונבחין בבתיה 

המטים לנפול אבל הינם בעלי ערך היסטורי ותרבותי רב. נצא לנסיעה ברכבת המהירה להונג קונג, עם ההגעה נטייל לאורכה של שדרת נתן רוד 

)Nathan Road( המפורסמת, עד שנגיע לשדרת הכוכבים ושם נצפה במופע סימפוניית האורות )A Symphony of Lights( המתקיים כל ערב 

בשעה 20:00, במהלכו מוארים גורדי השחקים בתאורה צבעונית, קרני לייזר וזיקוקי דינור.

/// יום 12
הונג קונג - ישראל < רביעי, ט"ו חשוון, 13.11.19 

מרהיבה  לתצפית  ויקטוריה,  הר  לפסגת  נעלה 

על הונג קונג. לאחר מכן ינתן זמן חופשי לקניות 

קאולון  ברובע  בחיים,  פעם  של  משתלמות 

.)Kowloon(

טיסת חזור לישראל



/// לידיעתך!
מחיר הטיול כולל:

< טיסות בינלאומיות: ת"א-בייג'ינג < הונג קונק-ת"א.

ברכבת  נסיעה  בתכנית.  כמפורט  טיסות  פנים:  ונסיעות  טיסות   >

ה"בועה" מגווילין להונג קונג. אוטובוס ממוזג בהתאם לגודל הקבוצה.

< לינה: 10 לילות בבתי מלון מדרגה תיירות טובה 4-5*.

< כלכלה: שתי ארוחות ביום לכל אורך הטיול + בקבוק מים מינרלים 

אחד ליום לנוסע.

< מופעים: מופע "התרשמות" ביאנגשואו + מופע אקרובטיקה בשנחאי.

< דמי כניסה וסיורים באתרים: ע"פ התכנית המפורטת.

< מדריך ישראלי ומדריכים מקומיים.

< פגישת הכנה בארץ )כשבוע לפני היציאה(.

< אשרת כניסה לסין.

מחיר הטיול אינו כולל:

למעלה,  מפורטות  שאינן  )ארוחות  אישי:  אופי  בעלות  הוצאות   >

כביסה, טלפון, בידור, מופעים שאינם בתכנית(.

< ביטוח בריאות ומטען.

< טיפ למדריך הישראלי.

לתשומת לב!

< יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית שבועיים לפחות לפני מועד 

היציאה לטיול לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. על החברה 

חל איסור מוחלט לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה.

< חברת התעופה איננה מאפשרת הושבה מוקדמת ובחירת מקומות 

טרם הטיסה. יש להגיע כשלוש שעות לפני ההמראה לדלפקי הצ'ק 

אין של החברה.

< איחורים, דחיות ואף ביטולים, בטיסות פנים בסין, אינן דבר נדיר. 

אנו מזמינים עבורכם טיסות פנים כחלק מהשירותים שאנו מארגנים 

אך איננו אחראים על שינויים שנעשים על ידי חברות התעופה. אנו 

נעשה את המרב על מנת למצוא פתרון הולם במקרה של שינוי או 

ביטול טיסות. אך, במידה והשינוי יגרור תשלום נוסף, הוא יחול על 

הלקוח בלבד. תכנית הטיול עשויה להשתנות בהתאם ללוח הטיסות.

< סין היא מדינה בעלת מאפיינים של עולם שלישי, במובנים מסוימים. 

על אף שאנחנו עובדים עם נותני שירותים מהשורה הראשונה, עדיין 

כבישים  )לדוגמא  מראש  קיומן  על  נדע  תמיד  שלא  בעיות  ייתכנו 

סגורים מפאת שיפוצים, מפולות, שינויי מועדים של אירועים וכיו"ב(. 

על הנוסע לקבל זאת כחלק מאופי הטיול בארץ זו. באם יהיה צורך 

מדריכנו יעשו שינויים בשטח, לטובת ורווחת הנוסעים.

ט.ל.ח.



///  בייג'ינג



להתראות!




