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 המסלול שלנו:
 ללחוץ על היעד ולהגיע למיקום הרלוונטי בסיפור הדרך.* אפשר 

 

Beijing > Pingyao > Zhangye > Dunhuang > Urumqi > Kashgar > Tashkurgan > Kuqa 

> Turpan > Xiahe > Tongren > Xining (Kanbula park) > Xi’an > Zhangjiajie > 

Fenghuang > Yangshuo > Xingping 

 

 פשר ללחוץ כאן ולראות איפה בסין כל זה קורה.וא

 

 

 

 :טיפים כלליים

 

 :אפליקציות

● VPN – הדרך  אינטרנט ובעיקרון אפשר לומר שכל מה שקשור לגוגל לא עובד.בסין יש צנזורה רצינית על ה

לטיול בסין אם אתם רוצים  חובהשהן ממש  – VPN היא באמצעות אפליקציות לעקוף את הצנזורה

כי בסין אי אפשר לעשות את זה, ואני ממליצה להוריד כמה כי  מחוברים. צריך להוריד אותן מראש להיות

שתיהן חינמיות ועשו את העבודה.  –Super VPN-ו Turbo VPN-נו השתמשנו בהן לא תמיד עובדות. אנח

עם זאת, אני יודעת שיש תחלופה די מהירה של אפליקציות מהסוג הזה אז אני ממליצה לברר לפני 

חשוב לציין שהאפליקציות החינמיות עובדות רק עם מובייל  .הטיסה איזה אפליקציות מומלצות בימים אלו

בתשלום,  VPNנייד, אז אם אתם מתכננים להתחבר מהמחשב כדאי להוריד אפליקציות ולא עם מחשב 

 שבאופן כללי הן אמורות להיות אמינות וטובות יותר.

● Google Translate -  שימש אותנו ברמה יומיומית! להוריד מראש סינית ואנגלית שיעבדוoffline יש גם .

 כשהטקסט מודפס(. קרעובד אותו לאנגלית ) מתרגמת אופציה לצלם את הטקסט בסינית והאפליקציה

● Hello Chinese - כם . מה שנחמד זה שמקליטים את עצמיקציה שעוזרת ללמוד סינית בסיסיתאחלה אפל

להתחיל  מדברים והאפליקציה נותנת פידבק על ההגייה, שזה חד משמעית החלק הכי קשה בסינית. כדאי

 לפני הטיול!

● Maps.me - כשיש( מורידים מראש מפות של המקומות הרלוונטיים לכם wifi  ואז אפשר לעבוד ,)כמובן

לא רלוונטית לתחבורה  וכו'. לעומת גוגל מפס, האפליקציה VPN בלי להסתבך עם ,offline איתן

אני  .תוירים זה עוזרבחלק מהמקומות המפות די דלות ואין כמעט מידע, אבל במקומות המ ציבורית.

יודעת שיש אפליקציות ניווט סיניות שאמורות להיות יותר מוצלחות, אבל הן בסינית, ולי היה נוח עם 

 .maps.me-האנגלית שלי ב

● Booking.com - ד זה היה מוצלח! חוץ מאשר את רוב מקומות הלינה שלנו הזמנו דרך בוקינג וכמעט תמי

לעומת מקומות  ולא הייתה בעיה. ימים מראש 1-3 בדר"כ בחג הלאומי )שהזמנו הרבה זמן מראש(, הזמנו

וגם  אחרים במזרח, כמו הודו למשל, בסין אני כן ממליצה להזמין מראש. גם כדי שבטוח יהיה איפה לישון,

 .הוסטלים ברחוב אחדאין ריכוז של הרבה ב כי המרחקים הם גדולים ולרו

 

 אוכל:

מהארוחות  99%האוכל המקומי יכול להיות מאוד מאוד זול. אנחנו לא בררנים עם אוכל אז אכלנו  ●

 במסעדות מקומיות פשוטות )ולא אוכל מערבי( וככה חסכנו מלא כסף, וגם היה לנו יותר טעים ;(

https://www.tripline.net/trip/China-304013730640101592D1D29003D5D329
http://maps.me/
http://maps.me/
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וכו'(, אז אם אין ענייני כשרות / בדרך כלל המנות עם הבשר פשוט יותר מוצלחות )דמפלינגס, באוצה  ●

 לא לפחד מהבשר :( -צמחונות

אתכם בסוף עם מומלץ לשאול מראש כמה עולה מנה כדי שלא ידפקו )והרבה פעמים אין(, כשאין תפריט  ●

 (.לא נעים –זה קרה לנו פעמים ספורות, אבל עדיין מחיר תיירים )

בבתי קפה או הוסטלים, אבל מצד שני בכל מקום יש מיחם ובכל החדרים יש יקר  דברתה/קפה זה  ●

קומקום. לכן מאוד חסכוני לקנות חבילת תה ו/או קפה ולהכין לעצמכם. בהקשר הזה כדאי גם לקנות 

 יום. לכל הסינים יש כזה!-תרמוס לנסיעות רכבת הארוכות או סתם ליום

אני ממש ממליצה לבחור  א אחד המגוונים והטעימים.יש נטייה לחשוש מהאוכל הסיני, אבל בעיני הו ●

דוחים(, ושם להעז ולנסות. אנחנו  נראים המקומות שנראים לכם טוב בעין )ושיש בהם אנשים והם לא

 בדרך כלל הסתכלנו מה יש לאנשים מסביבנו בצלחת ולפי זה בחרנו. 

 שאהבנו במיוחדנליות יחסית, קונבנציוכמה מנות  -חושש מאכילת דברים לא מזוהים בכל זאת למי שו ●

 :ואפשר למצוא ברוב המסעדות

בסינית(:   "mifan"יחד עם אורז מאודה ) יש לסינים הרבה תבשילים או מטוגנים שאפשר להזמין -

)הסינים  צ'יקן )עוף עם פלפלים(, סלט חם של תפוחי אדמה מגוררים, חצילים מטוגנים אֹופ   גנ  קּו

ירוקה עם פלפל חריף )הרבה פעמים זה *מאוד* חריף(, כל המנות , שעועית ממש טובים בחצילים(

בכלל נהדר(, כרובית שמתבשלת על סיר קטן )בדר"כ  -של העלים הירוקים )אם זה מגיע עם ביצה

לו ככה, אבל למה קוראים  תלמי שזה מפריע..(, טופו יפני )שאני לא יודע –חריף ומלווה בקצת חזיר 

 ס את רוב מנות הטופו שניסינו אהבנו(.הוא בדר"כ רך במיוחד. ובתכל 

 (…fried riceאורז מטוגן עם ירקות/ביצה/עוף וכו' ) -

 דמפלינגס מכל הסוגים -

לפעמים מצאנו צמחוניים אבל בעיני  לרוב בבשר, -וצה )לחם מאודה ממולאבאן )לחם מאודה(, או בא -

 הם היו פחות טעימים(.

סיר מרק שמגיע  -(חּואֹו גּואֹו – כמו ח' H-מבטאים את ה -Huo Guo 火鍋פוט )או בסינית: הוט  -

מרק לחוד ותוספות לחוד, ואתם מבשלים בעצמכם את התוספות שאתם רוצים. לרוב זו  –מפורק 

 מומלץ ללכת בחבורה.ת ודי יקרה, אז מנה ענקי

לרוב זה חריף ולפעמים אתם יכולים לבחור מה לשים בו מין סיר מרק קטן מלא בהפתעות,  –קסרול  -

 לא כמו בהוט פוט, מכינים את זה בשבילכם(.)אבל ש

מרק עם כיסונים נימוחים וטעימים. אחת המנות הכיפיות בעיני. ובכלל מרקים עם  –מרק וונטון  -

 זו מנה יחסית "בטוחה". -נודלס או דמפלינגס
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 :ונסיעות תחבורה

בחודשיים וקצת של טיול בסין גמענו מרחק די פסיכי של כמעט  ?אני מתה על נסיעות רכבתלמה  ●

ק"מ. לא לקחנו בכלל טיסות פנימיות, ונסענו באוטובוסים פעמים בודדות, כך שאת רוב הקרדיט  11,111

למסע המופלא הזה צריך לתת לרכבות. בעיני אין כמו רכבות, ובמיוחד כשמדובר ברכבות של הסינים שדי 

רכבת שעות ב 01ולמה אין עליהן בעולם )בעיני( ולמה אני חושבת שנסיעה של מעל  מומחים בתחום.

קודם כל, אני מאוד נהנית מהמעבר ההדרגתי. לעומת טיסה שבה ממריאים ממקום אחד  היא דבר נהדר?

חוץ מזה, הנוף המתחלף הוא במקרים רבים  ונוחתים באחר, ברכבת רואים איך הנוף מתחלף לאט לאט.

ולעבד את כל  מרהיב ביופיו )כפי שמעידות התמונות המצורפות(, ועבורי זה גם זמן טוב לנוח, לחשוב

אלא היא חוויה נוספת  החוויות. בקיצור, הנסיעה ברכבת היא לא אמצעי להגיע מנקודה אחת לשניה

פלוס נוסף, אגב, הוא שצורת ההתניידות  במסע, ולכן אני ממליצה בחום לכל המטיילים שלא ממהרים.

נית שלכם בעולם )כלומר הזו היא הרבה יותר אקולוגית מטיסה, וזו דרך לצמצם את טביעת הרגל הפחמ

 את כמות גזי החממה שאתם פולטים ואת תרומתכם להתחממות הגלובלית(.

 מחלקות: 4ברכבות הלילה )כלומר הרכבות הלא מהירות( לרוב יש  -ברכבת מחלקות  ●

1 .Hard sleeper –  תא ללא דלת ובו שתי מיטות של שלוש קומות. זו הייתה המחלקה שאנחנו נסענו בה

תמיד והיה לנו מצוין בה! )כמעט תמיד( המצעים היו נקיים, השכנים לתא שלנו היו נחמדים ותמיד כיבדו 

ת(. רק מומלץ לדאוג אותנו באוכל, ואפילו לא ישבו לנו על המיטות בזמן שישנו )בניגוד לשמועות שרצו

המיטות העליונות מאוד  -שתהיה לפחות מיטה תחתונה אחת כדי שיהיה איפה לשבת במהלך היום

 נמוכות ואפשר רק לשכב עליהן.

0 .Soft sleeper –  תא עם דלת ובו שתי מיטות קומותיים. אפשר לבחור מתי לסגור/לפתוח את האור

חיר משמעותית יותר גבוה )לפעמים אף כפול(. לא נסענו שבתא, והמיטות אמורות להיות נוחות יותר. המ

 hard-במחלקה הזו אף פעם אז אני לא יודעת להגיד האם זה שווה את הפער במחיר, אבל כאמור, בעיני ה

sleeper .ממש מספיק טוב בשביל מי שלא זקוקים לפינוקים 

3 .Hard Seat – בלי הפרדה ממשית בין  –סל בגדול מדובר במושב לא נוח וצפוף, או יותר נכון בספ

המושבים. הקרונות של המושבים האלו לרוב רועשים ומלוכלכים, אבל לנסיעה קצרה זה יכול להתאים גם 

כי זה הכרטיס הזול ביותר וגם כי זו הזדמנות להתחבר עם סינים. אנחנו נסענו במחלקה הזו רק פעמיים 

 וזה הספיק לנו.

4 .Standing – רים המקומות בכרטיס שמוכרים אם נגמ-hard seat ולדעתי המשמעות של זה היא ,

פשוט למצוא מקום לעמוד בקרונות של המושבים, ולהתיישב אם במקרה מוצאים מקום פנוי. המחיר זהה 

בגדול אני מאוד מאוד נהניתי מנסיעות רכבת לזה של כרטיסי הישיבה, אז זה באמת למקרה שאין ברירה.

רואים איך הנוף מתחלף, הרבה נסיעות היו מרהיבות יש משהו הדרגתי יותר במעבר שבו  –ארוכות 

ביופיין, וזה גם זמן טוב לנוח, לחשוב ולעבד את כל החוויות. אני באופן אישי גם ישנתי שם ממש סבבה, 

 אני ממליצה מאוד. -אז אם יש לכם זמן לזה

אמת הרכבות המהירות בסין הן מאוד יקרות )לפעמים אפילו יותר מטיסה( אבל הן ב -ירות מהרכבות  ●

מחלקות: עסקים, ראשונה ושנייה. אנחנו נסענו רק במחלקה השנייה  3נהדרות ונוחות מאוד. בדר"כ יש 

מי יודע איזה פינוקים מצפים  -)הזולה ביותר( והיא הייתה נהדרת, אבל זה עניין של תקציב כמובן 

 :( במחלקות הטובות יותר?

"( מאוד Tripת שמה ל")שמאז שאנחנו היינו בסין שינתה א Ctripהאפליקציה של  -הזמנת כרטיסים  ●

פשוט מראים להם אישור מהאפליקציה ודרכון ומקבלים את  -נוחה, כולל האיסוף בתחנת רכבת

הכרטיסים המודפסים. החיסרון הוא שיש עמלה די גבוהה + אי אפשר לבקש מושבים ספציפיים. אם אין 

עצמה. ואם יש עומס על הרכבת )אפשר לבדוק באפליקציה מראש(, אפשר לקנות כרטיסים בתחנה 

יואן לכרטיס( וגם אפשר לבחור מושבים  5נמוכה ) בכל עיר יש משרדי כרטיסים שם העמלה מאוד -חשש
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 טובה. )רק צריך להצליח לתקשר עם העובדים שם(, כך שזו אופציית ביניים

לנסיעות לילה, אבל  בהתחלה היינו עוברים במסעדות לקחת לנו אוכל חם ארוז -ברכבת קולינריה  ●

באיזשהו שלב הבנו שזה נהיה די דוחה אחרי כמה שעות בקופסא ושהסינים יודעים מה הם עושים עם 

  זו באמת הארוחה האידיאלית לנסיעת רכבת! וזה אפילו טעים! -המנות החמות שלהם

גם בקפה  בכל רכבת )ובעיקרון בכל מקום בסין( יש מיחם, כך שמעבר למנה חמה אני ממליצה להצטייד

 או תה ובתרמוס או כוס רב פעמית, שתוכלו להכין לעצמכם שתייה חמה.

באופן כללי מוכרים אוכל ושתייה על הרכבת אבל הוא די יקר, אז אם יוצא לכם לקנות מראש נשנושים 

 מומלץ. -)וגם את המנות החמות( באיזה סופר

כפי שכתבתי בהתחלה, בנסיעת הלילה הראשונה שלנו עשינו פדיחות וכשעלינו על  -לאריזה טיפ  ●

לא נעים. לכן אני  -בלילה ניסינו להתארגן בקרון הצפוף והחשוך והערנו את כל שכנינו לתא  1-הרכבת ב

ממש ממליצה להכין מראש תיק קטן עם כל מה שאתם צריכים לנסיעה, וככה אפשר להתארגן במהירות 

  לדחוף את התיקים הגדולים מתחת למיטות ולשכוח מהם עד שמגיעים ליעד. ,בתא שלכם

 :כמה פריטים שימושיים לנסיעות

 מברשת ומשחת שיניים, סבון קטן ומגבת קטנה. -כלי רחצה  -

 בסין אל תבנו על זה שיהיה נייר טואלט בשירותים( -נייר טואלט! )באופן כללי  -

 בגדים נוחים לשינה. -

סנדלים שקל לנעול ולהוריד, שלא תצטרכו להתחיל לקשור שרוכים בכל פעם שתרצו כפכפים או נעליים/ -

 לעשות פיפי.

 מוזיקה/ספר/מחברת ועט/מצלמה, או כל מה שאתם אוהבים לעשות בזמנים פנויים כאלו. -

ארנק, טלפון, מצלמה וכו'. לא נתקלנו במקרים של גניבה ברכבות אבל ליתר ביטחון  -הדברים היקרים  -

 ן איתם לידכם.כדי לישו

 

 שונות:

)חוץ מאשר בהוסטלים  !! אמנם הם כמעט ולא מדברים אנגליתניםלא לפחד מתקשורת עם הסי ●

( ועם "שלום"" )Ni Hauברכת "בחיוך, עם ברגע שבאנו במקומות מתוירים יחסית(, אבל אנחנו הרגשנו ש

 , וגם עם פערי התקשורת הם היו ממש נחמדים וידידותיים.לעזור לנו כמעט כולם ממש השתדלו ,סבלנות

ידיים הסימוני את וגם  אותם )עם דגש על הגייה נכונה(, גם איך אומרים - ללמוד מספרים בסינית ●

 סיטואציות. המוןבשיטת המספור שלהם די קלה, וזה עוזר  שונים משלנו(.שבאופן מפתיע הם )

ממש משדרג את חוויית זה  –דרך המשי( מתוך העונה של ) יןאת הפרקים של גידי ואהרוני בס לראות ●

 השונים ועושה חשק לטעום הכל! אכילת הנודלסים

● Miniso -  חנות יפנית שווה לאללה עם מלא פיצ'יפקס מגניבים וכו' במחירים מעולים. יש סניפים בכל

 * מאז שהיינו בסין היא כבר הגיעה לארץ, אבל זה עדיין כיף.  עיר.

במקומות ישנו  -תרמילאים פלוסשל תקציב עם  ,08בני  פרט חשוב לכל הדעות. אז רקע: זוג – תקציב ●

אהבנו את האוכל המקומי  לרוב עם שירותים פרטיים(, מצד שני ממשורק בחדרים זוגיים )זולים אבל 

עשינו מסלול משוגע מבחינת מרחקים, אז חלק ניכר מהתקציב שלנו  וכפועל יוצא מכך אכלנו מאוד בזול.

גם הרכבות יקרות(, ועל אטרקציות  –ת פנימיות הושקע בנסיעות ארוכות )למרות שלא היו לנו בכלל טיסו

אני לא יכולה לנקוב במספר  (.המפורסמים םאוד יקרות בסין, בעיקר האתריהן פשוט מ -)שאין מנוס מזה

דולר לשנינו ביחד  31-35-ימים שהוצאנו כסף רק על לינה ואוכל ואז זה היה זול מאוד )כ מדויק, כי היו

נו לפארקים מפורסמים או עשינו נסיעות ארוכות ההוצאות היו גבוהות ליום(, ולעומת זאת בימים שהלכ

 שהוצאנוהערכה גסה היא לאדם.  וצפונה דולר 51 ומשמעותית )!(, כי רק הנסיעה או הכניסה לאתר על

 זה מאוד מאוד תלוי באופן הטיול.בסין , אבל חשוב לי להדגיש שיוםלדולר לאדם  41-כ
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1. 

Beijing )בייג'ינג( 
 לילות 5

 

  איך הגענו?

 בטיסה מישראל! 

 

  :לינה

Happy Dragon Saga Hostel –  מקום חמוד. אחלה חדרים )חוץ ממיטה קשה כמו אבן, אבל זה משהו שקורה

דקות  05-ל 11וב. מיקום נחמד בשכונה מקומית, בין הרבה בסין(, אזור משותף נחמד. מדברים אנגלית די ט

 עם שירותים פרטיים. דולר ללילה בספטמבר לחדר זוגי 41 שילמנו. לתחנות מטרו שונותהליכה 

 https://goo.gl/maps/V5GrdS4sVY22 כתובת:

 

 אוכל:

 Little Yunan-  מסעדה מגניבה עם אוכל אסיאתי ממש טעים, בסגנון דומה למסעדות בארץ. חשוב

 https://goo.gl/maps/EJgaMSQ5Z7m ובת:לציין שגם המחירים דומים לארץ. כת

 Tan Hua grilled lamb leg -  מסעדה מדליקה ברחובBeixinqiaosantiao עם בשר כבש שהסועדים ,

ובירה מקומית מצוינת. בכלל זו סמטה עם אווירה מגניבה  מכינים בעצמם על גריל קטן, סלטים טעימים

 https://goo.gl/maps/A9MUKnJ1oDk והרבה מסעדות, מומלץ. כתובת:

 Peking Duck- מנת הדגל של בייג'ינג, ש-fun fact מקור שמה הוא בעיוות השם של בייג'ינג על ידי :

באיזושהי רשת מסעדות  "פקינג". אנחנו אכלנו את הברווז המפורסם האירופאים שכינו אותה

אבל אני לא ממליצה עליה באופן מיוחד, אז כדאי לנסות לברר עם מקומיים איפה הכי טעים. אגב,  ועהיד

אם אוכלים גם סלטים )וכדאי לאכול את הסלטים של הסינים!( אז ברווז אחד  –זו מנה די גדולה ויקרה 

 סועדים. 4-יכול להספיק גם ל

 Great Leaping Brewery- יש כמה סניפים.מבשלת בירה מקומית , 

 !כל מה שנראה לכם טעים בעין כנראה יהיה טעים גם בפה. לנסות אוכל רחוב 

 

 מה יש לעשות?

 מתחם מקסים עם מלא פינות פסטורליות בחלק התחתון שקרוב לאגם. קצת רחוק אבל  -ארמון הקיץ

של המטרו  4לגמרי שווה את הנסיעה. ממליצה להקדיש למקום חצי יום לפחות, אפשר גם יותר. קו 

 מגיע לשם.

 Jingshan park- ( שאנחנו לא נכנסנו אליה, אבל אמור גבעה שיש ממנה תצפית מגניבה לעיר האסורה

 להיות מאוד מעניין, ונראה יפה מלמעלה :((.

 מקדש השמיים 

  מד, אווירה שונה וקצת אירופאית. בעינינו זה לא היה מספיק מלהיב מקום נח -897מתחם האמנות

 Blessedבשביל הנסיעה הארוכה והקצת מייגעת לשם. יש במתחם מסעדת מרקים נחמדה בשם

Events. :כתובת https://goo.gl/maps/hy1i5tg1vrC2 )יש מספר קווי אוטובוס שמגיעים לאזור( 

 טיבטיים ומגניבים.גם הרחובות שמסביב מקדש עם אווירה ממש מיוחדת ושקטה,  -מקדש הלאמה 

 Dxenhttps://goo.gl/maps/4mfDryk כתובת:

 כיכר Tiananmen- ,מה וריקה, כיכר עצו בגדול זו פשוט מעבר לקונטקסט ההיסטורי המעניין והחשוב

https://goo.gl/maps/V5GrdS4sVY22
https://goo.gl/maps/EJgaMSQ5Z7m
https://goo.gl/maps/A9MUKnJ1oDk
https://goo.gl/maps/hy1i5tg1vrC2
https://goo.gl/maps/4mfDrykDxen


 
 

 yardenmeiro@gmail.com|  ירדן מאירוביץ'

 

7 
 

טע די הזוי ק אל תבנו על ארוחת צהריים שם!(. זה –בלי שום דבר מסביב )כולל מקומות לאכול בהם 

 https://goo.gl/maps/a2cfkh5JW9z כתובת: שמומלץ לבקר.וכמובן 

 Lakeside great wall- עם חבר  הגענו ברכב .עם נוף לאגם ,קטע יפה מאוד ופחות מתויר של החומה

 .אני לא יודעת איך מגיעים בתחב"צ אז מקומי

 

 טיפים כלליים:

השטח  -העיר *ממש* ענקית, יותר ממה שאנחנו כישראלים מעלים על דעתנו. כדי לקבל איזשהו מושג ●

כדאי לקחת בחשבון שלוקח הרבה זמן להגיע ממקום למקום,  מזה של תל אביב! 111שלה הוא כמעט פי 

  .לצתי היא לא לתכנן יותר מדי פעילויות ליום אחדגם אם במפה זה נראה קרוב יחסית, ולכן המ

אבל מעריך  בתשתית התחב"צ גוגל מפס די בקיאואוטובוסים נוחים, המטרו וה -תחבורה ציבורית  ●

 שאוטובוס לוקח יותר זמן ממה שזה באמת.

וכו', שאפשר לקחת ולהשאיר איפה שרוצים, וזו יכולה להיות דרך התניידות  Mobikeיש שם אופניים כמו  ●

 –נוחה אם לא נוסעים רחוק. אני חושבת שצריך להיעזר במישהו מקומי בשביל להוריד את האפליקציה 

 לא ניסינו, אבל שווה לבדוק.

אם תנסו )כמונו( לרמות עם כרטיסי סטודנט ישנים,  בודקים תוקף של כרטיסי סטודנט באתרים השונים. ●

 כנראה שזה לא יעבוד.

 

 
  

https://goo.gl/maps/a2cfkh5JW9z
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2. 

Pingyao )יְנְגָיאֹו  )פִּ
 לילות 3

 

 כמה מילים:

עיר מתוקה ותיירותית מאוד אבל בעיקר של תיירים סינים אז בעיני זו עדיין חוויה שונה ומגניבה בשביל זרים. 

עתיקה )שהיא הסיבה להגיע אפשר למצות את העיר ה, כי באמת פחות זמן בפינגיאועיקרון אנשים נשארים ב

, והיה זורים שונים של העיר העתיקה, גם אלו הפחות מתויריםנו לחקור איאבל אנחנו נהנ .גם בלילה אחד (לשם

 .לנו מאוד נחמד להתרגל לסין שם

 

  איך הגענו?

 .שעות( 4-)כ ברכבת מהירה מבייג'ינג

 

  :ינהל

Pingyao Fu Lin Yuan Inn - וזה לא מקום אידיאלי להכיר  אין איזור משותף .לא ממש הוסטל, יותר הום סטיי

ליד השער ממוקם . עם שירותים פרטיים יואן לחדר זוגי 75 -אבל המשפחה ממש חמודה וזה מאוד זול מטיילים,

 .המזרחי

 

 אוכל:

 Coffee By Shrew- .מי שמנהלת אותו מקסימה. בית קפה חמוד ביותר 

 De Ja Yuan restaurant (hostel)- מסעדה טעימה ולא יקרה, ה-Mountain Noodles .שם מעולים 

 Petit Resto – .אוכל טעים מאוד 

  טעימה וחריפה, יואן למנה מפוצצת 11 צמוד מצד שמאל לפטיט רסטו. -ס מעולהההדוכן נודל ,

 מומלץ בחום רב! והמשפחה שמנהלת את הדוכן מקסימה.

 

 אטרקציות:

, ואז אפשר להסתובב )היפהפיה( הימים לכל האתרים של העיר העתיק 3-הוא שקונים כרטיס ל בפינגיאוהקטע 

אחת  יש מצב שיש רק כניסהשם חופשי. פשוט שוטטנו בעיר בעתיקה ונכנסנו למקומות שנראו לנו מעניינים. 

 לא בדקו תוקף של תעודות סטודנט.  * ניסינו לבדוק. לכל אתר, ככה אמרו לנו ולא

 :בעיני יש כמה אתרים שהיו יפים במיוחד

 !טיול על החומה 

 Richengchang bank 

 מקדש קונפוציוס 

 "ית מקוריב" ( אבל ככה קראו לזה במפהמיקום מדויק תלא זוכר ,- "original house") 

  (.לא רק מזכרות)יש מלא מסעדות וחנויות ופחות תיירותי, של העיר העתיקה החלק המערבי 
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3. 

Zhangye )ָז'אְנְגֶיה( 
 לילות 3

 

 כמה מילים:

נו גם מהעיר ילמקומות היפים שמסביב. אנחנו מאוד נהננוסעים ישנים שם והרבה אנשים מגיעים לעיר ורק 

 אין הרבה אטרקציות מיוחדות אבל האנשים ממש נחמדים והאווירה הייתה לנו נעימה. -עצמה

 

 איך הגענו? 

 ומשם רכבת לילה.)בערך שעה(  Taiyuan-רכבת קצרה ל -מפינגיאו

 

  :לינה

Xixia Hostel-  ,ללילה  יואן 181 .בניין נפרד מההוסטלמין מלון בנמצאים בוהם החדרים הזוגיים ממש מפנקים

 לא מדברים כל כך אנגלית אבל מאוד מאוד נחמדים ורוצים לעזור.תמורה גבוהה(.  )שזה די יקר, אבל מקבלים

 

 לעשות? ישמה 

 ההרים הצבעוניים- Danxia אוטובוס ישיר מהתחנה המערבית, זול ונוח.  - (!!)יפה גם לא בשקיעה

אפשר בכיף להסתובב שם כמה שעות עם האוטובוס הפנימי. יש חלק שאפשר גם ללכת ברגל על 

 הגבעות ולהתרחק קצת מההמונים.

 Mati Si- להסתובב הקדיש למקום חצי יום כדי שיהיה זמן מומלץ ל  .מקדש חצוב בהר בעמק מאוד יפה

מגיעים מוקדם  אם מצוא שותפים ולחלוק מונית.מסורבלת אז עדיף ל לשם . התחבורה הציבורית בעמק

 .אז גם לא עמוס שם

 הגדול העיר מקדש הבודהה. 

 אווירה מקומית. .מלא סינים מסתובבים, מתעמלים וכו' -)ליד המקדש( הכיכר הגדולה 

 בו. זור הכי כיפי לאכולאנות. זה הומסעדות קט ניםמטוגחמוד וססגוני, מלא דוכנים של  -שוק הלילה 

 ממש זול וטעים! -בפינה שליד ההוסטל  מצוינת מסעדת הוט פוט 
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4. 

Dunhuang (גנְ אָ חּונְ דּו) 
 לילות 3

 

  איך הגענו?

 .)זו נסיעה של כמה שעות טובות ואפשר גם לקחת רכבת לילה( רכבת יום מז'אנגיה

 

  :לינה

Brother Ge Inn- מפנקת ית אדירה ווהבוסשם, אבל שקט ומגניב  מרוחק מהעיר כלומר ,רוב לדיונותבחלק שק

 יואן. 11-01בערב. מונית עולה  19:11עד , עובד 3קו  -אוטובוס משם לעיר יואן לחדר זוגי. 105 .בפירות ובירות

 

 לעשות? ישמה 

 עד להישאר לשוטט במרחבים ו מומלץ ! הדיונות עצומות ויפהפיות.בשקיעהמומלץ במיוחד  – דיונותה

כרטיס הכניסה לדיונות תקף לשלושה ימים אז אפשר שמחשיך והכוכבים יוצאים, זה מחזה מרהיב. 

אם מתכננים  רק ., ולא צריך לצאת עד שעה מסוימת )יש כאלה שגם נשארים לישון שם(לצאת ולחזור 

 חשוב להביא פנס! -להישאר כשמחשיך

 לקנות כרטיסים  -. אם הולכיםאת זה ים אם שווהמאוד מעניין אבל יקר, מתלבטמקום  -מערות מוגאו

)בעיקרון אמור  יר( ולוודא מתי יש הדרכה באנגליתדק' הליכה ממרכז הע 11-15מראש במרכז תיירים )

להבין את ההסברים, מאוד פעמים ביום(. חייבים להיכנס לאתר עם מדריך אז אם כבר, כדאי  3-4להיות 

יש אוטובוס ממרכז  טנות לעומת קבוצות הענק של הסינים.וגם הקבוצות של ההדרכה באנגלית הן ק

 אין צורך במונית.ממש ו וזול נוחהוא , (10)קו  העיר לכניסה למערות

 חמודו חינמי -מוזיאון דונחואנג. 

 הפתעות , יש שם מזרחי של השוק(-זור עם השלט של האוכל המטוגן )בחלק הצפוןאללכת ל -שוק לילה

)מרק מדהים עמוס בכל טוב(, מרק וונטון, אטריות  Shanxi Cassaroleכמה המלצות: טעימות במיוחד! 

צמוד אורז קרות )צמוד לקסרול(, מאפים מדהימים בכניסה לשוק )לאפות ממולאות בכלמיני ירקות ו

 .מדהים(ומאפה מטוגן מתוק  -אליהן 

 חלפנו על כשנסענו עם המונית לא היינו שם אבל  -אזור עם פרחים ליד המערות, בדרך לתחנת הרכבת

 והיה נראה ממש יפה. ני איזה פארקפ
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5. 

Urumqi )אּורּוְמצ'י( 
 לילה אחד בדרך לקאשגר

 

 איך הגענו? 

 רכבת לילה מדונחואנג.

 

  :לינה

Hi Joy Inn-  יקר יחסית להוסטל )ישנו במעונות כי החדרים הפרטיים היו *מאוד* יקרים(, לא מדברים אנגלית

על דרך ראשית עם הרבה  ממוקם, ההוסטל המעונות היו ברמה גבוהה -אבל .כל עובדי הקבלה מאוד נחמדים ולא

ואכלנו בקרבתו את אחת הארוחות הכי טובות שאכלנו בסין )פירוט בסעיף הבא(. לא מאוד ממליצה,  אוטובוסים

מערביים, אז אין לי המלצה יותר אבל באורומצ'י יש )או לפחות הייתה( בעיה של מקומות לינה זולים שמקבלים 

 מוצלחת.

 

 אוכל: 

ברחוב של ההוסטל ממשיכים קצת יותר  -ליד ההוסטל מטורפתמסעדת הוט פוט 

 -פנימה )לא לכיוון הרחוב הראשי( והמסעדה מצד ימין. לא זול )מחיר הוט פוט רגיל

ר )מצורף כרטיס ביקו יואן( אבל אחת הארוחות הטובות שאכלנו בכל סין! 151-כ

 של המקום( 

 חוץ מזה, יש הרבה דוכנים של מאפים טעימים ברחובות.

 

  :מוזיאון שינג'יאנג

טיול בשינג'יאנג )אם כי קראת המשך הכניסה חינם, ממש מעניין ורקע טוב ל

כמובן שלא מתייחס לדיכוי של האוכלוסייה האויגורית, עליו ממש מומלץ לקרוא 

 עם תערוכה שלכתב כמה כתבות בנושא(. יש אולם  באינטרנט. גילי חסקין

 ממש מגניב! -המיעוטים השונים שחיים במחוז
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6. 

Kashgar )ָקאְשָגר( 
 לילות 5

 

 כמה מילים:

  רוב  -להקדיש לו זמן. לא נראה כמו סין משום בחינהממש ממליצה בסין!  שהכי אהבנואחד המקומות

על ( היא אויגורית, מה שמשפיע על המראה של האנשים, האוכלוסייה שם )ובכלל במחוז שינג'יאנג

(, , אלא אויגורית, שדומה יותר לטורקיתשפה )רובם לא מדברים ובטח לא קוראים סיניתהאוכל, ה

וחוץ מזה שהיה צריך להזמין מראש רכבות הידוע לשמצה ארכיטקטורה וכו'. היינו שם בחג הלאומי 

 לל.היה ממש ממש סבבה ולא עמוס בכ ,והוסטל

 אבל כן יש מתיחות (0117)או לפחות לא היה בסוף  חשוב לציין שבמחוז שינג'יאנג כולו לא מסוכן ,

פוליטית, ולהבנתי מאז שאנחנו היינו שם היא עוד יותר מורגשת. המשמעות היא שיש נוכחות 

ינו )כשאנחנו הי במיוחד בתחב"צ -משטרתית *מאוד* גבוהה ברחובות, הרבה עמדות של בידוק בטחוני

, כולל בדיקות של חומרים בפלאפונים וכו'( -מעכבים גם תייריםעצרו רק מקומיים, הבנתי שעכשיו 

ריך לקחת בחשבון שזה זה עלול להיות לא נעים, וצ. אויגורים מקומיים שלא תמיד יהיו הכי נחמדים ועוד

גלל שהמצב ב חלק מהחבילה, אבל בעיני זה ממש ממש שווה את ההיכרות עם המחוז המיוחד הזה.

 שם רגיש ודברים משתנים כל הזמן, אני ממליצה לבדוק לפני הנסיעה מה קורה באותו זמן.

 

 איך הגענו?

 שעות, תלוי ברכבת(. 05-ל 18בין  –לילה מאורומצ'י )זו נסיעה ארוכה  כבתר 

 

 לינה: 

Old Town Hostel-  הכי נקי אבל סביר.אווירה טובה, רוב העובדים מדברים אנגלית טובה, מיקום מעולה! לא 

 

 אוכל:

 אוכל הרחוב בקאשגר מעולה, ובסגנון אחר לגמרי ממקומות אחרים בסין. כמה המלצות ספציפיות:

 תמיד יש תורבעיר,  הכי טובה )מאפה ממולא בשר כבש( הסמסה -שברחוב של ההוסטל מול בית התה. 

 הכי טעים ששתיתי מימימיץ רימונים  דוכן של -ולידה. 

  להמשיך ברחוב עד שכמעט פנייה ימינה לפני בית התהב -, פשוטות ונחמדותומיותמסעדות מקכמה ,

ןשנייה מצד שמאל יש מסעדה הב יוצאים מהעיר העתיקה. מ  ג  =  pulled noodles)לגמן =  טעים ל 

אטריות שמכינים במקום על ידי מתיחה חוזרת ונשנית של הבצק. מגיע עם רוטב של עגבניות, בשר 

ִטיו ירקות(, ועוד כלמיני אנ  )עם חתיכות בשר קטנות כמובן, לא  עם דלעת ממש מגניב)כמו דמפלינגס(  מ 

 באמת צמחוני(.

 אחלה קפה, אווירה יותר מערבית, נחמד להתאווררות. בחלק השני של העיר העתיקה.  -קפה קאשגר 

  מסעדתDana מרק עם פסטה ממש ביתי וטעים! וגם  . יש להםבצד השני  ,על הרחוב של הקפה -משהו

 מנה טובה של מין בצקים קטנים ברוטב עגבניות ופלפלים.

 גלידת וניל מקומית, דומה לגלידה אמריקאית אבל יותר טעים. יש המון דוכנים של זה  -גלידה קאשגרית

 אחת טעימה במיוחד ליד קפה קאשגר.וברחובות, 
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  בירהWusu- לשתות בירה ת ומשכרת במיוחד! יש בסין קטע לא ברור לחבירה מקומית, זולה, ממש מוצ

, קחו בחשבון שבמסעדות בהקשר זה במכולת שמול ההוסטל מכרו בירות קפואות! -לא ממש קרה, אבל

 מוסלמיות )כלומר ברוב המסעדות בקאשגר( לא מוכרים אלכוהול. 

 יש שם אווירה כיפית ואוכל לא רע. כמה דברים שאהבנו במיוחד: - שוק הלילה 

 דוכן קסרול )חריף!( -

 על הרחוב הראשי של השוק, בסמוך למתחם הדוכנים המרכזי. –סטיקי רייס עם הפתעות מתוקות  -

להיזהר ממנו אם זה לא מה שבא  –מאפה מטוגן ממולא בצימוקים ואגוזים )יש גם סוג ממולא בבשר  -

 לכם(.

 של ממתקים "בריאים" ממש טעימים בכניסה לשוק, עשויים משקדים, אגוזים וכאלה.דוכן  -

בדוכנים השונים של השוק, מומלץ לטעום ולבחור מה הכי  -הצימוקים הכי טעימים בעולם )צהובים( -

טעים לכם. באופן כללי יש במחוז שינג'יאנג פירות מיובשים מעולים, וכנ"ל לגבי שקדים, אגוזים 

 !הזדמנות ולהצטייד בנשנושים בריאים וטעימיםם. ממש ממליצה לנצל את הופירות טריי

 

 ?בעיר מה יש לעשות

- Livestock Market:  מלא  ם ועוד.מכירה של פרות, עיזים, חמורי -ראשון מיבישמתקיים חיות שוק

 לגמן מדהים!מקומיים, חוויה מעניינת! אכלנו שם 

 רק אם יש אקסטרה זמן.אבל לא חובה. קום יפה, יואן עם הנחת סטודנט. מ 01 :המוזוליאום -

 .)גם בחלק שקרוב להוסטל וגם בחלק שליד קפה קאשגר( לשוטט בסמטאות העיר העתיקה -

 לנסות ללכת כששומעים מוזיקה מבפנים. -על הצומת המרכזית ליד ההוסטל בית התה -

)אנחנו לא  518בשם אמורים להיות מועדונים מגניבים עם מוזיקה מקומית, אחד מהם  חיי לילה: -

 .היינו(
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Karakuram highway)הדרך מקאשגר לטאשקורגן( : 

 

  אפשר לנסוע דוך, אבל  של כמה שעות בין קאשגר לטאשקורגן. מטורפת )ביופיה!(מדובר בנסיעה פשוט

 :םהמקומות שאנחנו עצרנו בהבדרך. שיפים הלהקדיש לזה יום ולעצור במקומות  אני ממליצה

-  Red Canyon- בים. אפשר להיכנס לשוטט בו קצת.ניון עם תצורות וצבעים ממש מגני ק 

- White Sand lake- .אגם יפהפה על רקע הרים לבנים. יש כמה נקודות תצפית עליו 

- Karakul lake- !ובתכלס הסיבה שבזכותה הגענו לשיג'יאנג( אחד המקומות הכי יפים שראיתי בחיי( 

נכון לזמן שאנחנו היינו שם )אוקטובר  שם יורטות אבלש י האגם קטן אבל הנוף פשוט משוגע.

 .לישון באגם (, זרים לא היו מורשים0117

די קרוב לטאשקורגן יש כביש שעובר במין שדרת עצים שממש יוצרת גשר. באוקטובר כל העצים היו  -

 ף מהמם על רקע ההרים המושלגים.היו גם הרבה עצים מסביב לשדרה הזו, שיצרו נווצהובים, 

 :לקחנו רכב מקאשגר לטאשקורגן דרך סוכנות הטיולים שנמצאת משמאל למסגד )מבנה עץ  לוגיסטיקה

יואן לאדם לכיוון ויכולנו לעצור איפה  011אנשים, שילמנו  6היינו  .("tourist office" גדול עם שלט

 )שגם אותה סגרנו דרך אותה סוכנות( בדרך חזרה ה.יני זו הדרך הכי טובה לעשות את זשרצינו בדרך. בע

הסכים לעשות  הנהג לאאבל  יואן לאדם 151שילמנו אז  ,כב ממש קטןר  לנושלחו אנשים ו 4היינו 

 עיקופים ולא יותר מדי עצירות.

  אנשים  4-יואן )לא עוצר(, אפשר לקחת מונית משותפת ל 61אוטובוס עולה  תחבורה נוספות:אופציות

 דרך, לא ניסינו(.בות נו שאפשר לעשות עצירות קצר)נאמר ל לאדם יואן  101מהתחנת אוטובוס שעולה 

 צריך לרדת מהאוטו, להראות דרכונים וכו'. אבל מעבר לזה בהן יש בדרך די הרבה בדיקות משטרתיות ש

 הנהג צריך פרמיטכנראה שמה שכן, רך בפרמיטים מיוחדים לטיול הזה. לא נתקלנו בבעיות ואין צו

 .מסודרתרגן את הנסיעה דרך סוכנות אז כן כדאי לא ,זרים בשביל להסיע
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7. 

Tashkurgan )ָטאְשקּוְרָגן( 
 לילות 3

 

 כמה מילים:

 נוף יפהפה  שם אווירה מיוחדת, שמומלץ להגיע לעיירה לכמה לילות ולא לתקתק חזרה לקשאגר. י ממש

 דברים לראות מסביב.כלמיני ו

 קשור יה המקומית היא טג'יקית, שבניגוד למה שחשבנו מדובר במיעוט קטן שבכלל לא יהאוכלוס

לטג'יקיסטן )וכנראה שהשם הודבק להם בטעות(, עם שפה, תרבות ודת משלהם. התמזל מזלנו לפגוש 

 מקומי שדיבר אנגלית מצוינת וסיפר לנו הרבה על התרבות שלהם, זה ממש מעניין ומומלץ לקרוא!

 

  :ינהל

K2 hostel- הרבה  ישנים שם –יש גם צד חיובי מאוד , ואבל לא שמענו על אופציות נוספות ,היה די מטונף

 חוץ מזה הבעלים חמוד, מדבר אנגלית ועוזר. זור המשותף היה מאוד פעיל.האו מכל העולם מטיילים

 

 אוכל:

 לשאול בהוסטל. -מסעדה פקיסטנית על הרחוב הראשי 

 )!נמצא זה ,אם הולכים ימינה ברחוב של הבזאר -מסעדה סינית מעולה )אחת המוצלחות שהיו לנו בסין 

קונג פאו  -ה )צומת גדולה עם פסל(. יש סימון שלה במפס.מי. מנות מומלצות במיוחדיבצומת השני

 צ'יקן, שעועית ירוקה עם צ'ילי חריף.

 

 מה יש לעשות?

  יש באזור מנהג להזמין לחתונה אורחים מבחוץ, כולל תיירים. זו חוויה אדירה ומאוד  -חתונות מקומיות

 באותו זמן.אני ממש ממליצה לברר בהוסטל אם יש חתונות רים, ריקודים וכו'. , עם הרבה שימעניינת

 Grasslands -  למרחק הליכה מההוסטל, מתחת-Stone City . ולשוטט בהן, להיכנס לגרסלנדסכדאי 

 שם. ולא רק להסתכל מלמעלה. ממש יפה

 פגשנו בחור מעבר למקומות המוסדרים טאשקורגן לקחת בחשבון שאי אפשר לטייל כל כך באיזור .

 שניסה לטפס על אחד ההרים ומאוד מהר המשטרה הגיעה להחזיר אותו.
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8. 

Kuqa )קּוָצ'ה( 
 לילות 4

 

 כמה מילים:

שאין תחב"צ לכל היא  בקוצ'ה עצמה אין הרבה מה לעשות אבל יש הרבה דברים יפים מסביב. הבעיה

לנו כיף  שמאוד מייקר את הסיפור. אנחנו נשארנו שם די הרבה זמן כי היהלכל דבר צריך נהג, מה אז האטרקציות 

 , וכי יש לנו חיבה למקומות מוזרים כמו קוצ'ה.במלון ורצינו לנוח קצת

 

 איך הגענו? 

 רכבת לילה מקאשגר.

 

  :לינה

Grand Hotel 3 stars-  הזמנו דרךCtrip ( קוצ'ה הוטל"נקרא שם זה")לחדר ממש שווה כולל  יואן 131 , ושילמנו

  י, כמה דקות נסיעה מתחנת הרכבת )נוח(.ממוקם על כביש ראשהמלון . מפנקבופה סיני של ארוחת בוקר 

 

 אוכל: 

מסעדה סינית חמודה של הוט פוט ומרקים. נקייה ונעים לשבת בה, הבעלים חמודה מאוד. על הרחוב הראשי 

 בכניסה למלון, צמודה למסעדה אויגורית גדולה.

 

 מה יש לעשות?

 סמטאות מקסימות שממש כיף לשוטט בהן. יש  ויוצאות ממנוהרחוב הראשי צבעוני,  – עיר העתיקהה

 אוטובוסים שמגיעים לשם.

 .ליד הנהר יש שוק נחמד עם הרבה פירות וירקות ודוכני אוכל. תאנים ומשמש לבן מעולים 

 .השוק של קוצ'ה נראה מבטיח, היה סגור כשאנחנו היינו 

 Kuqa Grand Canyon )הדרך לשם מאוד יפה, הרים אדומים ונהר זורם ביניהם, אבל  -)מחוץ לקוצ'ה

 בערך שעה וחצי נסיעה מהעיר, לקחנו נהג עם עוד זוג שפגשנו. הקניון עצמו לא טירוף.

 Luntai Poplar Forest Park (פארק עצים מדבריים) :)מחוץ לקוצ'ה(  

בסתיו )אמצע אוקטובר עד אמצע נובמבר(. על המקום הזה פארק של עצים מדבריים שמצהיבים 

שמענו במקרה משני סינים שפגשנו על אחת הרכבות, ולמצוא אותו ולהגיע אליו היה אחת 

 Lunבשם, ליד חור Luntaiבשם  עירק"מ דרומית ל 71-כנמצא הפארק  .מהרפתקאות הטיול שלנו בסין

nanאני  היה להם מאוד ברור על מה אנחנו מדברים. אבל בקוצ'ה ,. לא ממש מצאנו אותו במפה

תכננו לקחת רכבת  .(https://goo.gl/SQC7SX)למשל את הכתבה הזו:  ממליצה להראות תמונות

אבל בסוף הנהג שרצה לקחת אותנו לפארק, ללונטאי )תחנה אחת מקוצ'ה( ומשם למצוא דרך להגיע 

 3-, כרצינית חזור אחרי התמקחות-יואן הלוך 411 שילמנופשוט לקח אותנו לפארק.  ת רכבתלתחנ

געת בלב אזור מדברי, עם פריחה צהובה מש ,שעות נסיעה לכל כיוון. הפארק מקסים בעונת הסתיו

, למרות שגם שם היו עבודות בנייה אז כמעט בלי דקים)נשאר מאוד טבעי הוא ויחסית לפארקים סיניים 

יואן )קיבלנו הנחת סטודנט בקלות(. יש אוטובוס פנימי שעולה  45כניסה עלתה  השתנה מאז(.אולי זה 

יואן לאדם. אנחנו הסתובבנו בהתחלה ברגל )מומלץ כדי לחקור את המקום( ובאיזשהו שלב  11עוד 

לא  בכלליו מבקרים סיניים אבל ה מקום מגניב ולא מוכר. .כי המרחקים מאוד גדוליםעלינו על האוטובוס 

 זור. ואף לא מערבי אחד בכל הא, בהמונים

https://goo.gl/SQC7SX
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ם זה בגלל הנהג בדרך חזרה מהפארק עשו לנו בעיות באיזו ביקורת משטרתית, לא הבנו למה בדיוק, א*

 ממש נחמדים!היו חוץ מזה אנשים  בלשלנו או בגלל שזה אזור בעייתי, א

 

 כמה מילים לגבי צפון שינג'יאנג:

יש שם גרסלנדס מדהימים. לצערנו הכביש לשם היה ש, Bayanbulakלמקום בשם  רצינו להגיע מקוצ'הממש 

באופן  .להיות מאוד יפה והיא אמורה מקוצ'ה רון זה אפשרי לעשות את הדרך הזו, אבל בעיקבגלל שלגים סגור

זור נו בא( אבל כשהייKanas lake, Sayram lake, Yining/Iliכללי רצינו להגיע לעוד מקומות בצפון שינג'יאנג )

 )אמצע אוקטובר( כבר היה קר מדי.
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9. 

Turpan )טּוְרָפאן( 
 לילות 3

 

 כמה מילים:

דובר מוהכי חם בסין,  (אחרי ים המלח שלנו כמובן)הכי נמוך בעולם  טורפאן המקום השני של הלהיותמעבר 

, ובעונות הנכונות יש שם חוז שינג'יאנג, אבל נעים וכיף שםעם אווירה ממש נינוחה. לא הכי מרגש במ ריעב

 שפע של ענבים ומלונים טעימים.

 

  איך הגענו?

לא ממליצה על נסיעה בישיבה ברכבות האלו )וברכבת יום אנחנו הרגשנו שזה קצת רכבת יום מקוצ'ה. בגדול 

 לקחת מיטה(. זה מאוד צפוף, גם בגלל כמות האנשים וגם בגלל מבנה המושבים.ובזבזני טיפשי 

 

  :לינה

Dap Youth Hostel-  אחלה לדעתי ההוסטל הזה הוא אחת הסיבות שמטיילים זרים מגיעים לטורפאן, וזה באמת

הרבה  מדברים אנגלית, אבל אווירה מעולה ומיקום כיפי בשכונה אויגורית. צוות ממש נחמד, ,מקום! טיפה יקר

 –מכל העולם. * שמעתי לא מזמן שהמשטרה סגרה להם את ההוסטל בגלל שהוא בשכונה אויגורית  מטיילים

 אם כן זה עצוב מאוד, אבל בכל מקרה ממליצה לבדוק את העניין.

 

 אוכל:

 עם מלא אנשים, קשה לפספס. לבוא לצהריים! ומפורסמת מסעדה גדולה -במסעדה מול המוזיאון לגמן 

  מסעדתHerembag- אבל טעים ולא יקר. ,לא רחוק מההוסטל. קצת יותר תיירותי ומפונפן 

 מ' ימינה 51-111יוצאים ימינה מההוסטל והולכים  בטופ של המסעדות שלנו בסין. -ר אגדיתארוחת בוק 

בופה של  , ובפניםבאן עם דלעת מדהים יש בחוץ דוכן של .עד שמגיעים למסעדה קטנה מלאה באנשים

 יואן. לא לפספס! 3-סלטים טעימים ב

 

 מה יש לעשות?

 Jiaohe ruins- ,יואן 01קצת יקר אבל מקום יפה! מונית לשם עולה בערך  אתר עתיקות. 

 חינם, נחמד -מוזיאון. 

 Tuyuq Village-  זה מקום מאוד יפה אבל  -כפר עתיק שמשמר אורח חיים מסורתי. בפועללכאורה

מרגיש מאוד תיירותי וגם עולה כסף להיכנס לשם שזה קצת מבאס. מעבר לזה, זה די רחוק מהעיר 

 והנסיעה לשם יקרה, אז בסה"כ אני לא בטוחה שהייתי ממליצה.

 כת לשם ברגל מההוסטל והדרך ממש אפשר לל יואן.  45לא נכנסנו, עולה  -מסגד/מאוזוליאום מפורסם

 עוברת בחלקים של העיר העתיקה, ממש כפרי ויפה. -נחמדה

  בעונה המתאימה(. מיםלהסתובב בכר( 
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10. 

Xiahe  ֶיָאח   ה(')שִּ
 לילות 4

 

 כמה מילים:

עם טיפוסים טיבטיים מעניינים וטבע יפה מסביב. בחוויה שלנו האווירה שם הייתה  ,מקום מגניבזה ה 'שיאח

 . ייתכן שזה בגלל שהיינו שם לא בעונה...שם היו פחות נחמדיםאנשים וקצת כבדה, 

 

  איך הגענו?

 שעות בערך 01נסיעה ארוכה של  -  הו(, העיר הגדולה של מחוז גאנסו)לנז'ו Lanzhou-רכבת לילה מטורפאן ל

 שעות, אבל היא יקרה יותר וזו רכבת יום בישיבה. 11אבל הדרך יפהפיה. יש גם רכבת מהירה של 

יש כמה אוטובוסים  לקחנו מונית לתחנת האוטובוס ממנה נוסעים לשיאח'ה. -לתחנת הרכבת של לנז'והו 

 !הממתמ הדרךו נסיעה שעות 3ערך ב. 15:11-וב 14:11-ך בבבוקר, ואחר כ

 

  :לינה

Yangkuoer Tibetan Homestay- (. מיקום מצוין, מעוצב יםדי יקר והיה אחד הזולים בשיאחה )השאר הי

ממש השתדל לגרום לנו וידע, במדבר אנגלית טוב, מלא  -המםמארח מ , הואבעל ההוסטל  ,ראדוקוקסים, מ

 ים לכולם.אז לא מתא חדר קטן, בול פגיעה בחוץ. -מאוד פשוט לציין שהמקוםחשוב  .להרגיש בבית

 

 אוכל:

  מסעדת הוט פוט טובה בפינה של הרחוב הראשי והרחוב שפונה

ות לבחירה כפי יכולתך )בעיקרון יואן לסיר מרק ותוספ 71להוסטל. 

חשבו שאנחנו הזויים נו חלקנו סיר אחד והם לאדם, אנח המחיר הוא

 אבל כן זרמו עם זה(. מצורף כרטיס ביקור.

  מסעדה אסיאתית על הרחוב שמוביל להוסטל )מצד ימין כשבאים

 מהרחוב הראשי(, בקומה השניה. אוכל טעים, נקי ונעים.

 .קפה הימלאיה מקום נחמד עם נוף יפה, מדברים אנגלית 

 

 מה יש לעשות?

 מנזר לברנג (Labrang Monastery)-  ה )הקפה של המנזר ר  קֹו , והזדמנות לעשותמרשיםמקום ממש

מצד שמאל גלגלי התפילה( עם כל הטיבטים הגזורים. קצת אחרי שמתחילים את הקורה יש  וסיבוב כל

 תצפית נחמדה על העיר. ולראות מין גבעה שאפשר לטפס עליה

 Sangke grasslands-  .היה שם ריק, לא גבו מאיתנו באוקטובר האטרקציה המפורסמת של שיאח'ה

הגענו לשם . , אבל אמרו לנו שבשיא העונה זה מאוד מאוד מתוירממש כיף להסתובב שםכסף והיה 

ירדנו ליד האגם, חצינו גשר והתחלנו ללכת. אי אפשר לרדת לגרסלנדס עצמם. חזרנו בטרמפ בטרמפ ו

 .לשיאחה )לא רחוק, כעשרה ק"מ(

 ( אגם דרזונגDaerzong)-  ד שלוש ע-אוטובוס או טרמפ לנקודת ההתחלה. טיפוס של שעתייםלוקחים

אבל יש שם דק כיפי  ,אך לא משהו מיוחד חביבהאגם  )לא הכי כיף( לאגם, ההליכה היא על כביש!

אולי שווה לנסוע לשם  .על כביש -לאגם יפה, אבל כאמורהדרך  שאפשר לעלות אליו לצפות על האגם.

 גבו מאיתנו כסף.לא  עם אוטו אם יש אופציה כזו.
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 להסתובב שם.כלמיני כפרים קטנים ונהר שזורם. נראה כיף יש  על הכביש הראשי שמוביל לשיאח'ה 

  Ganjia Grasslands- (. יש שם גם אתר עתיקות. לא היינו באתר משיאח'ה ק"מ 41-קצת יותר רחוק )כ

, אבל ראינו את הגרסלנדס העצומים כשנסענו משיאח'ה לטונגרן )בחלק הבא(, וזה נראה ממש עצמו

אתר הנסיעה לכיוון כת לשם. אני חושבת שהגיוני להתחיל את שמחים לל נו בדיעבד היי ממש יפה.

ואנים שיוצאים משיאחה -לשוטט. אמורים להיות מיני להתחילבמקום יפה בדרך ו לרדתופשוט  העתיקות

 לגנג'ה, אבל לא ניסינו.
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11. 

Rebkong/Tongren )ֶרְבקֹונג/טֹוְנְגֶרן( 
 לילות 6

 

 כמה מילים:

העיירה רבקונג היא מקום שאנשים בדר"כ מדלגים עליו או רק עוצרים לכמה רגעים, אבל אנחנו עפנו  ●

רנו שם שבוע במקום לילה אחד שהיה בתכנית )ואפשר לקרוא פה עליה! היה לנו ממש )ממש( כיף ונשא

שמנסים לשמר  אמנות, השכלה ואקטיביזם חברתי של טיבטים קצת על למה(. העיירה הזו היא מרכז של

את המסורת שלהם. רואים ברחובות הרבה צעירים ומשפחות, ובאופן כללי האנשים שם היו ממש 

פרטים בהמשך( הסביר לנו שמבחינתם  –חת הסיבות שנשארנו חביבים. המארח הטיבטי שלנו )שהוא א

היא קטע מערבי לגמרי. רבקונג היא גם  האזור הזה הוא "טיבט האמיתית", וההתייחסות ללהסה כטיבט

ומלא טבע נגיש לטייל בו  עם רמות גבוהות, נחלים זורמים, נוף יפהפה מכל עבר -אחלה בסיס לטיולי יום

ץ ממוניות(. חוץ מזה, יש שם המון מסעדות מקומיות, חנויות שוות של בגדי )שום דבר לא עלה כסף, חו

 ספורט וטיולים, ואווירה של מקום רגיל )בקטע טוב( ונעים.

בטיבטית עם  שיהיה פתק/שלטכדאי  לא כולם יודעים לדבר ובטח שלא לקרוא. -קצת קשה שם עם סינית ●

 שמות של המקומות שרוצים לנסוע אליהם.ה

 , אז לא חייביםבקונג )לכיוון ההפוך לא ניסינו(הלך לנו די בקלות עם טרמפים מכפרים סמוכים חזרה לר  ●

 לכם.לבקש מהמונית שתחכה 

 

 איך הגענו? 

אוטובוס שיוצא מוקדם בבוקר מתחנת האוטובוס במונית יקרה, אבל זה היה בגלל בעיות בריאותיות, ובעיקרון יש 

 של שיאח'ה.

 

  :לינה

Airbnb  )!!כן כן( אצלTamdin . הוא אחד המקומות הכי נעימים שישנו )הבית של שמפו )הכינוי של המארח

יש מטבח אם רוצים לבשל. וחדר פרטי באחלה דירה בבניין גבוה, מיטה עצומה ונוחה, פרקט ואור,  -בהם בטיול

הוא בחור טיבטי שגר בקנדה הרבה שנים, אז הוא דובר אנגלית שוטף והיו לנו  –ושמפו מקסים  יואן ללילה. 111

 שיחות מאוד מאוד מעניינות איתו.

 

 :אוכל

 גם  , אזבני החווי )מיעוט אתני מוסלמי(ובני האן  הרוב טיבטים, ויש גם -האוכלוסייה ברבקונג מגוונת

יש בתי תה טיבטיים, מסעדות של חוויים שמתמחות בנודלס טרי עם בשר ורוטב  -האוכל מגוון ומגניב

 חריף, יוגורט יאק טרי שמוכרים בצנצנות ברחבי העיר ועוד.

  טובים במיוחד במאפים המאודים )באן, באוצה, דוכנים עם באוצה עם תפוח אדמה(.הם 

  מסעדה מעולה ברחובXia qiong nan  אחד  באוצה עם בשר מדהים ומרק וונטון. -ליד בית הספר

 הטובים שאכלנו בכל סין!

 

 מה יש לעשות?

 ויש שם אזור כפרי ויפה על ההתחלה של ללכת דרך השוק לחלק המערבי של העיר,  - העיר העתיקה

 הגבעות.

 Monastery Rongwo- מלמעלה.מתחם מאוד יפה עם הרבה מבנים, ונוף מהמם . ברבקונג עצמה 
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 Monastery Wutun- כפר המנזר יפה שנמצא ב-Thangka שרבקונג )ציורים טיבטיים מסורתיים ,

סתם להסתובב. בכניסה לכפר יש אקדמיה לציור, נמצאת ליד ונחמד (. הכפר מקסים מפורסמת בהם

וסטודנטית חמודה שדיברה קצת אנגלית עשתה לנו סיור )בחינם(, היה לשם הכביש הראשי. הגענו 

 ממש מעניין ומרשים!

  אם עולים מספיק גבוה יש שם אזור עם גרסלנדס, נוף  -על הגבעות המערביות מאחורי המנזרטיפוס

 מטריף. יש כביש מסודר שעולה לכפרים שעל ההר, אפשר ללכת איתו. אם עולים ברגל זה די קשוח.

  מדרום לרבקונג יש אתMaixiu Park זור די גדול. אנחנו נסענו לכפר קרוב בשם שלהבנתנו מדובר בא

Janglung  וטיילנו מזרחה לאורך הנהר. מקוםומשם פשוט התחלנו לשוטט. עלינו למנזר על ההר , 

אנשים נחמדים. ממש ממש מומלץ! יש כביש שהולך עוד הרבה פנימה )מזרחה(, עם יפהפה ושקט, 

 …בטח יפה גם בהמשך
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12. 

Xining )שינינג( 
 לילות 3

 

 כמה מילים:

אבל סה"כ אווירת עיר. זה המקום  ,סינים מוסלמים( -Huiיש בה מיקס של סינים, טיבטים, חווים )שעיר גדולה, 

ם, וממש הסתבכנו עם להבין איך מגיעים לכמה קשה מבחינת תקשורת עם המקומיי היחיד שהיה לנו באמת

 יכול להיות שזה גם בגלל שהיינו שם לא בעונה. מקומות שרצינו לנסוע אליהם במחוז צ'ינגחאי.

 

 איך הגענו? 

 .שעות( 0.5-3)נסיעה קצרה יחסית,  אוטובוס מרבקונג

 

  :לינה

)בחלק . קראנו שזה מיקום טוב Wusi West Road סניףשהיא יחסית זולה, ב  Jinjiang Innישנו במלון של רשת 

ר שינינג( אז אולי המזרחי יותר של העיר )ממזרח לכיכלחלק תמיד אבל בסוף יצא שיצאנו המערבי של העיר(, 

 זור ההוא. המלון נקי ואחלה חדר, אבל העובדים לא היו כל כך נחמדים והיו מאוד לא מועילים.עדיף לישון בא

 

 אוכל:

 Java Cafe –  מול בית קפה נעיםCulture Park. 

  ברחובXidou עם ספות צבעוניות, לא יודעת את  יש כמה בתי קפה חמודים )ישבנו באחד סטייליסטי

 שהמיקום שלו מופיע במפות. Greenhouse Coffee-הם ממערב ל -השם(

  מאפייה מדהימההה מקומית )של חווים(, לא כמו כל המאפיות המפונפנות עם טעם הפלסטיק. נמצאת

מזרחי של -, בצד הדרוםמי .במפס San Wantקצת דרומה למיקום של מלון  Jhang Jiangעל רחוב 

מין מאפה עגול פחוס, בצק פריך ממולא במשהו לא  מיוחד היהת הזו. הכל שם מעולה, טעים בהצומ

 אני ממש ממליצה להשקיע בחיפוש של המקום, זה ישתלם. ברור ומדהים.

  רחוב של נודלס דקיק כזה עם בצל ירוק, ירקות, שום, ג'ינג'ר וכו'. טעים! פשוט לחפש יש מלא מסעדות

 איפה מלא באנשים..

 תשוק אוכל בסמט Shuijing-  אווירה יותר כיפית באופן מפתיע ה המקום הכי שווה לאכול בעיר.בעיני

כבר היו סגורים(. מומלץ ומלא דברים  01:11נסגר די מוקדם בערב )הגענו בסביבות וזה בצהריים, דווקא 

ה עם ילטעום: מין מומו מטוגן מעולה )מסעדה קטנה בחלק הדרומי יחסית של הסמטה(, דוכן של טורטי

חביתה וירקות. יש מלא מסעדות של חוויים עם נודלסים שונים, קסרול וכו', הכל נראה מעולה. להיזהר 

 !!)ומסריח( הוא חריף בטירוף -מהטופו השחור המסריח

  החוויים עושים אחלה אוכל, כדאי לאכול במסעדות שלהם. –כללי באופן 

 ישבנו בהנחמד זו חוויה אבל  ,יש ברים באווירה סינית ומעושנת !-Matata  מול כל הבתי קפה, מופיע(

 (.Mia IPAמהבקבוק )מומלץ  חמימות מבחר של בירות ( והיהמי.במפסגם 

  בירהSnow- וזו אחלה בירה!בערך יואן  3-ב ליטר מוכרים במכולות בקבוק של חצי 

 

 מה יש לעשות?

מבחינת תחבורה ציבורית )אוטובוסים( אז אפשר להיעזר בו. נסיעה עולה יואן טוב גוגל מפס עובד  ●

 והאוטובוסים סבבה.
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 :פארקים ●

- Culture park שקט ונעים. People's park צמוד לכיכר שינינג  .פחות יפה אבל יש יותר התרחשויות

 ממערב יש עוד פארק קטן ויפה.

 יש פארקים יותר גדולים בפרברי העיר שאמורים להיות יפים, לא הלכנו. -

 

 מידע חשוב על תחנת האוטובוס המרכזית!

 )יחסית במזרח העיר(. האוטובוסים יוצאים מהתחנה המרכזית שליד הרכבת -אם רוצים לנסוע מחוץ לשינינג

תחנה ל  צריך ללכת -נים לרכבתאם עומדים עם הפ אנחנו הסתבכנו שם בטירוף, אז טיפ שיציל את חייכם:

גם מודיעין לתיירים שידעו  תחנה הזו(. יש ב'Bus Station'עליה שלט גדול  ישזו ש לאשמימין ולא משמאל )

איזה אגם מלח שנראה  -Chaka) צ'אקהאגם נבולה ולאקפארק ת יחסית בסדר. משם יוצאים אוטובוסים ל אנגלי

 שגם למקומות נוספים. להניח סבירו, לא הספקנו לנסוע לשם אבל נראה מהמם( –כמו הסאלאר 

 

 )מחוץ לשינינג, אבל חובה אם אתם באזור( :(Kanbula) הל  ּוּבאנ  פארק ק  

 נופים משוגעים לגמרי וממש מיוחדים. ונראה כמו פארק היורה או איזה כוכב אחר. מקום מדהים ביופיו 

 לוקח בערך  )בדרך מאוד יפה(, אבלק"מ  111 אוטובוס מהתחנה המזרחית בשינינג. זה אמנם רק -הגעה

 יואן ומגיע לעיירה קאנבולה שליד הכניסה המזרחית לפארק. 00.5לקחת בחשבון. הוא עולה  -שעות 3

  כשאנחנו אבל עוצר בנקודות היפות, ו שנוסע בתוכואמור להיות אוטובוס תיירים ממש גדול והפארק

 3-4-אז לקחנו מונית שעשתה לנו סיבוב בתוך הפארק כ ,היינו לא היה )חורף + הכביש היה בשיפוצים(

   .יואן לאדם, בטח אפשר גם פחות 151. שילמנו שעות

 בים שנראים המערבי של הפארק יש מין הרים אדומים מגני לכיוון החלק  .התצפיות על האגם מרהיבות

לא הגענו לשם. באופן אבל אמור להיות כביש מאוד מפותל ויפה,  משם מערבהעוד כמו זקיפים כאלה. 

 כללי הכל שם מדהים, יש נקודות תצפית עם דקים שאפשר ללכת עליהם קצת ושווה לעצור בכולם. 

 א ראינו מלונות או גסטהאוסים לטייל ברגל. לן לחוות את המקום ומומלץ לעשות שם לילה ואז יש יותר זמ

לישון אצל המקומיים. אפשר  אולידי באמצע הפארק שנראה מאוכלס ו Dehongיש כפר בשם  אבל

 הכביש הראשי, יורד לכיוון האגם(.לא על ) Nanzong Nunnary-ישנו באנשים קראנו בכמה בלוגים ש

  אם איןוטובוס מהעיירה קאנבולה לרבקונג, או לחזור לשינינג. קחת אאפשר ל -חזרה מהפארקבדרך 

 Yashigaדקות נסיעה( בשם  11-15מונית לעיירה סמוכה ) אפשר לקחת -אוטובוס )כמו במקרה שלנו(

יואן לאדם(. אמור להיות  31שממנה יוצאות מוניות שירות לשינינג גם יותר מאוחר בערב ) ,או משהו כזה

 לאיפה שהוא עובר יש מסעדה של חוויים עם פולד נודלס מדהים! שם גם אוטובוס, וצמוד
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13. 

Xi'an )שי'ָאן( 
 Huashan-לילות כולל לילה אחד ב 6

 

 כמה מילים:

  עם אוכל מעולה. ממש כיפית ונעימה, מתוירת אבל עיר

 

 איך הגענו? 

 .ק"מ בערך אז זה די מרשים( 911-, ומדובר בשעות 4.5-)כ רכבת מהירה משינינג

 

  :לינה

Han Tang Inn-  הוסטל מעולה מכל הבחינות במיקום מצוין )מרכזי ויחד עם זאת רחוב שקט(, מומלץ מאוד. )יש

 זור המשותף נראה פחות כיפי(, לא ראינו את החדרים אבל האבאותו רחוב Han Tang Houseגם 

 

 אוכל:

 Rou Jia Mo-  בפיתה פריכה, שלא דומה ה"המבורגר" המקומי המפורסם הוא בעצם בשר רך וקצוץ

 - 王魁腊汁肉夹馍 (Wang Kui La Zhiבכלל להמבורגר אבל לא פחות טעים! מקום מומלץ במיוחד: )

אבל ממש ממש שווה )מה גם שזה אזור ממש מקומי שנחמד  -נמצא ממזרח לחומה, קצת מרוחק 

 /xian-in-burger-www.xianease.com/2015/10/25/best כאן: רטיםלהסתובב בו(. פ

 Yangrou Paomo- )יש המון מנחם וטעים שמפוררים לתוכו פיתה, והוא תענוג מרק כבש )או בקר .

השוק המוסלמי. אנחנו אכלנו במקום קטן ומעולה קצת הלאה  מקומות שמוכרים את זה באיזור

 .Daxuexi)מערבה( מהשוק, בסמטת 

 (כיסונים מאודים) . עושים חור ושותים ואז אוכלים את הדמפלינגסדמפלינגס ממולאים בבשר ומרק .

 .Jia San Guantang Baozi Guan -אכלנו במסעדה גדולה ברחוב הראשי של השוק המוסלמי

 שי'אן בשם נודלס רחב ושטוח, אופייני לBiang Biang Mian!טעים וטרי . 

 Shaanxi Thirteen- הוני של השוק המוסלמי. גלידת מאצ'גלידריה ברמה מערבית, בקצה הצפ!!! 

 אפה מטוגן ממולא בירקות ירוקים ובשר, מבצק פילו פריך. מוכרים אותו בהרבה מקומות באזור השוק מ

 ז קולינרי מפואר, אבל עמוס מאוד.המוסלמי. באופן כללי השוק המוסלמי הוא מרכ

 בשוק  את זה מדהים! מוכרים -לביבות בטטה מטוגנות, לרוב עם כלמיני הפתעות מתוקות בפנים

 בעיר. מתוירים המוסלמי ובעוד מקומות

 Guangming Xiang- חנויות מקומיותו בה מסעדות קטנותזור המוסלמי, עם הר רחוב מגניב ושקט בא . 

 , מומלץ לנסות שם אתיה מקומית טובהיהדרומי שלו יש מאפ כיף להסתובב בו בלב כל ההמולה. בחלק

 .מומלץ באופן כללי, מוכרים אותו בהרבה מקומות( ממתק הזהההממתק שנראה כמו חלווה )

 Helen's Bar-  נדיר מאוד שילוב מאפיינים ) מחירים טוביםבירה קרה ועם  ,נורמליאשכרה בר מקומי אך

 מאוחר.זור ממש תוסס עם מלא מסעדות שפתוחות עד . אDongliu-ו Beiliuבפינת רחובות  .(!בסין

 Xi'an Brewery- זור המסעדות המפונפן שליד פגודת האווז. מבשלת בירה מצוינת אך יקרה. נמצאת בא

 , שלא היינו בו.Near Wall Bar -להם גם בר בחלק הדרומי של החומה יש 

  ממש מול ההוסטל יש מסעדה שבמהלך היום רואים איך מכינים שם נודלס ירוק )אולי עם תרד?( וטעים

 יותר טעים בלי.בעיני ש גרסה עם מרק וגרסה בלי מרק, לאללה. י

file:///C:/Users/yarde/OneDrive/Documents/סיפורי%20דרך-%20ה-טיול/סין/www.xianease.com/2015/10/25/best-burger-in-xian/
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 מה יש לעשות?

 ממש שווה להיכנס. מתחם שקט ויפהפה, שילוב ממש מעניין בין אלמנטים סיניים  -המסגד הגדול

 ומוסלמיים. כיף באמצע הבלגן של הרובע המוסלמי.

 כסף בנוסף לכניסה עוד כנ"ל. מתחם שקט ונעים. לא נכנסנו לפגודה עצמה )זה עולה  -פגודת האווז

 בעיני. ר שמסביב מאוד מודרני, פחות כיפיזולמתחם(. הא

 אולוגיה ילמי שמתעניין קצת בהיסטוריה, ארכאחת האטרקציות המפורסמות בסין.  -חיילי הטרקוטה

 בתמונות(. לנו נראההיה שווה את הנסיעה ואת הכסף, ממש מרשים )יותר ממה ש -וכו'

 ומגניבה , העיר ממש נעימה(לא רק באזור המוסלמי) חובותהכי כיף פשוט לשוטט בר  -בעיני. 

  

-Huashan  מחוץ לעיר( :חואשאןהר( 

 ממליצה מאוד!!אחד המקומות היפים שראינו, מרגיש כמו על קצה העולם. 

 ל, לעשות טיול יום משי'אן, לעלות ברכבל, לרדת ברכב -יש דרכים שונות לטייל אל ועל ההר  -אופרציה

לעשות את כל זה ברגל, לישון על ההר ועוד ועוד. האופציה המומלצת בעיני, שגם מאפשרת ליהנות 

וגם לא יוצאת יקרה מדי )מכיוון שלינה על ההר היא יקרה  מהיופי המטריף שמתגלה מהפסגה

רכבת מהירה מתחנת הרכבת הצפונית של ) Huashan לנסוע בערב משי'אן לעיירה היא כזו: מאוד(,

יואן לאדם(, לישון שם באחד ההוסטלים )הזולים!( שקרובים לתחילת  55דקות נסיעה,  31-41ן, שיא

אבל בטח הכל די דומה(, ועל הבוקר )מוקדם!( להתחיל לטפס על  Gehui Hotel-המסלול )אנחנו ישנו ב

הכל  אבלכדאי להביא אוכל ומים משי'אן או מהעיירה שלמרגלות ההר כי על ההר אמנם יש חנויות  .ההר

 .51%יואן לאדם אחרי שקיבלנו הנחת סטודנט של  91יקר. כניסה לפארק עלתה לנו 

 שעות בהליכה ממש  4-4.5הטיפוס לפסגה הצפונית )הנמוכה מבין פסגות ההר( לקח לנו  -הטיפוס

כי יש שם טיפוס רציני מאוד. משם מומלץ להמשיך לטפס לשאר  כלומר בקצב איטי, רגוע זה לא, -רגועה

המזרחית, הדרומית ולבסוף  -אחת לשנייה. אנחנו עלינו לכל הפסגות די קרובותהפסגות, שהן 

בתחילת נובמבר, זה משתנה לפי העונה כמובן(, כולל  17:31המערבית, אליה הגענו לשקיעה )בסביבות 

עצירות מנוחה, אוכל וכו'. זה באמת אחד הימים הטובים והמספקים שהיו לנו בטיול, ואני חושבת שזה 

, אבל זה לא משהו לוליםתכות זה שטיפסנו ברגל! הטיפוס אמנם מעייף וכולל גם טיפוסים הרבה בז

  באמת לחוות את ההר. מאפשרה ם סינים עושים את זה!( ובעיני זמסובך טכנית )גם ילדים וזקני

 (. 11%של  יואן לאדם אחרי שקיבלנו בקושי הנחת סטודנט 105ירדנו ברכבל האחרון ) -חזרה לשי'אן

משם לקחנו  כבר היה חשוך אז לא ראינו את הנוף אבל זה חתיכת רכבל והנסיעה בו ממש מגניבה.

דקות. משם לקחנו מונית לתחנת רכבת וחזרנו  45-אין הנחה(, לוקח כ -יואן לאדם 41אוטובוס לעיירה )

  באותו ערב לשי'אן, עייפים אך ממש ממש מרוצים!
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14. 

Zhangjiajie  ְָיאֶג'יי()ָז'אְנג'  פארק אוואטר – גִּ
 לילות 3

 

 איך הגענו? 

 למחרת, שזו 19:11-בלילה ומגיעה ב 1-שיוצאת ב Zhangjiajie-יש רכבת אחת משי'אן לרכבת לילה משי'אן. 

)העיירה  Wulingyuan-ל באותו ערב לקחת בחשבון שזה גבולי להגיעצריך . האופציה הכי זולה ונוחה שמצאנו

 .והרכבת שלנו למשל הגיעה באיחור ,19:01-יוצא ב לשם האוטובוס האחרון(, כי שנמצאת על הכניסה לפארק

 

 : ואוכל לינה

 Hostel-נשארנו שם לילה, וישנו ב Zhangjiajieבגלל שהגענו מאוחר יחסית לעיירה 

Geographer-  על הבוקר  בסין.הוסטל מעולה וזול, עם הריח הכי טוב שהיה לנו בחדרים

 Wulingyuantuniu-ישנו ב. שם יוצאים אוטובוסים כל הזמן, Wulingyuan-המשכנו ל

Youth Hostelנקי, לא יקר, הבחורה בקבלה הסבירה לנו הכל על הפארק,  -. היה אחלה

 זור משותף שזה טיפה מבאס.דקות הליכה מהכניסה לפארק. אין אחמש 

 ב-Wulingyuan של ירקות,  אכול כפי יכולתך –מגניבה מסעדת ברביקיו אכלנו ב

 41טים, פיצה, סושי(. מלא תוספות )אורז, סל וכו' שצולים בעצמכם, וגם בשר, דגים

 מצורף כרטיס ביקור.יואן לאדם. 

 

 כמה דברים לגבי הפארק:

הפארק שם בכל הימים האלו כי כניסה לפארק תקף לארבעה ימים ובהחלט יש מה לעשות הכרטיס  ●

אנחנו היינו בו רק יומיים כי מזג האוויר לא היה כל כך טוב )מאוד מאוד  ובאמת נראה כמו אוואטר. מהמם

אוד מאוד תיירותית פחות זרמה לנו )למרות שברגע שמתרחקים מתחנות כי האווירה הממעונן( וגם 

 אפשר להיות ממש לבד!(. –האוטובוס/רכבלים/נקודות תצפית שקרובות אליהם 

הפארק בעצם נמצא על הר והעיירה  אבל ,ממש על הכניסה לפארק אמנם נמצאת Wulingyuan ירההעי ●

אלא אם  כדי להגיע לנקודות השונות, מהצד הזה חייבים לקחת גם רכבל/מעליתכשנכנסים  למטה, אז

שם כי זה לא כלול  מייקר את הבילויזה . )שזה מאוד קשוח( את ההר באותו יום ברגל לרדתרוצים לעלות ו

 ., אז אני לא יודעת מה עדיףזורים אחריםהמשמעות של לינה בא לא בדקנו את במחיר הכניסה.

 (04/5הצלחנו לקבל הנחות סטודנט במעלית וברכבל, שווה לנסות! )בכניסה לפארק זה רק מתחת לגיל  ●

 ן.לוקחת זמ ועמוסה ולכן צת מסורבלתלקחת בחשבון שהתחבורה בתוך הפארק ק ●

 ש דוכני אוכל על ההר בנקודות ההומות. מחירים סבירים.י ●

 

 מסלולים בתוך הפארק:

, טיפוס לא קל אבל Miles Gallery 10 דרך Tianziטיפוס על הר  -)התחלנו מאוחר באותו יום( 1מסלול  ●

בפסגת ההר! שווה. וגם נוף מטורף!  יש מקדונלדס -והלהיט שעות. 0.5-3-, לקח כי מתגמל וגם לא נורא

 ירדנו במעלית אבל בעיקרון עדיף לרדת ברכבל.

. ההליכה לשם ברובה Fields in the Skyעלינו ברכבל, נסענו באוטובוס לתחילת המסלול של  -0מסלול  ●

יואן לאדם, היינו  15על כביש, קלה מאוד. נקודת תצפית מדהימה ולא היו אנשים בכלל. משם לקחנו רכב )

. לקחנו אוטובוס למסלול הקטן אם לא ממהרים אפשר גם לחזור ברגלאבל אנשים( לנקודת האוטובוס,  4

עד  ,ברגל דרך היער ואחר כך לאורך הנחלוכו'. אחריו ירדנו  Natural Bridge, Enchating Terraceשל 

 למקום שבו יורדים מהמעלית. ההליכה לאורך הנחל יפהפיה ולא היו כמעט אנשים.
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15. 

Fenghuang )ֶפְנְגחּוָאְנג( 
 לילה אחד

 

 איך הגענו? 

לאדם, יואן  111צהריים. שעות העוד כמה אוטובוסים ביש  .בבוקר 8:31-, יוצא בWelingyuan-אוטובוס ישיר מ

 שעות. 5-כ

 

  :לינה

Zhenshui Renjia Inn-  .זול, אחלה חדרים, המנהלת מקסימה ומדברת אנגלית, עזרה לנו מאוד מבחינת מידע

היינו שם רק לילה אחד כי היינו מוגבלים בזמן אבל בעיני אפשר  ממוקם בסמטה חמודה ושקטה קרוב לנהר.

 בכיף גם להישאר שניים.

 

 אוכל:

 של ענבים מוזרים וטעימים! מוכרים ברחוב סוג 

 סוגי נודלס שונים, ירקות וכו', אחלה מנה. -נודלס מוקפץ במלא מסעדות ברחוב 

 

 מה יש לעשות?

  זור הנהר. אם מתרחקים קצת אפשר לראות קצת יותר הכי כיף פשוט להסתובב בעיירה באבעיני

 מקומיים ופחות תיירים. יש כמה נקודות תצפית יפות ליד הגשרים.

  !( 03:11בלילה העיירה מלאה במועדונים עם מסיבות וקריוקי. נסגרים מוקדם!! )בטח בסביבות חיי לילה

 מומלץ לשתות לפני באיזו מסעדה ואז ללכת לשם.אז האלכוהול ממש יקר בהם, 

 

 
 



 
 

 yardenmeiro@gmail.com|  ירדן מאירוביץ'

 

29 
 

16. 

Yangshuo )  )ָיאְנְגשּוֹּ
 לנצח(לילות )ואם היה לנו עוד זמן היינו נשארים  4

 

 איך הגענו? 

בבוקר. אם אין )כמו במקרה  11:11-באוטובוס מפנגחואנג. בעיקרון אמור להיות אוטובוס לגווילין פעם ביום ב

-)כ 14:11יואן(, ומשם יש אוטובוס לגווילין בשעה  41)כשעה נסיעה,  Huaihua-אפשר לקחת אוטובוס ל -שלנו(

 יואן(. 141שעות,  5

 

  לינה:

Sudder street!!! ם רחוק ממרכז העיר, מוקוגם זול! צוות סופר נחמד. מ !יינו בו בסיןההוסטל הכי טוב שה

. יש בריכה באזור הכפרי יותר של ההוסטל  הרבה יותר שקט וכיףבעיני זה דווקא יתרון כי יאנגשו הומה מאוד וש

בשם מאפייה מעולה בהוסטל יש גם מומלץ להתפנק בחדר עם מרפסת לנוף.  ופינוק כללי. וחצר כיפית, נוף יפה

5's Cake  ברמה כזו( –)עוגת מאצ'ה, פאי חמאת בוטנים. 

 

 :אוכל

 יש המון מסעדות במרכז העיר אבל לא ממש הגענו לשם, אז כל ההמלצות הן בקרבת ההוסטל:

  חנות עם שול ומעולה יש מסעדה קטנה  ,בין שתי מכולותו אחרי השער ,כשהולכים לכיוון מרכז העיר

לארוחת צהריים מרק ו, )טעים!( לארוחת בוקר לחם מטוגן טבול בחלב סויה חם הם עושים -נמוכים בחוץ

 עולה.וונטון מ

 Fisherman Beerfish- קצת יקרה  כרבע שעה הליכה לכיוון מרכז העיר, על הרחוב הראשי. מסעדה

 .)זה פשוט דג, אני לא יודעת איפה הבירה נכנסת כאן( שלהם מעולה Beerfish-אבל ממש טעימה. ה

 אנשים... 4ים לחלוק מתא

  יש ביאנגשו מנה שבה אפשר לבחור את התוספות שרוצים )ירקות, בשר וכו'( ואז מאדים או אופים את

 מומלץ! -זה במין סיר קטן עם אורז

 !לא הפסקנו לנשנש. – במיוחד הליצ'י הסיני והמנדרינות דוכני פירות מדהימים 

 

 מה יש לעשות?

 הם די  -בהוסטל אופניים אפשר להשכיר לחקור את האזור!  לדעתי הדרך הכי כיפית -ייםטיולי אופנ

יש בהוסטל  .יותר טוביםאופניים במרכז העיר אמורים להיות  אבל אנחנו הסתדרנו איתם. מצ'וקמקים

, במקטע Yulong River-מסלולים מהממים לאורך ה המלצות למסלולי אופניים שונים, אנחנו עשינו

. יש שבילי Moon Hill-!( לבין החיבור לכביש הראשי שהולך לבפני עצמו יפהשהוא ) Fuli Bridgeשבין 

 תענוג! בקטעים מסוימים זה ממש קרוב לנחל ואפשר לרחוץ., ואופניים משני צדי הנחל 

 Moon Hill-  ללכת מאוד כדאי דווקא טיפוס לא קשה מדי. יש שביל שכתוב שאסור ללכת אליו אבל

 .מהמםם יש נוף מגיע ממש לפסגה ומש הוא -אליו

 ט על הישי-Li River  במקטע שביןYangdi  לביןXingping-  יואן,  15מאוד יפה. אוטובוס לינגדי עולה

יואן )מגיע לנקודה לא רחוקה משינגפינג ומשם יש הסעה בחינם או מסלול הליכה של  118והשיט עולה 

 כשעה(.
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 קונג:-לממשיכים להונג

 שעות( 3-3.5) רכבת מהירה היא משם להונג קונג. הדרך ההגיונית והנוחה משכנו, כמו רבים וטובים, האנחנו

אבל אנחנו רצינו . יאנגשו אבל זה בעצם בשינגפינג( )נקרא תחנת Xingping-מגווילין או מ (Shenzhen) לשנז'ן

 אז לקחנו אוטובוס לילה כלומר להגיע לשם מוקדם בבוקר, ,להספיק לטיסה + לא לעשות לילה בהונג קונג

התאים  זה אבל )אין מקום ליישר את הרגליים וכו'( שעות, די מצ'וקמק ומבאס 9-לוקח כזה מיאנגשו לשנז'ן. 

לים שם( וישר נסענו לצרכים שלנו. בהונג קונג לא נשארנו בכלל, עברנו את הגבול )עבר ממש חלק! ממש יעי

 .יוואןיטלטסנו ממנו לשדה התעופה 
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17. 

Xingping  ִּג(ינְ פִּ גְ ינְ )ש 
 לילות 0

 

 כמה מילים:

זה מקום  מיאנגשו. מה שכן, בתכלס היא לא פחות מתוירתציפינו לאיזה כפר אבל עיירה קטנה באזור יאנגשו. 

 ברים מאוד מאוד יפים לראות.אמנם הנוף דומה אבל יש שם כמה ד יותר קטן ויש שם אווירה אחרת, ו

 

 איך הגענו?

דקות והדרך יפה  41-מלא אוטובוסים מ/ל יאנגשו. לוקח כ(. אבל יש גם בשייט מיאנגדי )פירוט בחלק של יאנגשו

 ועוברת בין הכפרים.

 

  :לינה

This Old Place-  אחלה הוסטל עם אווירה רגועה ומגניבה. מיטות קצת קטנות. יש להם תנור אבן ועושים שם

 עוף, שום ובייקון( -פיצות מעולות! )מומלצות 

 

 מה יש לעשות?

 Laozhai Hill-  שווה ביותר! אפשר )יוצא ממש דקה מההוסטל(. נוף מטריף טיפוס של כחצי שעה ,

 לראות משם זריחה/שקיעה.

 -20 Yuan viewpoint  .)נקודת תצפית יפה על נהר הלי )התמונה שמופיעה על השטר של עשרים יואן

על הנהר. בדרך אליה יש נקודות תצפית ממש יפות  -בערך רבע שעה הליכה מההוסטל. יותר מעניין

 כביש במקום שנראה יפה ולשוטט שם.פשוט לרדת מה

 מנת החציל ב-Warm Cafe!מפחיד ! 

 

 

 

 ווהו! נגמר! מקווה שסייע לכם 

 סין זה מקום מופלא והלוואי שתהנו ממנו לפחות כמו שאני נהניתי.


