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תוכנית הביקור ועלויות:

משלחת נשיא התאחדות בוני הארץ לביקור מקצועי בסין
 10-17ביוני 2018
סיור מקצועי בתחו מי הבניה והתשתיות בסין הינו הזדמנות נפלאה לחוות ולראות את מגוון היכולות של הסינים
בתחום  .במהלך הסיור נבקר בפרוייקטים של בניה ,תשתיות ,התחדשות עירונית ועוד .כמו כן ,נבקר במספר אתרים
היסטוריים שיפתחו לנו צוהר לתרבות הסינית המיוחדת.
המשלחת בהובלת נשיא התאחדות בוני הארץ – מר רוני בריק
תאריך יציאה :יום ראשון  10.6.2018בשעה  13:30טיסה ישירה בחברת האי-נאן תל אביב-בייג'ינג( .נחיתה
בבייג'ינג ב  11.6.2018בשעה  06:00לפנות בוקר).
תאריך חזרה :יום ראשון  17.6.2018בשעה  01:30לפנות בוקר (נחיתה בשעה  08:00בישראל).
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עלות לאדם יחיד בחדר.₪ 11,800 :
תוספת עבור בן/בת זוג או משתתף נוסף בחדר זוגי .₪ 5,800 :
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המחיר כולל:










טיסה ישירה הלוך ושוב.
הנפקת ויזה לסין.
לינה בבית מלון בבייג'ינג מדרגת  5כוכבים  -דה לקס ,על בסיס לינה וארוחת בוקר
 3ארוחות ערב רשמיות.
אוטובוס מפואר צמוד במהלך כל ימי הביקור כולל העברות.
כניסות לאתרים בהתאם לתוכנית.
סיורים בפרוייקטים ומפגשים עם חברות סיניות.
מופעי תרבות בהתאם לתוכנית.
מלווה ישראלי צמוד ומתורגמן ישראלי.

המחיר אינו כולל:





תוספת לבן/בת זוג (או אחר) בחדר זוגי.
ארוחות נוספות.
ביטוחים למיניהם.
תוספות בגין טיסה במחלקה ראשונה ו/או עסקים ו/או אקונומי פלוס

