תכנית הביקור ועלויות:

משלחת נשיא התאחדות בוני הארץ לביקור מקצועי בסין
גואנגז'ואו והונגקונג
 15-21בינואר 2019
סיור מקצועי בתחומי הבניה והתשתיות בסין הינו הזדמנות נפלאה לחוות ולראות את מגוון היכולות של
הסינים בתחום .במהלך הסיור נבקר במפעלים לחומרי בניה ,ובפרוייקטים של בניה ,תשתיות ,התחדשות
עירונית ועוד .במהלך הביקור ,נבקר במספר אתרים היסטוריים שיפתחו לנו צוהר לתרבות הסינית
המיוחדת.
המשלחת בהובלת נשיא התאחדות בוני הארץ – מר רוני בריק
תאריך יציאה :יום שלישי  15.1.2019בשעה  12:25טיסה ישירה בחברת האי-נאן תל אביב-גואנגז'ואו.
(נחיתה בגואנגז'ואו ב 16.1.2019בשעה  06:00לפנות בוקר)

תאריך חזרה :יום שני  21.1.2019בשעה 16:30
(נחיתה בשעה  22:30בישראל)

התוכנית כוללת
(התוכנית כפופה לשינויים)

17/01/2019
חמישי
א .בוקר

16/01/2019 15/01/2019
רביעי
שלישי
הגעה
לגואנגז'ואו
איסוף מהשדה
צ'ק-אין
ביקור בפרוייקט
גואנגז'ואו
בינוי ותשתיות
א .בוקר

18/01/2019
שישי
א .בוקר

19/01/2019
שבת
א .בוקר

ביקור במפעל

מקדש ליו-רונג
ועצי הבאן יאן

20/01/2019
ראשון
א .בוקר
הבודהה הגדול
בעולם
מנזר פואו-לין

חומרי בנייה
א .צהריים

ביקור במפעל
מוצרי גמר

א .צהריים
א.צהריים

א .צהריים

מתחם סגנונות
אדריכליים

שייט נהר
הפנינים

שוק הקומיק

טיסה
לגואנגז'ואו

מנוחה
והתרעננות
תצפית מגדל
קאנטון

מנוחה
והתרעננות

ארוחת פתיחה
הקונסול הכללי

מסיבת ערב

ארוחת ערב
שבת חגיגית

מלון גואנגז'ואו

מלון גואמגז'ואו

מלון גואנגז'ואו

עלות לאדם יחיד בחדר.3,900$ :
תוספת עבור בן/בת זוג או משתתף נוסף בחדר זוגי .2,600$ :

שוק רחוב
הנשים

21/01/2019
שני
א .בוקר
עזיבת המלון
התחדשות
עירונית באי
הצפוף בעולם
המדרגות
הנעות
הארוכות בעולם
א .צהריים
פיזור לשדה
התעופה

צאת השבת
עזיבת המלון
נסיעה לתחנת פסגת ויקטוריה
הרכבת
טיסה לישראל
נסיעה ברכבת
מהירה
BULLET TRAIN

צ'ק-אין הונגקונג

סימפוניית
האורות

מלון הונגקונג

מלון הונגקונג

הגעה לישראל

המחיר כולל:










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

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.

