משלחת יו"ר לשכת שמאי מקרקעין לביקור מקצועי בסין
 3-10בנובמבר2019 ,
סיור מקצועי בתחומי הנדל"ן עבור שמאי המקרקעין הינו הזדמנות נפלאה לחוות ולראות את מגוון היכולות
של הענק הסיני בתחומי הבניה והמגורים .במהלך הסיור נבקר בפרוייקטים של נדל"ן מגורים משולב ,תכנון
עירוני מתקדם ,מימון עסקאות נדל"ן ,התחדשות עירונית ועוד .כמו כן ,נבקר באתרי תרבות והיסטוריה
שיפתחו לנו צוהר לתרבות הסינית המיוחדת.
המשלחת בהובלת יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל – מר חיים מסילתי.
תאריך היציאה :יום ראשון ה 3/11/2019-בשעה  14:40טיסה ישירה בחברת האי-נאן מתל אביב לבייג'ינג
(נחיתה בבייג'ינג ב 4/11/2019בשעה  06:00בבוקר)
תאריך חזרה :יום ראשון ה 10/11/2019-בשעה  01:30לפנות בוקר (נחיתה בישראל ביום ראשון
ה 10/11/2019בשעה  07:45בבוקר)
התוכנית כוללת:
(התוכנית כפופה לשינויים)

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

ראשון

03/11/2019

04/11/2019

05/11/2019

06/11/2019

07/11/2019

08/11/2019

09/11/2019

10/11/2019

הגעה לבייג'ינג
איסוף מהשדה

א .בוקר

א .בוקר

א .בוקר

א .בוקר

א .בוקר

הגעה לישראל

צ'ק-אין
א .בוקר
היכרות והחלפת
כסף
סיור שטח
פרוייקט דיור
משולב:
מגורים ,מסחרי,
ציבורי

סיור שטח:
מרכז התכנון של
מטרופולין בייג'ינג

א .צהריים

ארמון הקיץ
(כולל שייט באגם)

ביקור:
ברוקראז' JLL
וענק הבנקאות
HSBC

מפגש עסקי:
ראשי לשכת
שמאי המקרקעין
הסינית

כיכר טיאנאנמן

(כולל ארוחת צהריים)

העיר האסורה

שוק הפנינים

החומה הגדולה
טיול יומי

שוק המשי
א .צהריים
מופע מסכות
הזהב

התרעננות

טיסה
לבייג'ינג

התרעננות
תצפית אורבנית
מגדל מרכז
הסחר העולמי

א .ערב
קבלת פנים
עם נציג
השגרירות

מסיבת ערב
חגיגית

א .ערב

מלון

מלון

מלון

א .ערב

קבלת שבת
וואנגפוג'ינג
שוק הלילה
שוק האוכל

פרוייקט הכפר
אולימפי
צאת השבת והבדלה

א .ערב
גבעת הפחם

שינוי ייעוד
והתחדשות
עירונית
מתחם אומנות
ופנאי 798

ארוחת שבת
חגיגית

מלון

התארגנות
צ'ק אאוט
פיזור לשדה
התעופה
טיסת האי-נאן
חזרה לישראל

מלון

עלות למשתתף יחיד בחדר – מחיר מיוחד לחברי לשכת שמאי מקרקעין₪ 12,700 :
(עסקה פטורה ממע"מ)  --מחיר למשתתפים שאינם חברי לשכה-- ₪ 13,200 :


(דמי רישום וטיפול ארגוני בסך  ₪ 250עבור כל משתתף/פת)

תוספת עבור בן/בת זוג או שותף עסקי בחדר זוגי₪ 7,420 :
תל אביב ,רחוב יגאל אלון  ,159קומה  2משרד 222
פקס 03-52394190

office@landvalue.org.il

טל' 03-5225969

www.landvalue.org.il
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 3-10בנובמבר2019 ,

המחיר כולל:










טיסה ישירה הלוך ושוב
הנפקת ויזה לסין
לינה בבית מלון  5כוכבים – דה לקס על בסיס לינה וארוחת בוקר
 3ארוחות ערב רשמיות
אוטובוס 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

המחיר אינו כולל:





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

*לרשות המשתתפים יעמוד טלפון ומייל להזמנת אוכל כשר מבית חב"ד לפי הצורך ובתוספת תשלום*

תל אביב ,רחוב יגאל אלון  ,159קומה  2משרד 222
פקס 03-52394190

office@landvalue.org.il

טל' 03-5225969

www.landvalue.org.il

