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 יום( 17) 5-21.01.2020יציאה: 
 
 

  מתל אביב בטיסה עם יעד ביניים נמריא - 1יום 
 

  האנויל -הגעהב  -02יום 
  נצא לסיור היכרות. נוי אליה נגיע בשעות הערב ., ונמשיך בטיסה להאננחת בבנגקוק
 ולינה. העברה למלון 

 
 למפרץ הלונג – 03יום 

בבקר נצא לסיור בהאנוי. נבקר במאוזוליאום של הו צ'י מין בפגודת העמוד הבודד ובמקדש נגוק סון. 
בצהרים, נצא מזרחה דרך ביקור בכפר הקדרים "באט טרנג" ונגיע למפרץ הא לונג המרהיב על צוקי 

 הסלעים המזדקרים ממנו. בערב נשוטט בטיילת. ארוחת ערב ולינה.
 

 Long bay-(Ha)הלונג בי  -האנוי -04 יום

אחד מאתרי הנוף, המרשימים ביותר  -הלונג בייאת היום נבלה ב

 טונקיןאסיה. נצא לשייט של מספר שעות במפרץ  בדרום מזרח
ובנופיו עוצרי הנשימה ונשוט בין צוקים, מערות ונקרות. נהנה 

. נשוט בין צוקים המתנשאים פינהעל הס צהרייםארוחת מ
מתוך המים במבחר צורות וגדלים ונוכל לצפות בחיי 

ב, נחזור לעת ערהמקומיים באזור, החיים בסירות על המים. 
להאנוי לארוחת ערב והעברה לתחנת הרכבת ונסיעה ברכבת 

 לינה ברכבת. .לילה בתאי שינה לסאפא

 
 סאפה –ואן  טא – לאו קאי -  יום שבתיום ו' +  06+  05יום 

בשעות הבוקר נגיע ללאו קאי, וניסע לאזור סאפה. את 
היום נקדיש לטיולים רגליים באזור ההררי המרשים: גשר 

Ta Vanהראטאן, וביקור בכפר טא ואן  הקבוצות  
בני הדזאי  –האתניות הייחודיות באזור  Dzai נבקר גם  

Cat Catבכפר קאט קאט  אליו מגיעים רבים מתושבי  
בושים בבגדים מסורתיים, בכדי להשתתף הסביבה, ל

בערב, קבלת שבת וארוחת ליל שבת. בשוק המקומי. 
 בשבת, נצא לטיול רגלי באזור המלון.

 
 

 סאפא – 07ום י
הא הידוע בשוק סוף  לאחר ארוחת הבוקר נסיעה לכפר באק

השבוע הססגוני שמתקיים בו אליו נקבצים בני ובנות שבטי 
ההרים השונים מכל הסביבה. לאחר הביקור בכפר ובשוק הצבעוני טיול רגלי בגבעות הסובבות את באק 

(, ונעלה על רכבת Lao Caiהא אל כפרי הקבוצות האתניות החיות בסביבה. ניסע אל העיירה לאו קאי )
 חזרה להאנוי.הלילה 

 
 Hueהואה  -האנוי  - 08יום 

נגיע להאנוי ונגיע למלון בו נוכל להתרחץ, לנוח קמעה וארוחת בקר. נשלים את הביקור בהנוי, נבקר ברובע 
שהייתה בירתה העתיקה של   Hueהסיני ונצא לסיור ריקשות.  העברה לשדה התעופה וטיסה להואה 

, נבקר ובמאוזוליאום של אחד מהקיסריםהקיסרית. נצא לביקור בעיר האסורה המרשימה  ויטנאם
במוזיאון המלכותי ובמצודה המלכותית שהייתה מקום מגוריהם של הקיסרים. נסייר בשוק דונג בא 

 הצבעוני. ארוחת ערב ולינה.
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 Hoi Anאן -הוי – Hueהואה   -  09יום 

 Perfum –לאחר ארוחת הבקר נצא לשייט "בנהר הבושם" 

river  נבקר בפגודה של טיאן מו .Thien Mu pagoda  וניסע
להוי אן . נעבור דרך דאנאנג שהייתה מרכז של הצבא האמריקאי 
במלחמת ויטנאם, נבקר במוזיאון הצ'אם בו אוספים מרהיבים 

שוקקות מתקופת הממלכה הצ'אמפית. נגיע להוי אן, מהערים ה
של ויטנאם שהייתה בעברה עיר נמל אך עקב התייבשות הנהר 

אתר  –את העיר, איבדה את הנמל. נבקר בעיר העתיקה  ההחוצ
שהוכרז כאתר מורשת עולמית על ידי אונסקו, נבקר במרכז 
הקונגרסים, נראה את הגשר היפני, נבקר בשוק הדגים המקורה 

 Thai Kiוהצבעוני ונבקר בבית טאי קי 
 שנה.  ארוחת ערב ולינה. 300בן בית 

 
 

  (Saigónסייגון ) -10יום 
בירת דרום ויאטנם  הוהייתאשר ידועה גם בשם הו צ'י מיין סיטי )על שם מנהיג המהפכה(, סייגון, לנצא 

מסורתי, ריקשות  וייטנמי. סייגון היא עיר צבעונית וססגונית המשופעת בנשים עם לבוש 1975עד שנת 
אופניים, מקדשים ושווקים צבעוניים.נצא לסיור היכרות בעיר במהלכו נבקר ברובע הקולוניאלי העתיק, 

 למלון  נגיע ופגודת וין נגיאן. הסוער של העיר הסיני רובעבית האופרה, קתדרלת נוטרדם, שוק בינתאי, ה
 לארוחת ערב ולינה

 
 (aekongMהדלתא של המקונג ) -סייגון  -11יום  

, המוצא של אגוזי הקוקוס ומפעלים משפחתיים. בדרך נעצור לביקור קצר בדלתא של המקונגר וסיל נמשיך
בתעלות, בינות לגנים  לשוטט, נצא   My Thoמיי טאו נסע נגיע לעיירה  Vinh Trangבפגודת וינג טראנג 

פרות, ירקות, דגים ומגוון  של מגוון  סחרבמולבתי התושבים המקומיים החיים לגדות התעלות, נצפה 
נבקר בכמה "מפעלים משפחתיים" ובשעות אחר הצהריים   על גבי הסירות. להכוסחורות שונות 

 המאוחרות, נחזור לסייגון. ארוחת ערב ולינה.
 

 טאי נין ומחילות קו צ'י – 12יום 
 צ'י ות קוחילבמסורתי המרהיב. נמשיך לביקור מבמקדש טאי נין שם נצפה בטקס היומי הביקור ל נצא

למסתור ולחימה  הוייטקונגאשר שימשו את ק"מ מסייגון. נבקר במחילות התת קרקעיות  65-הנמצאות כ
 נחזור לסייגון לארוחת ערב ולינה בעת מלחמת ויאטנם.

 
 סייגון. –שבת ו' + יום יום  – 14+יום 13יום 

 הססגוניים. חזרה למלון לקבלת שבת וסעודת שבת.  הבשווקי נצא לטיול בסייגון-בשישי 
   וסיורים רגליים באזור המלון.תפילות שבת וארוחות עשירות -בשבת

 
 Siem Reapסיאם ריפ  –סייגון  -  – 51יום 

השלמת ביקורים בסייגון והעברה לשדה התעופה לטיסה לסיאם ריפ . העברה לבית המלון. אחר הצהרים 
הנמצא על פסגה נשאה ממנה נוכל להתבונן בשקיעה מקסיה מעל  Prerupפרהרופ נצא לביקור במקדש 

 אזור המקדשים. ארוחת ערב ולינה.
  

 (Angkor) קורגאנ -(eapR-Seem)ריפ סיאם  -16יום 
 יבמקדש סיורללאחר ארוחת הבוקר נצא  

מכלול המקדשים המרהיב ביותר  -אנגקור
הגדולים  המהישגיבאסיה, הנחשב לאחד 

ות האנושית. נבקר בשער הדרומי, בשל התר
בה נראה פילים מגולפים  טרסת הפילים

לארוחת  ריףוגרודות ענקיות. נחזור לסיאם 
ערב והופעת פולקלור הכוללת ריקודים 

 לינה.ארוחת ערב ו מקומיים 
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  קורגאנמקדשי  -סיאם ריפ  - 17יום 
קאן, נאק פין,  פרעה -במהלכו נבקר באתר באנקורבקומפלקסים נוספים  נצא ונבלה יום שלם גם היום
ונשלים ביקורים ועוד. נצא מאזור המקדשים  שריי אבנטיי, אשר נבנו כמקדש בודהיסטי פרום תהמקדשי 

 .חזרה ארצההעברה לשדה התעופה לטיסת לילה אחר הצהרים , . באזור
 

 מחיר הטיול:

   דולר   4420 :  לאדם בחדר זוגי

 דולר     980 : תוספת ליחיד בחדר
 

 מטיילים 25המחיר מבוסס על מינימום 
 

 המחיר כולל: 

 טיסה בינלאומית  *

                                                                                                                                                   . מסי נמל והיטל בטחון )ראו הערה( *

 טיסות פנימיות לפי התוכנית.    *

                                                                                                                                                          * רכבת לילה בתאי שינה.

                                                       .                                                                                                                            שייט לפי תוכנית *

                                                                                                                          גת תיירות טובהמלונות דר *

 .כריכים לצהרייםהכנת ל + סיון במשך כל הטיוחצי פנ *

                                                                                                                                                              .כל המופעים לפי התוכנית *

                               לפי התוכנית.                                                                             לכל הסיורים והעברותאוטובוס תיירות ממוזג  *

                                                                                                                            . כל הסיורים כולל כניסות לאתרים לפי התוכנית.      *

                                                                                                                                                     .מאיר שוורץ - מדריך ישראלי בכיר *

                                                                                                                                                                            כנדרש. מדריכים מקומיים *

                                                                                                                         

 המחיר אינו כולל: 
 

 ביטוח בריאות ומטען.                           *

  25$  * מס יציאה מקמבודיה ותאילנד 

 65$         טנאם וקמבודיה יויויזה ל *

 * הוצאות ושירותים אישיים

 * כל מה שלא כלול בתוכנית ומחיר הטיול

 לאדם לנותני שירותים בחו"ל. ליום  4$* טיפ 

 כמקובל.ישראלי * טיפ למדריך 

 

 

 הערה :

  .מתן ההצעה. במידה וישתנה אחד ממרכיבים אלו, יעודכן מחיר הטיולמסי הנמל, היטל הביטחון והדלק נכונים ליום 

 .מיום ההרשמה מומלץ לעשות ביטוח בריאות ומטען כולל ביטוח ביטול

 

 תנאי תשלום ודמי ביטול:

 כמופיע באתר "עציון מגלים עולם". 

www.megalim-olam.com 

 
 ט.ל.ח. 

 

 טיול מוצלח ומהנה!                                       

 

https://www.megalim-olam.com/
https://www.megalim-olam.com/

