חבילת ירח דבש בויאטנם  15 -ימים
טיול מיוחד ובלתי נשכח בנופים הקסומים של ויאטנם .טעימה מהערים האנוי והו צ'י מין לצד טרקים בכפרים ,שייט
בתעלות המקונג ,ביקור בשווקים צפים וצלילה באזור נה טראנג .ככה תתחילו את חיי הנישואים שלכם ברגל ימין .

מסלול הטיול
יום  | 1נחיתה בהאנוי)(Hanoi
עם הנחיתה בשדה התעופה בהאנוי ,נציג  Flyeastיאסוף אתכם עם הנחיתה בהאנוי וייקח אתכם לבית המלון
ולארוחת ערב לפני הנסיעה ליעד הראשון בירח הדבש שלכם בוויאטנם – האלונג ביי.

יום  | 2האנוי  -מפרץ הלונג
לאחר בוקר בהאנוי ,תיסעו ברכב פרטי כ 3.5-שעות למפרץ האלונג היפיפה .במפרץ יש מגוון פעילויות שאפשר
לעשות כמו שייט בין האיים ,קיאקים ועוד .אוכלים ארוחת ערב וישנים בסירה ,לפני החזרה להאנוי.

יום  | 3האלונג ביי  -האנוי –רכבת לילה ללאו קאי)(Lao Cai
הבוקר מתחיל במפרץ המתעורר וארוחת בוקר רומנטית על הסיפון .לאחר שייט קצר נוסף וארוחת צהריים של
פירות ים מעולים וטריים ,תשובו להאנוי .ב 20:30-יסיע אתכם הנהג מחדר המלון בהאנוי לתחנת הרכבת.
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יום  | 4לאו קאי – סאפה)(Sapa
השכם בבוקר ,לאחר ההגעה לתחנת הרכבת בלאו קאי ,מדריך יאסוף אתכם לארוחת בוקר ולנסיעה של כשעה
ברכב פרטי לסאפה ,שנמצאת באזור של כפרים קטנים ונופים צבועים בירוק עז .כאן תצאו לטראק רגלי ותתוודעו
לאורח חייהם של תושבי המקום .בערב תגיעו למלון בסאפה ,עיר קטנה עם שוק ודוכני מלאכות יד ,כאן תבלו את
הלילה.

יום  | 5סאפה– חזרה להאנוי
בבוקר תתחילו יום טיול נוסף בסאפה ובכפרים לאו קאי וטה ואן ) (Ta Vanהמוקפים הרים ירוקים וגשרים קטנים
המחברים ביניהם .במהלך הטיול תיפגשו כמה מהמשפחות המתגוררות בכפרים ותכירו מעט את אורח חייהם ,את
התרבות והמנהגים .אחרי זמן חופשי בסאפה ,תיקחו אוטובוס בחזרה להאנוי ,שם תלונו את הלילה.

יום  | 6האנוי – דאלאת)(Da Lat
בבוקר יאסוף אתכם נהג לשדה התעופה בדה נאנג ,משם תטוסו לדאלאת ששוכנת באיזור יפהפה ,מוקף ביערות,
אגמים ועמקים.

יום  |7דאלאת
יום טיול בדאלאת ,שאת הביקור בה תזכרו כנראה זמן רב .מתחילים בטיול לאגם Xuan Huong,לגנים ולביקור
במקדש .אחרי ארוחת צהריים ממשיכים למפלי Lam Dong,לפגודה הסינית Thien Vuong Co Satולתחנת
הרכבת ,מהעתיקות ביותר באזור דרום מזרח אסיה .ישנים בדאלאת.
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יום  |8דאלאת – נה טראנג)(Nha Trang
מדאלאת נוסעים ברכב פרטי כ 4-שעות לנה טראנג ולאיים הקטנים באזור.

יום  |9שייט בין האיים בנה טראנג)(Nha Trang
בין שייט ,רביצה על החוף ושנרקול ,תאכלו גם ארוחת צהריים על הסירה ,תמשיכו לביקור בחוות דגים ותשובו למלון
בנה טראנג אחר הצהריים.
בתוספת תשלום ניתן להקדיש את היום כולו לצלילה מודרכת בכמה מהמפרצים היפים בעולם.

יום  |10יום חופשי בנה טראנג
יום חופשי ליהנות מהחופים ,המסעדות ,הפארק ושאר האטרקציות שלנה טראנג יש להציע.

יום  |11נה טראנג -הו צ'י מין (סייגון(
ביום זה יש לכם טיסה להו צ'י מין ,איסוף למלון שלכם וזמן חופשי בעיר.

יום  |12הו צ'י מין (סייגון) – קאן טו)(Can Tho
תתחילו את היום בשייט למחוז Cai Be,שם תבקרו בשוק צף .היום ממשיך בביקור במפעל מקומי המייצר מוצרי
אורז וממתקי קוקוס ,ובשייט לאורך תעלות נהר המקונג העצום .אחרי ארוחת צהריים ממשיכים בשייט רגוע לקאן
טו.
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יום  |13קאן טו – צ'או דוק)(Chau Doc
קאן טו היא עיר אוניברסיטאית ,אחת המרכזיות באזור הדלתה .כבר ב 7:00-בבוקר השווקים הצפים של העיר
שוקקים בבני אדם ובסחורה ,ושייט בסירה קטנה בין הדוכנים הצפים ובין הכפריים שמגיעים עם מרכולתם הוא
חוויה צבעונית במיוחד .אחרי השייט תמשיכו לטיול אופניים ,ארוחת צהריים והמשך לצ'או דוק.
בצ'או דוק ,עיירה קטנה הסמוכה לגבול עם קמבודיה ,שוכנת קהילת צ'אם Cham)),קהילה מוסלמית קטנה
שמתמחה באריגת משי .בנוסף יש באזור ארכיטקטורה מרשימה שכדאי לראות ואם יש זמן – להגיע גם להר סאם
)(Samבו יש נקודת תצפית יפה על האזור.

יום  |14צ'או דוק  -הו צ'י מין
שטתם פעם בתוך יער? ביער  Tra Su,המשמש בית לזנים רבים של ציפורים וצמחייה ייחודית ,תשוטו באיטיות בין
עצים שכמו יכסו עליכם עם ענפיהם וישרו אווירה קסומה .אם לא הספקתם לבקר אתמול בהר סאם תוכלו לעשות
זאת היום ,לפני החזרה להו צ'י מין שם מחכה לכם מסאז' בחדר המלון ,לסיום מושלם של ירח הדבש.

יום  |15טיסה חזרה מהו צ'י מין
יש לכם יום חופשי בהו צ' מין עד החזרה לארץ .אז נהג ייקח אתכם לשדה התעופה ותיפרדו מוויאטנם ,עד הפעם
הבאה ...
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המחיר החל מ 1770$ -לאדם בחדר זוגי במלונות  3כוכבים .
ניתן לשדרג את הלינה למלונות  4כוכבים בתוספת תשלום .

המחיר אינו כולל טיסות בינלאומיות והוצאת ויזה לוויאטנם .
המחיר כולל:
העברה משדה התעופה
לינה בבתי מלון ברמת  3כוכבים בהתאם למסלול הטיול (ניתן לשדרג בתוספת מחיר) וארוחות בוקר במלון
רכב ומדריך דובר אנגלית
טיולי יום לפי תוכנית המסלול
דמי כניסה לאתרים
שיט בסירה ונסיעות באוטובוס וברכבת המצוינות בפירוט המסלול
ארוחות
מסאז' זוגי
פינוקים מיוחדים בחדר לכבוד ירח הדבש ,היכן שמתאפשר (מלונות ושייט)
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