חבילת טיול בוויאטנם  14 -ימים
טיול זה מיועד למטיילים המחפשים מסלול המאזן בין העיר לכפר ,בין אתרי מורשת והיסטוריה בולטים לכפרים
חבויים ,ושילוב בין האתרים ההיסטוריים הבולטים ביותר בויאטנם לטרקים רגליים העוברים בין הכפרים.

מסלול הטיול

יום  | 1נחיתה בהאנוי
ברוכים הבאים לוויאטנם! עם הנחיתה בשדה התעופה בהאנוי  ((Hanoi,נציג יאסוף אתכם אל בית המלון
להתארגנות ומנוחה לקראת המשך החופשה שלכם.מי שמעוניין – נמליץ על הופעות שאפשר לראות באותו
הערב בהאנוי.

יום  | 2האנוי  -האלונג ביי (מפרץ האלונג(
רכב יאסוף אתכם ליעד המרהיב  -האלונג ביי  (Halong Bay),שם תבלו יום גדוש בפעילויות מהנות .מפרץ
האלונג נבחר לאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו וגם לאחד משבעת פלאי עולם החדשים ,בגלל השילוב
המרהיב של המים הכחולים-כחולים ,איים שמזדקרים מעלה ,צוקים ונופים יוצאי דופן .על הסירה יוגשו לכם
ארוחת צהריים וערב ,דגה טרייה מהמפרץ .
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יום  | 3האלונג  -האנוי  -נסיעת לילה לLao Cai
מתחילים את הבוקר במפרץ ,עם שייט רגוע וארוחת בוקר מול נופים יוצאי דופן .בהמשך היום מצפות לכם
פעילויות נוספות במפרץ לפני החזרה להאנוי .אחרי זמן חופשי בהאנוי לקניות או ישיבה בבית קפה ,תצאו
ברכבת הלילה ללאו קאי ,בה תלונו בקרון פרטי .

יום  | 4טרק רגלי בסאפה
השכם בבוקר ,לאחר ההגעה לסאפה  (Sapa),מדריך יאסוף אתכם מתחנת הרכבת לארוחת בוקר .תוכלו
להשאיר את הציוד ולהתרענן במלון מקומי ,לפני יציאה לטראק רגלי בכפרים ,דרך העיר
סאפה עצמה ,ביקור בכפר של שבט  Black H’mongופיקניק בנוף משגע .בשעות אחר הצהריים המוקדמות
יאסוף אתכם נהג חזרה לסאפה ,שם יהיה לכם זמן חופשי ושם תלונו באותו ערב.

יום  | 5טרק בכפרים וחזרה להאנוי
מתחילים את היום בארוחת בוקר וממשיכים ליום נוסף של טראק בהרים ובכפרים היפיפיים של הסאפה .יום
זה כולל ביקור במפל  Cat Catהיפה .לאחר מכן יסיעו אתכם לתחנת הרכבת של לאו
קאי ,שם תעלו על רכבת בחזרה להאנוי.הגעה להאנוי בסביבות  22:00בערב .

יום  | 6האנוי – הואה
אחרי ארוחת בוקר במלון ,נהג יסיע אתכם לשדה משם תטוסו לעיר הואה במרכז ויאטנם .תבלו זמן חופשי
בעיר ,למחרת נגלה אותה ביחד...

יום  | 7יום בהואה
הואה ) (Hueהיתה בירתה של ויאטנם עד שנות ה ,40-והיא מעניינת במיוחד לביקור בשל הפגודות וקברי
הקיסרים והמלכים המצויים בה .הסיור מתחיל בשייט (העיר ממוקמת על נהר שנקרא "נהר בשמים") וממשיך
בביקור בפגודה המפורסמת – פגודת  Thien Muובקבר המלך  Tu Duc,אחד ממשיכי שושלת נגוין
הוויאטנמית .אחרי ארוחת צהרים במרכז העיר ,תמשיכו למבצר העיר ,ומשם בחזרה למלון .
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יום  | 8הואה – הויאן )(Hoi An
היום תיסעו להויאן בליווי נהג ומדריך .נסיעה ישירה אורכת כ 3-שעות ,אבל בדרך נעצור בחוף לאנג קו
) (Lang Co Beachבמוזיאון הפיסול צ'אם ) (Cham Museumובהרי השיש –  5גבעות שיש וגיר ,הקרויות
על שם חמשת יסודות הטבע :אדמה ,עץ ,מתכת ,אש ומים .הביקור במערות כולל תצפיות מרשימות ,כניסה
למערות וקנית מזכרות שיש ,אם תרצו.

יום  | 9יום בהויאן
הויאן ,שהוכרזה כאתר מורשת עולמית ע"י אונסקו ,היא עיר השוכנת על גדת נהר ה-Thu Bon
ושימשה בעבר כעיר נמל בינלאומית .האדריכלות העתיקה השתמרה בהויאן במהלך השנים ולכן הליכה
בסמטאותיה הנעימות מאוד מהנה .מדריך יאסוף אתכם ב 8:30-בבוקר לאתר מי סון ) (My sonהסמוך להויאן
– אתר מקדשים הינדים עתיק ,בו תוכלו לסייר בין מקדשים יפהפיים בני כ 1,500-שנה .במלחמת ויאטנם
האתר נפגע ,אך השרידים שנותרו מרשימים מאוד .לאחר ארוחת צהריים בעיר ,נמשיך לאתרים נוספים :הגשר
היפני (Chua Cau) ,אתר  Phuc Kienהמוקדש לאלה  Thien Hau,אלת הים ,וכולל פגודה ופסלים
מרשימים ,ביקור בשוק הדגים המקומי ואצל משפחה המייצרת פנסי נייר.
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יום  | 10יום חופשי בהויאן
יום פנוי בהויאן .מי שמעוניין יוכל לקבל המלצה לפעילות בעיר ,למשל ,טיול אופניים וביקור בחופים היפים של
הויאן .

יום  | 11הויאן  -הו צ'י מין)(Ho Chi Min
זמן חופשי ,נהג יאסוף אתכם מהמלון בהויאן לשדה התעופה ומשדה התעופה בהו צ'י מין למלון שלכם בעיר .
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יום  | 12מערכת התעלות בקו צ'י
לאחר ארוחת הבוקר במלון תצאו בנסיעה לקו צי' ,שם תבקרו במערכת תעלות תת קרקעיות שהוקמו ע"י
הלוחמים הווייטנאמיים בעת המאבק לעצמאות .מבוך התעלות נפרש על פני  250ק"מ ושימש מחסה ל-
 16,000לוחמים .במקום יש גם מוזיאון לכלי לחימה .בהמשך היום ולאחר ארוחת צהריים בעיר ,תבקרו
בארמון הנשיאותי ,ששימש כמעון הרשמי של הנשיא מאז איחודה של ויאטנם עד  1975וכיום משמש גם
כמוזיאון .את הלילה תבלו במלון בהו צ'י מין.

יום  | 13טיול יום באתר המקונג
לאחר ארוחת הבוקר במלון ,תתחילו את היום בנסיעה האורכת כשעה וחצי למחוז Cai Beהשוכן במעמקי
הדלתה של נהר המקונג .במקונג מצפה לכם הרבה פעילות :תצפו בשוק הצף ובסוחרים העסוקים ,תבקרו
בחוות קוקוס ובאי  Tan Phong.חוזרים להו צ'י מין בסביבות  17:30אחר הצהריים .
יום  | 14חוזרים הביתה
לאחר ארוחת הבוקר וזמן פנוי בעיר ,רכב יאסוף אתכם לשדה התעופה משם תמשיכו בטיסה חזרה הביתה.

המחיר החל מ 1099$-לאדם בחדר זוגי
המחיר אינו כולל טיסות בינלאומיות ,טיסות פנים ואישורי ויזה לוויאטנם .למידע על טיסות לחצו כאן
המחיר כולל:
העברה משדה התעופה
לינה בבתי מלון ברמת  3כוכבים בהתאם למסלול הטיול (ניתן לשדרג בתוספת מחיר)
רכב ומדריך דובר אנגלית
טיולי יום לפי תכנית המסלול
דמי כניסה לאתרים
שיט בסירה
נסיעת אוטובוס ממפרץ האלונג להאנוי
ארוחות כפי שמפורט בתכנית
מומלץ להצטייד בציוד הבא :כובע ,נעלי הליכה נוחות (וזוג סנדלים להליכה במים) ,פנס ,מעיל גשם/רוח ,כלי
רחצה ,דוחה יתושים.
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