מרכז ויאטנם –  5ימים  4 /לילות
טיול זה מיועד במיוחד למי שרוצה להכיר את כל המקומות החשובים ביותר במרכז ויאטנם .המסלול עובר בין אתרי
מורשת עולמית ,ערים קדושות ,אדריכלות עתיקה וביקורים בכפרי מלאכת יד בהם תוכלו לגלות את אורח חייהם של
תושבי המקום החביבים.

מסלול הטיול
יום  | 1הגעה ואיסוף למלון בהּואֶ ה
עם הגעתכם להּואֶ ה ) (Hueנציג יאסוף אתכם משדה התעופה ברכב נוח וממוזג ויסיע אתכם אל בית המלון להתארגנות
ומנוחה לקראת הטיול שלכם בויאטנם.
יום  | 2סיור יום בעיר הּואֶ ה
בבוקר מדריך יאסוף אתכם מהמלון ,משם תצאו בנסיעה למצודת קִ ין טְ הָ ן המרשימה אשר שימשה במאה ה 19-כבירת
הקיסרות וביתו של הקיסר הקדום .לאחר מכן תמשיכו אל אחוזת הקבר היפהפיה של הקיסר טו דוק אשר מקום קבורתו
המדויק אינו ידוע עד היום .לאחר מכן תמשיכו בשייט אל פגודת טיין מו המפורסמת אשר ידועה בתור המקדש הדתי
הגבוה ביותר בויאטנם.
יום  | 3הּואֶ ה – הֹוי ַאן
לאחר ארוחת הבוקר יאסוף אתכם רכב לעיר המדהימה – הֹוי ַאן .הויאן ,שהוכרזה כאתר מורשת עולמית ע"י אונסקו ,היא
עיר השוכנת על גדת נהר ה -Thu Bonושימשה בעבר כעיר נמל בינלאומית .האדריכלות העתיקה השתמרה בהויאן
במהלך השנים ולכן הליכה בסמטאותיה הנעימות תחשוף בפניכם את העולם העתיק של ויאטנם .את שעות אחר הצהריים
תקדישו לסיור מודרך בעיר העתיקה של הֹוי ַאן.
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יום  | 4טיול באיזור הֹויַאן – כפרי אמנים ומלאכת יד
לאחר ארוחת הבוקר נשוט בסירות משוטים בנהר  Thu Bon.לאחר מכן נמשיך בטיול אופניים אל עבר כפרי האמנים
בהם עוסקים התושבים בעבודות יד כגון גילוף עץ בסגנון עתיק ,בניית סירות ומלאכות יד אחרות.
יום  | 5סיור בעיר הקדומה מִ יאִ י סֹון ונסיעה לשדה התעופה
בבוקר תסעו לעיר מִ יאִ י סֹון – ע יר עתיקה וקדומה אשר מהווה את אחד האתרים הארכיאולוגים היפים ביותר שיש
לויאטנם להציע .מיאי סון הוכרזה כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו .למִ יאִ י סֹון יש היסטוריה שופעת ושימשה בעבר בין
היתר כמרכז דתי ובניית המקדש בה עדיין עומד בגדר תעלומה ואפילו בימינו לא ידוע באילו שיטות אדריכליות הוא נבנה.
לאחר הסיור יאסוף אתכם רכב לשדה התעופה משם תמשיכו בטיסה לארץ או ליעדכם הבא.

המחיר  $ 495לאדם בחדר זוגי!
* המחיר אינו כולל טיסות בינלאומיות וטיסות פנים .למידע על טיסות לחצו כאן
*המחיר תקף לקבוצה של מינימום  2משתתפים ונתון לשינוי בהתאם לגודל הקבוצה
המחיר כולל:
העברה משדה התעופה
לינה בבתי מלון ברמת  3כוכבים בהתאם למסלול הטיול (ניתן לשדרג בתוספת מחיר)
רכב ומדריך דובר אנגלית
טיולי יום לפי תוכנית המסלול
דמי כניסה לאתרים
שיט בסירה
ארוחות צהריים
מומלץ להצטייד בציוד הבא :כובע ,נעלי הליכה נוחות (וזוג סנדלים להליכה במים) ,פנס ,מעיל גשם/רוח ,כלי רחצה ,דוחה
יתושים
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