חבילת טיול בוויאטנם  18 -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
עם הנחיתה בשדה התעופה בהאנוי ,נציג יאסוף אתכם משדה התעופה ברכב נוח וממוזג ויסיע אתכם
אל בית המלון להתארגנות ומנוחה לקראת החופשה שלכם בוויאטנם.
יום  | 2טיול יום בהאנוי – נסיעה ברכבת לילה לLao Cai
מדריך הטיול יפגוש אתכם במלון לאחר ארוחת הבוקר ליום גדוש בפעילות .תחילה תבקרו במתחם
המרשים ע"ש הו צ'י מין ובו מבנה קבורתו המפואר של המאייר של האיחוד הלאומי ,פגודות אייקוניות
וארמון הנשיאות .לאחר מכן ,תמשיכו לביקור בפגודה טראן קוק השוכן על גדות האגם המערבי,
ובהמשך תבקרו במקדש הספרות ,שמשקף את תפיסת העולם הלימודית שרווחה בעבר בהאנוי .את
ארוחת הצהריים תאכלו במסעדה מקומית ,ומשם תמשיכו בביקור במוזיאון לתערוכה המציגה את
המיעוטים האתניים החיים בויאטנם .את סיום הטיול ,תחתמו ברכיבה על אופני סייקלו (תלת אופן)
במסלול ידידותי העובר בסמטאות העיר העתיקה .בדרך תעצרו לקפה ותוכלו להכיר מקרוב את אורח
חייהם של המקומיים .בערב תיפרדו מהאנוי ותעלו על רכבת לסאפה לנסיעת לילה בקבינות שינה.
יום  | 3טראק רגלי בסאפה
השכם בבוקר ,לאחר ההגעה לסאפה ,מדריך יאסוף אתכם מתחנת הרכבת לארוחת בוקר .לאחר מכן
תצאו לטראק רגלי בכפרים ותתוודעו לאורח חייהם של תושבי המקום .בערב תגיעו למלון למנוחה.
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יום  | 4טרק בכפרים וחזרה להאנוי
לאחר ארוחת הבוקר ,המדריך יפגוש אתכם לטראק במסלול של  3שעות לכפר Giang Ta Chai.
באיזור זה עלול לרדת גשם מפעם לפעם ,לכן מומלץ להצטייד בנעליים מתאימות .לאחר מכן ,תמשיכו
חזרה אל עיירת סאפה לארוחת צהריים מאוחרת ובערב תצאו אל התחנה המרכזית משם תמשיכו
בנסיעת לילה חזרה להאנוי.
יום  | 5האנוי  -האלונג ביי (מפרץ האלונג)
לאחר ההגעה להאנוי ,רכב יאסוף אתכם ליעד המרהיב  -האלונג ביי ,אחד משבעת פלאי תבל ,שם
תבלו יום גדוש בפעילויות מהנות.

יום  | 6האלונג ביי – הויאן
את ארוחת הבוקר תאכלו בסירה ,ולאחר מכן תהנו משיעור טאי צ'י מרענן לקראת שייט קיאקים
לאורך המפרץ .במהלך השייט תחזו במצוקי הגיר המגיחים מתוך המים לאורך מפרץ האלונג .למי
שלא ירצה לחתור ,קיימת אפשרות לתצפת על האיים באמצעות רכב שיעמוד לרשותכם .לאחר מכן,
יאסוף אתכם רכב ותסעו אל שדה התעופה ,ממנו תטוסו לדה נאנג .בדה נאנג ימתין לכם נהג ויקח
אתכם למלון בהויאן ,שם תנוחו ללילה.
יום  | 7הויאן
יום פנוי בהויאן .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.
יום  | 8טיול באיזור הויאן – כפרי אמנים ומלאכת יד
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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  | 9הויאן – דאלאת
בבוקר יאסוף אתכם נהג לשדה התעופה בדה נאנג ,משם תטוסו לדאלאת אשר שוכנת באיזור
יפהפה ,עשיר ביערות ירוקים ,אגמים ,עמקים וארכיטקטורה ייחודית .בשעות אחר הצהריים תצאו
לסיור בטבע המרשים של דאלאת.
יום  | 10טיול אופנועים בדאלאת
בבוקר תצאו לטיול אופנועים במסלול מעגלי בו תראו את רוב כפרי האזור .בין האתרים בהם תבקרו:
מרכז המדיטציה השלו מנזר יער הבמבוק  – Truc Lamהמוקף בגנים יפהפיים ,אגם פרדייז עוצר
הנשימה ,ביקור בכפר  Lachהמכונה גם  Chicken Villageבו תכירו את בני ה -K’ho,קבוצה אתנית
מרתקת וייחו דית .בהמשך ,תבקרו בחוות חקלאיות לגידול ירקות ,במפעל לייצור משי ובחווה לגידול
קפה .לבסוף תבקרו במפלי הפיל ובפגודתLinh An.
יום  | 11דאלאת
יום חופשי בדאלאת.

יום  | 12דאלאת – הו צ'י מין (סייגון)
ניפרד לשלום מאיזור דאלאת היפהפה ונעשה את דרכנו אל הו צ'י מין סיטי (אשר נקראית גם סייגון).
הו צ'י מין נחשבת לעיר הגדולה ביותר בויאטנם ובה מרכזי קניות מודרניים ,שווקים תוססים ושלל
אתרי הנצחה ומוזיאונים מרתקים.
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יום  | 13טיול יום בהו צ'י מין
לאחר ארוחת הבוקר במלון תצאו בנסיעה לקו צ'י ,שם תבקרו במערכת תעלות תת קרקעיות שהוקמו
ע"י הלוחמים הויאטנמיים בעת המאבק לעצמאות .מבוך התעלות נפרש על פני  250ק"מ ושימש
מחסה לכ 16,000-לוחמים .בהמשך היום תבקרו באתרי החובה של הו צ'י מין דוגמת קתדרלת
נוטרדאם המפורסמת ,הארמון הנשיאותי ובית הדואר המרכזי של העיר.
יום  | 14הו צ'י מין – קאי בה
לאחר ארוחת הבוקר במלון ,תתחילו את היום בנסיעה האורכת כשעה וחצי למחוז  Cai Be,שם תכירו
את אורח חייהם של תושבי המקום על ידי ביקור בכפר מלאכת יד ,נאזין לביצוע חי של מוזיקת Don
ca tai tuאשר התפתחה בדרום ויאטנם בשלהיי המאה ה ,19-ותבקרו בגן הפירות הפעיל והמפורסם
של קאי בה ,בו גדלות אשכוליות ה - Nam Roi,פרדסים ופרי הלונגן בעל התפרחת היפה שמשמש
גם למאכל וגם לנוי .בהמשך היום תחתרו בסירה  -אמצעי התחבורה המרכזי של התושבים ,ותגלו
מקרוב את פלאי הנהר והטבע מסביב.
יום  | 15קאן טו – פו קוק
בבוקר תבקרו בשוק הצף של קאי ראנג שבקאן טו .לאחר מכן ,יאסוף אתכם רכב וייקח אתכם אל
שדה התעופה בקאן טו ממנו תטוסו אל פו קוק.

יום  | 16פו קוק
יום חופשי בפו קוק .פו קוק הוא אי טרופי עם חופים בתוליים רחבי ידיים ומבודדים המזמינים רביצה.
בפו קוק ,האי הגדול ביותר בויאטנם ,יש יער טרופי מרשים ,שוק לילה וכפרי דייגים .דרכי ההתניידות
הנוחות ביותר הן בהליכה רגלית או בעזרת קטנועים.
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יום  | 17פו קוק – הו צ'י מין
לאחר ארוחת הבוקר יאסוף אתכם נהג וייקח אתכם אל שדה התעופה ממנו תטוסו חזרה להו צ'י מין.

יום  | 18נסיעה לשדה התעופה
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון ,רכב יאסוף אתכם לשדה התעופה משם תמשיכו בטיסה חזרה
לארץ.

המחיר החל מ 1860$ -לאדם 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
מומלץ להצטייד בציוד הבא :כובע ,נעלי הליכה נוחות (וזוג סנדלים להליכה במים) ,פנס ,מעיל
גשם/רוח ,כלי רחצה ,דוחה יתושים
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