
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

טעמים והאנשים יוצרים ה מזרח אסיה. המראות, הריחות,-היפה ביותר בדרוםהיא אולי המדינה  וייטנאם

רום וייטנאם שוכנת הדלתא של נהר המקונג האדיר, מנומרת באגמים דיוחד במינו. במפסיפס חושני 

צעו את פ כולם -ורות של מלחמות עברו על הארץ והעם. הסינים, הצרפתים והאמריקנים דובמפלי מים. 

פותחת כשכנותיה, וגם זה מ עלמו הצלקות, והמבקר מגיע למדינה שלווה, מדינה שאינהוייטנאם. כיום נ

 אחד מקסמיה. 

 

הייתה נקודת המוצא להשתלטות הצרפתית על וייטנאם. בבואם הביאו הצרפתים את הקדימה,   - דרום וייטנאם

ת המסורתיות ופינו התיעוש והתרבות המערבית הקולוניאלית. בעשותם זאת הם שברו את המסגרות החברתיו

מין סיטי )סייגון לשעבר( הינה עיר תוססת, -צ'י-הוכפרים חקלאים לטובת מטעים אינסופיים של קאוצ'וק )גומי(.  

מלאת חיים, אלפי קטנועים ואופניים ונהר סייגון החוצה את העיר, הבניינים הקולוניאליים, הרובע הסיני ושווקי 

ת של דרום מזרח אסיה. שייט במבוך התעלות של הדלתא היא חוויה העיר.הדלתא של נהר המקונג, אם הנהרו

 , זהו מקור כוחה.בלתי נשכחת. זהו אסם האורז של וייטנאם

 

 

 לדרום וייטנאםמסע 
 הו צ'י מין –סייגון 

 השווקים הצפים ודלתת נהר המקונג
 לילות 4ימים  7

 



 

 

 לילות 4 –ימים  7 -  מסלול המסע
 

 איסטנבול   -תל אביב  ,1יום 
 נצא בשעות אחה"צ דרך איסטנבול בטיסה ישירה לסיגון.

 
 )סייגון( הו צ'י מין סיטי –, איסטנבול 2ום י

לאחר ניצחון  1975בשעות אחה"צ ננחת בהו צ'י מין סיטי )סייגון( בדרום וייטנאם שהייתה בירת וייטנאם ובשנת 
צבאות הצפון על הדרום, שונה שמה להו צ'י מין על שם מנהיג המהפכה. משדה התעופה נצא לארוחה ערב 

 לאחריה נתארגן במלון.
  םכוכבי 5מלון  סייגון  :לינה 
 במסעדה מקומית   תארוחו 
 הפקות  

 החברה בחולצות ,הצוות המקומי לבוש בכל הטיול - אוטובוס ממותג 
 .מתנת כרית + סיפור לילה 

 בילויים 
 UNDERGROUD, מועדונים ובארים אל תוך הלילה 

 
 (סייגוןהו צ'י מין ), 3יום 

הסואנת. נתחיל ברובע הסיני צ'ו לון ממנו נמשיך אל מקדש יום זה יוקדש במלואו לסיורים בהו צ'י מין, העיר 
טייאן הו. לא נפסח גם על השווקים המקומיים. לאחר ארוחת צהרים במסעדה מקומית, נצא אל הרובע 
הקולוניאלי, בית האופרה, בית הדואר המרכזי, הארמון הנשיאותי, קתדרלת נוטר דאם ובמוזיאון פשעי 

 רב נצא לשייט על נהר סייגון בספינה קיסרית משוחזרת.המלחמה האמריקאים. בשעות הע
  םכוכבי 5סייגון מלון   :לינה 
 ת ארוחו 

 מערבית בבית המלון –בוקר  
 מסעדה מקומית –צהריים  
 מסעדה מקומית –ערב  

 הפקות 
 משחק חפש את המטמון בשוק המקומי  
 ארוחה ושייט על נהר סייגון בספינה קיסרית משוחזרת. 
 .סיפור לילהמתנת כרית +  

 בילויים 
 Hard Rock Cafeמועדונים ובארים אל תוך הלילה, מועדון  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 מחילות קו צ'י וקאו דאי –, הו צ'י מין )סייגון( 4יום 
 טאי נין  להיכרות עם הכת הווייטנאמית המיוחדת. שבעיר ביקור במקדש קאו דאיניסע ללאחר ארוחת הבוקר 

)בודהיזם, הינדואיזם,  ומשלבת בתוכה אלמנטים אסיייתים מובהקים  19-כת זו נוצרה בתחילת המאה ה
דאואיזם( לצד דתות מערביות כמו נצרות ואיסלאם. אנו נגיע לחזות בטקס התפילה הצבעוני שלהם. לאחר 

 .ששימשו את לוחמי הווייטקונג בזמן המלחמה  יקו צ' נהרותממכאן נמשיך דרך מטעי קאוצ'וק )גומי( אל עבר 
האתר עצמו הוא אחד השרידים הבודדים לזיכון של המלחמה ההיא ונזקיה. נשוב אל סייגון בשעות אחר 

 בשווקיה של סיגון. בערב נצא לארוחת ערב.  תטות וקניותהצהרים שיוקדשו לשו
  םכוכבי 5סייגון מלון   :לינה 
 ת ארוחו 

 מערבית בבית המלון –בוקר  
 מסעדה מקומית –צהריים  
 במסעדה מקומית –ערב  

 הפקות 
 .סיפור לילה 

 בילויים 
 סהליפקמועדונים ובארים אל תוך הלילה, מועדון אפו 

 
 קאנטו –דלתת המקונג  –, הו צ'י מין )סייגון( 5יום 

בין כפרים ושדות אורז המקונג הגדול והחשוב בנהרות דרום מזרח אסיה. ניסע  –נצא לסיור בדלתת נהר 
, נבקר בשוק הצף "קאי מוצפים אל הדלתה של הנהר האדיר, המקונג. נשוט בתעלות בין הבוסתנים הטרופיים

. לאחר ארוחת הצהרים ב"מפעלים" הביתיים להכנת נייר אורז ומוצרים שוניםבה", נבקר בבית קולוניאלי נושן ו
 נמשיך אל קאנטו, העיר הגדולה בדלתת הנהר.  

  םכוכבי 4מלון   -קנטו   :נהלי 
 ת ארוחו 

 מערבית בבית המלון –בוקר  
 מסעדה מקומית –צהריים  
 במלון בקאנטו –ערב  

 הפקות 
 שייט בסירה ממותגת בתעלות ובנהרות ממיטו לוילונג 
 סיור בשוק בויין לונג 
 .מתנת כרית + סיפור לילה 

 בילויים 
 דיסקוטק ליד פארק הוטל 
 קנטועיר ב ג'מס 

 
 
 
 
 



 

 
 

 טיסה ארצה – הו צ'י מין )סייגון( –השווקים הצפים  –, קאנטו 6יום 
שכל פרי טרופי אפשרי  יםוצבעוני יםתוסס, ייר בין הבוסתנים והשווקים הצפיםנמשיך בשייט על הנהר ונס

. נמשיך אל בין טוי לביקור בבית מקומי בן למעלה ממאה שנים, נצפה באורח החיים הכפרי של הםב יםנמכר
ם צאתנו חזרה אל הו צ'י המקומיים, בצמחייה העשירה הצומחת בגדות הנהר, ובשוק המקומי של קאנטו טר

 לאחר ארוחת בסייגון נצא לשדה התעופה לטיסה ארצה. אליה נגיע בשעות אחה"צ המאוחרות.מין 
 ת ארוחו 

 מערבית בבית המלון –בוקר  
 מסעדה מקומית –צהריים  
 מסיבת סיום –ערב  

 הפקות 
 סיטונאי -סירה ממותגת בשוק הצף   
  תממותג ,סירה מקומית מוכרת מים ואוכל 
 .מתנת כרית + סיפור לילה 

 
 תל אביב –, בנגקוק 7יום 

 החלפת מטוס והמשך בטיסה לתל אביב אליה נגיע בשעות הבוקר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  0052$ -משתתפים כ 35 -בחדר זוגי בקבוצה המונה כשתתף למטיול מחיר ה
מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים, ארוחות, חודשי השנה, כמות המטיילים, חברת  

 התעופה, הפקות ואירועים למינהן.
נויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים, וכן עקב המחיר עשוי להשתנות עקב שי 

 שינויים במיסי הנמל והדלק.  
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה
 

 מחיר המסע כולל 
  ת"א  -איסטנבול  –סיגון  –איסטנבול  – ת"אבחברת טורקיש איירליינס  טיסות בינ"ל  
 )מיסי נמל, היטלי דלק והיטלי וביטחון )נכון ליום הגשת ההצעה כפוף לשינויים 
 נה בבתי מלון מדרגת תיירות טובהלי  
  למעט בימי הטיסה פנסיון מלא בכל ימי הטיול 
  ואירוע לפתיחת הטיול על ספינה קיסרית משוחזרת, בשייט על נהר סייגון.ארוחות מיוחדות: ארוחת ערב 
  באוטובוס תיירים ממוזגכמצויין בתוכנית העברות וסיורים  
 שייט לפי התכנית 
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית 
  אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית 
  הפקות כמצוין בתכנית 
 אירוע סיום 
  דוברי אנגליתמדריכים מקומיים 
  25$אשרת כניסה לוייטנאם בסך 
  מדריך ישראלי מנוסה מצוותXtrip . 
 תשר לנותני השירותים בחו"ל 
 

 המחיר אינו כולל
 ביטוח נסיעות ומטען 
  שתייה והוצאות אישיות 
   ארוחת כשרות 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 מטיילים חופשיים 
 מיתוג כגון: דגלים, מדבקות, חולצות, וכדומה 
 הפקות ייחודיות בנוסף לכתוב 
 תשר למדריך הישראלי 
 "כל מה שאינו כתוב תחת סעיף "המחיר כולל 
 
 

 מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה,
 מסלול זה אינו ניתן להעברה בשום דרך

 
מכל הפרמטרים  מסלול זה הינו דוגמא לטיול תמריץ אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת

 המוזכרים מעלה, לקבלת הצעת מחיר עדכנית ע"פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכם
 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03אנא פנו למשרדנו בטלפון 

mailto:info@xtrip.co.il

