
 

 

  
  

  
  

, עיניים של ילדים מחייכים שמתחבאים במבוכה מאחורי עצי דקל –עיניים מסתכלות מכל כיוון  -קמבודיה 
עיניים חכמות של נזירים שמעניקים , עיניים של חקלאים מופתעים שמרימים את הראש משדות אורז מוצפים

. ונגל עבות שמכסה את העבר'גועשרות עיניים בנות מאות שנים חקוקות בסלע בתוך , ברכה לנסיעה רחוקה
הם הותירו בה חומות ושערים מפוסלים בדמויות , שנים 750-תום לפני כ-כשנטשו מלכי הקמר את עירם אנגקור

ונגל ומאז שהגיעו אליה לראשונה 'העיר נבלעה במעבה הג. שהנודע בהם הוא אנגקור וואט, מקדשי ענק, אדם
 –ונגלים 'החיים בקמבודיה סובבים אחר מים וג. עולם המערבילא חדלה מלהצית את דמיונו של ה, האירופאים

  .ונגל אשר מפנה את מקומו למטעי גומי וחלקות אורז'סאב ובמעבה הג-על שפת אגם הטונלה, לאורך המקונג
  

מפגש יוצא דופן  זה. מרתק אל אחת המדינות המרתקות ביותר בדרום מזרח אסיהטיול זה הינו מסע 
 מעבר לכל פינה. ה שקרסה אלא גם עם המאבק הבלתי נגמר בין האדם לטבעלא רק עם אימפריה עתיק

מעבר . ונגלים מטביעים בהם'נחשפים לעוצמתם של המקדשים והמונומנטים כמו גם לחותם שהג אנו
ת והמיוחד בעיירותייה, במקדשים. ל הקמבודים עצמםלמקדשים עצמם נחשפת בפנינו גם קסמם ש

        . נהר המקונג ובדרכים לא מוכרות לאורכו של
  

 



 

 

  
  

  מסלול המסע
  

  פנום פן –בנגקוק  –תל אביב   , 2-1ימים 
. פנום פן, אל בירת קמבודיהבטיסה קצרה נמשיך עם הנחיתה . לבנגקוקבטיסה לא ישירה נטוס מתל אביב 

לאחר הנחיתה ניסע למלון . העיר היושבת על גדת המקונג שומרת על קסמה למרות היותה בירה סואנת
לאורך  סיןטיבט דרך מוצאו של המקונג הוא בהרי ההימלאיה ב. ממוקם בסמוך לגדת נהר המקונג האדירה

עם . מ"ק 4200- למעלה מ כשהוא גומע מרחק של  תאילנד וקמבודיה ובסופו נשפך לים דרך ויטנאם, לאוס
  .וחדתההגעה נעבור לבית המלון ובהתאם לשעת ההגעה נצא לסיור ראשוני בעיר ולארוחת ערב מי

 פנום פןלינה  
  

  )מ"ק 200, שעות נסיעה 3.5( ןא'קמפונג צ - נהר המקונג  -פנום פן , 3יום 
-נבקר בארמון המלכותי המשופע במקדשים ובוואט. בשעות הבוקר נצא לסיור בעיר בעלת הניחוח הצרפתי

רך נהר ניסע לאו. נקבל את הרכבים ונתחיל את מסע השטח, נשוב למלון. פנום המקדש המרכזי בעיר
ניסע בדרכים . נחצה במעבורת עם הרכבים לעברו השני של נהר המקונג ונפנה צפונה, המקונג דרומה

  . ןא'צ נגיע לעיר קמפונג צ"אחה. קשיו וכפרים חקלאיים, צדדיות בין מטעי גומי
  אן'קמפונג צלינה  

  
  )מ"ק120, שעות נסיעה 3( ה'קרצ –אן 'קמפונג צ, 4יום 

נחתור בסירות מרוץ  -שם מצפה לנו הרפתקה בסגנון מקומי , לונג'גומי אל הכפר צניסע צפונה דרך מטעי ה
נמשיך בנסיעה בדרך עפר יפה . מסורתיות על נהר המקונג ונלמד לדוג באמצעות רשתות הנפה-תחרותיות

באזור זה של המקונג חי מין נדיר של . ננסה את מזלנו בחיפוש אחר דולפינים. ה'ומהירה אל הכפר קרצ
ה בה נסעד 'בעזרת סירות קטנות נבקר את משפחות דולפיני האיראוואדי ונחזור לקרצ. פין מים מתוקיםדול

   .עם מארחינו מטעמים מקומיים ונעביר את הלילה במלון פשוט
 ה'קרצלינה  

 
  )שעות 4, מ"ק 235( קמפונג טום –ה 'קרצ, 5יום 
נחצה במעבורת זעירה . ת לאורך המקונגנמשיך בנסיעה מרתק.מ "ק 9 -ה נצא לסיור אופניים של כ'בקרצ

בתי , נעבור בשדות האורז. על ובתוך  המקונג, ומשעשעת את הנהר וניסע דרך כפרי דייגים קטנים החיים ליד
עם אורח החיים אחרי מפגשים מיוחדים , בסוף היום. החקלאים ולצד הנהר שישוב ויופיע לאורך כל היום

   .ג טום שם נעשה את הלילהאל קמפוננגיע , ותצפיות יפותהמקומי 
 קמפונג טום לינה  



 

 

 
 
  

  )שעות 3, מ"ק 146( סיאם ריפ –קמפונג טום   ,6יום 
. בבוקר ניסע דרך השטח אל מקדש סמבור פרקוק ונמשיך בדרך מהירה צפונה לעבר המקדש באנג מאלאה

טר והמפוסל ביותר נתקרב לסיאם ריפ ונבקר במקדש הקטן אך המעו .ונגל'המקדשים חבויים היטב בתוך הג
נמשיך בנסיעה לסיאם ריפ הסמוכה לעתיקות אנגקור בה מכלול המקדשים . סרי- מקדש לבאנטה -בקמבודיה 

נחזיר את הרכבים לחברת ההשכרה ונלון . שנים 750ונגל לפני 'המרהיב ביותר באסיה שנבלע במעמקי הג
בעיירה סיאם ריפ ) ציקלו(ת מקומיות לאחר התארגנות בבית המלון נצא לסיור בריקשו .במלון במרכז העיר
  .רגליים מסורתי' ונחווה פינוק במסג

 סיאם ריפלינה  
  

  סיאם ריפ , 7יום 
מתחמים , מקדשי ענק: במקדשי אנגקור נבקר. נבלה במנהרת זמן אל תוך התרבות החמרית העתיקה

הרוסים שחלקם פרום ובמקדשים ה-בטה, בבמת הפילים, נבקר בשער העיר. קדושים ומזבחים אפלוליים
,   Angkor Thomביקור בשער הדרומי של . שוחזרו וחלקם עדיין עומדים כפי שננטשו לפני מאות שנים

ושייט , המשך סיור במקדשים עד לשקיעה המרהיבה. מהשער הדרומי אל מקדש באיון. ובמתחמים הקדושים
 .גונדולות בתעלות המקיפות את המתחם

 סיאם ריפלינה  
  

  תל אביב  –בנגקוק  –מקדשים ואגם טונלה סאפ  –סיאם ריפ , 8יום 
. והשוק המקומי בתי הכלונסאות , בין הכפרים הצפים, פסא- בסירות באגם טונלהנצא לשייט בשעות הבוקר 

 .א"וממנה נמשיך בטיסה לת נצא בנסיעה בחזרה אל עבר בנגקוק אליה נגיע בשעות הערב
  

  תל אביב  9יום 
 א"נחיתה בת

  
  )לא כולל טיסות( 0015$ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי
  3393320-050/  5102025-30או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  מחיר הטיסות
כוללים מיסי (מחירים אילו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק
 $ 1000 – 1300רויאל גורדניאן בין ו/ טורקיש / א  בחברת אלעל "ת -בנגקוק -א"טיסות בינלאומיות ת 
 $ 350-כ - בנגקוק   -סיאם ריפ  -בנגקוקבמסלול  המשךטיסת  

 
חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 

  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

 . המדריך בשטח
וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר 

 .  שינויים במיסי הנמל והדלק
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
  .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. בטוחהו



 

 

  :מועדי יציאה מומלצים
  מרץ ועד  נובמברמחודש   

  המחיר כולל
יפים במלונות בדרגת 'במהלך טיול הג, כוכבים טובים  4בפנום  פן ובסיאם ריפ מלונות : לינה �

 או הטובים בנמצא * 3
 כולל ביטוח מקומי) יפ'מטיילים בג 4(  6 – 3ימים –יפ בנהיגה עצמית 'ימים ג 4 �
 ארוחות ערב  4ארוחות צהרים ו   4. ארוחות בוקר בבתי המלון �
 העברות וסיורים ברכב ממוזג �
 כניסות לאתרים �
 שייט כמפורט �
 יפ'מחושב לפי שני רישיונות לג –שיון נהיגה קמבודי מקומי יר �
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית �
 

  המחיר אינו כולל
 דולר לליטר  1.4: יפים בקמבודיה'לך סיור הגדלק במה �
 $ 30 –ויזה לקמבודיה  �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 טיפים  �
 שתייה והוצאות אישיות �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
  
  יפים'ג

 מטיילים ברכב  4המחיר מבוסס על  
 . ם לזמינות הרכביםבהזמנה מראש ובהתא, נוסעים בתוספת תשלום 2/3יפ ל 'קיימת אופציה להזמנת ג 
  למטייל$ 160יפ 'מטיילים בג 2 -תוספת  ל 
הביטוח אינו כולל השתתפות . יפים הנם מחברת השכרה ובאחריותם וכוללים ביטוח לקטגוריית רכב זו'הג 

כל פגיעה ברכב . צמיגים ומרכב תחתון וכן חילוץ מהשטח, עצמית וכמו כן אינו כולל נזקקים לשמשות
בעת השכרת הרכב ימסרו המטיילים את כרטיס האשראי שלהם כביטחון . תגרור השתתפות עצמית

 .לחברת ההשכרה כמקובל בעולם
 . שנים לפחות 3וברשותו רישיון נהיגה  23יפ מותנית בכך שגילו של הנהג מעל 'הנהיגה בג 

 
  

  
  
  

מושפעת מכל הפרמטרים הערכה ו אנו מבצעים והמחיר הינו האותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה

  
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ול
  

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
חברות , משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, כוללים את כל הנדרש בטיולהאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
  . ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, בתי מלון, תכנון ויעוץכמו ד איננו מוכרים שירותים בנפר
 


