
  
 

 

 
 

  

  

, 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 , שנים 750-תום לפני כ-כשנטשו מלכי הקמר את עירם אנגקור

ונגל ומאז שהגיעו אליה 'העיר נבלעה במעבה הג. שהנודע בהם הוא אנגקור וואט, מקדשי ענק, בדמויות אדם

החיים בקמבודיה סובבים אחר מים . עולם המערבילא חדלה מלהצית את דמיונו של ה, לראשונה האירופאים

ונגל אשר מפנה את מקומו למטעי גומי 'סאב ובמעבה הג-על שפת אגם הטונלה, לאורך המקונג –ונגלים 'וג

  .וחלקות אורז
  

  



  
 

 

  
  מסלול המסע

  

    פנום פןל הגעה,  1יום 
. ת היותה בירה סואנתהעיר היושבת על גדת המקונג ושומרת על קסמה למרו, בירת קמבודיהאל הגעה 
  פנום פן: לינה

 
 , סיאם ריפ –פנום פן , 2ום י

 ובוואט Romeetהמוזיאון הלאומי ובגלריית , נבקר בארמון המלכותי המשופע במקדשים. נצא לסיורים בעיר
אחר . 'רים לשלטון האימים של החמר רוזהקשולא נפספס את האתרים  .המקדש המרכזי בעיר -פנום 

סמוכה לעתיקות אנגקור בה מכלול המקדשים אל סיאם ריפ העיירה החביבה נצא בטיסה קצרה הצהרים 
  . העברה לבית המלוןעם ההגעה   .שנים 750ונגל לפני 'המרהיב ביותר באסיה שנבלע במעמקי הג

  . לסיור בשוק הלילה נצא  :בערב
  סיאם ריפ: לינה 
  

  ממלכת החמר – סיאם ריפ, 3 יום
ר הדרומי של בשעבטוק טוק נבקר . מנהרת זמן אל תוך התרבות החמרית העתיקהלסיור מרתק בנצא 

נמשיך אל מקדש באיון המרשים במיוחד על פסלי הפנים . 15-בירת אנגקור עד המאה ה, אנגקור טום
. מת הפילים וטרסת המלך המצורעב, את ארמון המלך, באפוןנראה את מקדש , הענקיים הפונים לכל עבר

אחר הצהרים שייט גונדולות בתעלות המקיפות את המתחם ונסיים במקדש אנגקור וואט היפה במיוחד 
  .לקראת שקיעה

  .'מ 200מגובה על המתחם האדיר ) קשור בכבל(בכדור פורח תצפית נעלה ליאפשר מזג האוויר במידה ו
  סיאם ריפ: לינה 
  

  החמר ממלכת – סיאם ריפ, 4 יום
נעצור . במהלך הטיול תחשף בפנינו קמבודיה של הקמבודים. נתחיל את יומנו בטיול אופניים של כשעה וחצי

במקדש הקטן אך המעוטר  לאחר מכן נבקר. בין בתיהם השונים הפזורים בדלילות בין עצי קוקוס נישאים
שום עבודת העיטור העדינה מקדש הנשים המכונה כך על  – סרי-ש באנטהמקד -והמפוסל ביותר בקמבודיה 

  . פרום-טה: באחד המקדשים היפים ביותרנקנח את הביקור שלנו בסיאם ריפ  .שמעטרת את קירותיו
  סיאם ריפ: לינה 
 

  טונלה סאפ והכפרים הצפים   –סיאם ריפ   5יום 
נצא . אה גם מקור עוצמתה בעברמקור המים של סיאם ריפ וכנר, פסא-טונלהנצא בנסיעה קצרה אל אגם  

נסיים . לסיום החלק של המקדשים נבקר בפרה קאן ובניק פראן .בין הכפרים הצפים ובתי הכלונסאותלשייט 
  . בשוק האמנים של סיאם ריפ תבקצת קניו

  סיאם ריפ: לינה 
  

  טיסת המשך  –סיאם ריפ  ,6יום 
  לטיסת המשך העברה לשדה התעופה 



  
 

 

  )לא כולל טיסות( 1,000$ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 מוםלמינישרותי הקרקע מחיר 
  

   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי
  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  ניתן להאריך את המסלול ולהוסיף נופש על חוף הים בעיירה הדרומית סיהנוקוויל

  
  הערות

חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 
  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה

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. ובטוחה

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
   . המדריך בשטח

  
  מחיר המסע כולל 

  כוכבים 4בדרגת לינה בבתי מלון  �
 סיאם ריפ -טיסת פנים פנום פן �
 שייט גונדולות  �
 שייט בטונלה סאפ וכן שייט בסירת פדלים �
 טיול טרקטורונים �
 .פ התכנית עם נהג  צמוד"עממוזג רכב  �
 ים דוברי אנגלית מדריכים מקומי �
 . סיורים ודמי כניסה לאתרים כמפורט בתוכנית �
 

  המחיר אינו כולל
 טיסות בינלאומיות �
 מונפקת בהגעה לקמבודיה $ 20 -ויזה לקמבודיה   �
 והוצאות אישיות  ביטוח, ארוחות �
 תשר לנותני השירותים �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע זה הינו דוגמא למסלול 
  ,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
 


