
 

 

 

  

  
  

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

. ונגל עבות שמכסה את העבר'ועשרות עיניים בנות מאות שנים חקוקות בסלע בתוך ג, 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. הוא אנגקור וואט שהנודע בהם, מקדשי ענק, בדמויות אדם
החיים בקמבודיה סובבים אחר מים . לא חדלה מלהצית את דמיונו של העולם המערבי, לראשונה האירופאים

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

  

מפגש   .לאחד האתרים המרשימים ביותר בעולם ככלל ודרום מזרח אסיה בפרטממוקד טיול זה הינו מסע 
מעבר לכל . יוצא דופן לא רק עם אימפריה עתיקה שקרסה אלא גם עם המאבק הבלתי נגמר בין האדם לטבע

  .הםונגלים מטביעים ב'גם לחותם שהגפינה נחשפים לעוצמתם של המקדשים והמונומנטים כמו 
 

  
      



 

 

  
  
  לילות 7ימים  10 מסלול המסע

  
  בנגקוק –תל אביב  ,1יום 
  בנגקוקל הבטיסנצא 

  
  , סיאם ריפ – בנגקוק   ,2יום 

הסמוכה לעתיקות אנגקור בה  -סיאם ריפ לנמשיך בטיסה של כשעה בנגקוק לאחר חניית ביניים קצרה ב
עם ההגעה נתחיל לחקור  .שנים 750לפני  ונגל'מכלול המקדשים המרהיב ביותר באסיה שנבלע במעמקי הג

לאחר השייט . ונגל בשייט גונדולות בתעלות מתחם המקדשים'את קומפלקס המקדשים החבויים במעבה הג
  . בערב נצא לארוחת ערב בליווי מופע פולקלור, ההעברה לבית המלון

  סיאם ריפלינה  
 

   ,אנגקור –סיאם ריפ , 3יום 
במקדשים שחלקם , מתחמים קדושים, מקדשי ענק, הות החמרית העתיקזמן אל תוך התרב נבלה במנהרת

כרכרה מחוברת (ג טוק טוק "רכובים ענצא  .שוחזרו וחלקם עדיין עומדים כפי שננטשו לפני מאות שנים
 150העולה לגובה של מעל ) מחובר בכבל לאדמה(נרחף בכדור פורח . אל עבר מתחם המקדשים) לאופנוע

אל עבר ו, שער העיר וארבעת שערי המפוסלים באופן יוצא דופןנמשיך אל . האדירם חעל המת ףמטר ונשקי
אנגקור וואט מקדש נבקר ב. בעל מאות ואלפי פרצופים של בודהה, "אלף הפרצופים"מקדש  ,הבאיון מקדש

 מיתולוגיההאדריכלות הקמרית את האת  קדש מציגמ  .שנחשב לאחד מפלאי עולם באופן רשמי, המפורסם
בערב . סיאם ריפצ נצא לטיול טרקטורונים באזור החקלאי והכפרי של "ת אחהבשעו. ההינדית קוסמולוגיהוה

  .למדרחוב בו נוכל להתרשם מחיי הלילה של סיאם ריפכדאי  לצאת 
  סיאם ריפלינה  
  

  , פאגם טונלה סא, 4יום 
נשוט בין . פ המהווה מקור החיים של האזורסא-בסירות באגם טונלה לאחר ארוחת הבוקר נצא לשייט

  .י פליטים ויטנאמים שברחו בזמן מלחמת ויטנאם לקמבודיה"המאוכלוסים ע הצפים ובתי הכלונסאות הכפרים
נפדל , אופניים באזור הכפרי של סיאם ריפנצא לסיור צ  "בשעות אחה. למנוחת צהריםנחזור לסיאם ריפ 
   .)הרכיבה ברוב הזמן בדרכי עפר( ונגל טרופי'שדות אורז ונופי ג, במישורים בין כפרים

  סיאם ריפלינה  
  

  , סיהנוקוויל –סיאם ריפ , 5יום 
מקדש זה התגלה רק בסוף , בשעות הבוקר נבקר באחד המקדשים היפים והמרשימים מקדש טה פרום

את הביקור תלווה להקת , ונגל עבות ועצי ענק השתלטו על המבנים החומות והשערים'שג 19המאה ה 
המקדש המעוטר מכולם בו נוכל להתחקות אחר , אי סראילמקדש בבנטנמשיך . רקדניות בריקוד מסורתי

אל עיירת נעבור לשדה התעופה ונצא בטיסה קצרה  .אומנות העיטור והקישוט שהייתה נהוגה בזמנים ההם
ים כחול והרבה , העיר יושבת על מעין לשון יבשה היוצרת ארבעה חופים לבנים יפיפיים. הנופש סיהנוקוויל

FUN .ת המלוןעם ההגעה נעבור לבי .  
  סיהנוקוויללינה  

  



 

 

  

  
  
   נופש בסיהנוקוויל, 6ום י

  . יום של כיף ומנוחה
  סיהנוקוויללינה  

  
  פנום פן -סיהנוקוויל , 7ום י

שכונתה  הצרפתיבעלת הניחוח  פנום פן, בירת קמבודיהבנסיעה אל  השכמה מאוחרת ולקראת צהרים נצא
. המקונג ושומרת על קסמה למרות היותה בירה סואנתנהר יושבת על גדת , "פריז של המזרח הרחוק"בעבר 

קזינו הגדול , ספא, הופעות חיות, מועדונים, שהוא מרכז בילויים עצום הכולל מסעדות בארים ניסע למלון
  .לאחר התארגנות במלון נצא לסיור ריקשות ברחבי העיר. בקמבודיה ועוד

  פנום פןלינה  
  

  ,  פנום פן, 3יום 
 המוזיאון הלאומי , נבקר בארמון המלכותי המשופע במקדשים, הניחוח הצרפתיסיור בוקר בעיר בעלת 

נבקר גם באתרים פחות נעימים הקשורים לשלטון האימים של החמר . המקדש המרכזי בעיר - פנום - ובוואט
נותיר זמן לפינוקים ובילויים בקזינו ובספא במלון ולעת ערב נצא , לאחר ארוחת צהריים נבלה בשווקים .'רוז

תאילנד , לאורך לאוס סיןטיבט וזורם דרך מוצאו בהרי ההימלאיה בלשייט שקיעה על נהר המקונג האדיר ש
  . מ"ק 4200-למעלה מ כשהוא גומע מרחק של  וקמבודיה ובסופו נשפך לים דרך ויטנאם

 פנום פןלינה  
  
  , בנגקוק –פנום פן , 9ום י

בהתאם לשעת ההגעה . פה לטיסה לבנגקוקניסע לשדה התעו, השכמה מאוחרת אחרי לילה של בילויים
  . לקניות או לארוחת ערב ולשוב לשדה לקראת הטיסה חזרה ארצה, לבנגקוק ניתן לצאת לעיר לסיור

  
  אביב -תל -בנגקוק , 10ום י

  טיסת לילה ונחיתה בשעות הבוקר המוקדמות בארץ
  

  
  



 

 

  )לא כולל טיסות( 0155$ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

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

  מחיר הטיסות
כוללים מיסי (מחירים אילו , שתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים מ

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק
  1000$ – 1300ורויאל גורדניאן בין / טורקיש / בחברת אלעל  א "ת -בנגקוק -א"בינלאומיות ת טיסות 
 $ 550-כ -בנגקוק   -פנום פן/סיהנוקוויל -סיאם ריפ -בנגקוקבמסלול  המשךטיסת  

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

  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה
ות תקלות מכאניות וכמובן החלט, 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  

 .טיולוכך גם מושפע מחיר הכרוכות בכך עלויות קבועות רבות . ובטוחה
  

  :מועדי יציאה מומלצים
 מרץ ועד  נובמברמחודש   

  מחיר המסע כולל 
 על בסיס לינה וארוחת בוקר  מעולהלינה בבתי מלון מדרגת תיירות  �
 ארוחת ערב אחת ומופע בסיאם ריפ �
 ברכב תיירים ממוזג עם נהג צמודכמצויין בתוכנית העברות וסיורים  �
 רי כניסהאישו, כניסות לאתרים �
 אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית  �
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית �

  המחיר אינו כולל
 היטלי דלק והיטלי וביטחון , מיסי נמל, טיסות �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
 30$: בסך אשרת כניסה לקמבודיה  �
 תשר לנותני השירותים המקומיים �
 יחידתוספת למטייל בחדר  �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע 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 /וץ ויעל

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

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , אההכנה ותדרוך לפני היצי, 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 איננו מוכרים שירותים בנפרד 
 


