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הטעמים והאנשים יוצרים , הריחות, המראות. מזרח אסיה-וייטנאם היא אולי המדינה היפה ביותר בדרום

מנומרת באגמים , בדרום וייטנאם שוכנת הדלתא של נהר המקונג האדיר. פסיפס חושני מיוחד במינו

כולם פצעו את  -הצרפתים והאמריקנים , הסינים. דורות של מלחמות עברו על הארץ והעם. ובמפלי מים

וגם זה , מדינה שאינה מפותחת כשכנותיה, והמבקר מגיע למדינה שלווה, כיום נעלמו הצלקות. וייטנאם

  . אחד מקסמיה

  
מתגוררים , בואכה גבול סין ולאוס, ברכסי ההרים שמצפון לדלתת הנהר האדוםאזור משופע  – צפון וייטנאם

בני כל עם . השונות תוהמסור ברוחאת אורחות חייהם  המקיימים עד היום, כשבעים עמים ושבטים הרריים
, ובימי השוק הם מפגינים באלפיהם את מיטב מחלצותיהם, ושבט לבושים בבגדים צבעוניים המיוחדים להם

הנוף שבו חיים עמי ההרים של וייטנאם הוא דרמטי , לבד מעושר אנושי זה. שצבעוניותן מסמאת את העין
נהרות צלולים , מעברי הרים מפותלים, חקלאיות שהוכשרו על מדרונות תלוליםטרסות , עמקים צרים: ומיוחד

  .ויערות מעורבים של במבו עם עצי מחט

בניגוד לדרום המודרני והצפון הקומוניסטי . הינו אחד האזורים היפים ביותר בוייטנאם – וייטנאם מרכז
עיר קייסרית פצועה קימעה . המאפשר הטיול במרכז הצצה אל לב ליבה של התרבות הוייטנאמית העתיק

אתרי קבורה מפוארים משובצים במוזאיקות עדינות הם רק חלק , עיירת מיים מקסימה, מנזקי המלחמה
  . מהאטרקציות של המרכז

בבואם הביאו הצרפתים את . הייתה נקודת המוצא להשתלטות הצרפתית על וייטנאם  -  דרום וייטנאם
בעשותם זאת הם שברו את המסגרות החברתיות . לוניאליתהתיעוש והתרבות המערבית הקו, הקדימה

סייגון (מין סיטי -י'צ- הו).  גומי(וק 'המסורתיות ופינו כפרים חקלאים לטובת מטעים אינסופיים של קאוצ
הבניינים , אלפי קטנועים ואופניים ונהר סייגון החוצה את העיר, מלאת חיים, הינה עיר תוססת) לשעבר

שייט . אם הנהרות של דרום מזרח אסיה, הדלתא של נהר המקונג.הסיני ושווקי העירהרובע , הקולוניאליים
  .זהו מקור כוחה, זהו אסם האורז של וייטנאם. במבוך התעלות של הדלתא היא חוויה בלתי נשכחת
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  סע מסלול המ
  

  האנוי  – הונג קונג/ בנגקוק –א "ת, 2-1ימים 
, עיר שלווה ויפה, נוי- הא. נוי בירת וייטנאם- להאהחלפת מטוס וטיסה , קונג-הונג/  טיסת לילה לבנגקוק

   .לאחר הנחיתה ניסע למלון. אגמים יפהפיים ורוכבי אופנועים לרוב, שדירות עצים
    האנוי  :לינה 
  

  האנוי , 3יום 
, בבית העץ הצנוע שחי בונבקר , מנהיג המהפכה, מין-'צי-נבקר במוזוליאום של הו. נוי-רים בהאוייום של ס
 פוציאנינדש הספרות הקונמשיך אל מקו, פגודת העמוד הבודדנבקר ב. המרשים שנבנה לזכרו םובמוזוליאו

בו נוכל  נבקר גם במוזיאון האתנולוגי  ).1070האוניברסיטה הראשונה בוייטנאם אשר נוסדה בשנת (
בין סמטאות  נוי-ריקשות בעיר העתיקה של האנסייר באמצעות  .םהמיעוטים שיש בוייטנא ןלהתרשם ממגוו

, נשוטט במרכז העיר. ון מקיין'ב ג"מועמד לנשיאות ארה" בילה"הידוע לשמצה בו " הילטון"נבקר ב .צרות
  לגדותיו של האגם והרובע העתיק 

    האנוי  :לינה 
  

  או'לאי צ –יאן ביאן פו ד –נוי - הא, 4יום 
, 09:00המראה בשעה . מערב וייטנאם- הנקודה המפורסמת בצפון, נוי לדיאן ביאן פו-הבוקר נטוס מהא

נאכל ארוחת צהרים . נבקר בבונקר המפקדה של הכוחות הצרפתיים וסביבותיה. 10:00נחיתה בשעה 
צוקי גיר נישאים לצד שדות אורז במסעדה מקומית  וניסע דרך כפרים הפזורים ברחבי העמק הציורי בו מ

  Da עיירה זו שוכנת על גדות הנהר. או'לאי צ -ירוקים אל אחד המעברים הגבוהים בהרי צפון מערב 
תחתינו , דרכנו תעבור בנוף קדומים פראי והררי. ותושביה התפרנסו ולעיתים עדיין מתפרנסים מגידול אופיום

  . לק זה של וייטנאםזורמים נחלים צרים וכמובן הנהר דה המשקה ח
  או'לאו צ  :לינה 
  

  סאפה –או 'לאי צ, 5יום 
נמשיך בדרך שתרד ותעלה בינות . בשעות הבוקר נשוט על הנהר ונבקר בכפרי השבטים החיים לאורכו

,   Thac Bacלאחר ארוחת צהרים במסעדה מקומית נבקר במפל המים . להרים עד לעיירה הנחבאת סאפה
ונתרשם מגן הסחלבים הפראי ומהתצפית היפה על העיירה   Ham Rongלהר נערוך הליכה רגלית קצרה 

רחובות נאים , שוק מיוחד, בתים קולוניאליים, תחנת הרים צרפתית מלאת חן, העברה למלון בסאפה. סאפה
  .ובית מלון אחד יחיד ומיוחד בו נלון

   סאפה  לינה 
  

  טיול רגלי באזור סאפה, 6יום 
נצא . בנופים יפהפיים והכרות מקרוב עם חיי המיעוטים באזור, יים באזור סאפהיום זה יוקדש לטיולים רגל

, נלך בתוך יער במבוק יפהפה. להליכה רגלית דרך טרסות אורז ונבקר בבתי שבט המונג השחור ושבט הזאי
. אזור המגורים של שבט דזאו האדום המשמרים אורחות חיים כבעבר,  Giangtachaiעד הגיענו לכפר

  . הנערות עוטות מלבושים צבעוניים הייחודיים לשבטהנשים ו
   סאפה  לינה 
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   )'יום א(השוק בבק הא , 7יום 

, שהוא מן האחרונים בסוגו בעולם, בסוף השבוע נקבצים אל השוק. המיוחד Bac-Haהיום ניסע לשוק  
, בם תוצרת חקלאיתנושאים על ג, לבושים במיטב בגדיהם הציוריים, אלפים מבין שבטי הגבעות החיים באזור

שבטים . ונהיה נוכחים למפגש שבטי מהמם בצבעוניותונבקר בשוק . כלי כסף ועבודות רקמה, חפצי אומנות
לבלות ולהתעדכן באחד השווקים , להעביר מידע, מקבוצות אתניות שונות נפגשים פעם בשבוע לסחור, שונים

וניסע , תקופה הקולוניאליסטית הצרפתיתנבקר בארמון שנבנה ב .הססגוניים והלא מתויירים שיש באזור
העברה לתחנת .  נוי- נקבל חדרים במלון צנוע להתרעננות ומנוחה לקראת רכבת הלילה להא. לעיירה לאו קאי

  . נוי-נצא ברכבת לילה להא 21:05בשעה . הרכבת 
 ברכבת   לינה 

 
  מפרץ האלונג - האנוי , 8יום 

. לאחר מכאן נעבור למלון קטן להתרעננות וארוחת בוקר. ינוי נבקר בשוק הפרחים הסיטונא-עם ההגעה להא
האורז של  שדותבדרך נעבור בדרך כפרית יפהפייה דרך , נצא בנסיעה מזרחה למפרץ האלונג לאחריה

בשעות הצהריים נגיע . דלתת הנהר האדום ונצפה בכפריים המקומיים מעבדים את אדמתם בעזרת בופאלו
נאכל ") סין- הודו"כאן צולמו קטעים מן הסרט (גיר המזדקרים מן המים  למפרץ האלונג הציורי המוקף סלעי

נשחה במימי המפרץ או לחלופין ננוח , ונערוך שייט לנקודת נוף יפהפיה של המפרץ . צהריים על גבי הספינה
  . נבקר בכפרי הדייגים הפזורים במפרץ, ממנו נשקף נוף מרהיב של המפרץ, על סיפון הספינה

    לינה על ספינה 
  

  הואה - האנוי –מפרץ האלונג , 9יום 
המשך . ארוחת בוקר קונטיננטלית על סיפון הספינה. י על סיפון הספינה'למעוניינים לעת זריחה תרגילי טאי צ

בשעות הצהריים נגיע למעגן הסירות . מערות הנטיפים ובמפרצים קסומים, שייט במפרץ האלונג וביקור באיים
הקיסרית האחרונה של עיר הבירה , להואה בטיסה עם ההגעה נצא . נויונצא בדרכנו חזרה אל עבר הא

הוא , )ההרוס ברובו(בארמון הקיסרי נטייל . רכז המדינהשוכנת משני עברי נהר הבושם במ העיר. וייטנאם
ונצא  .Khai Dinh and Tu Ducובקברי מלכי  Thien Muבפגודת גם נבקר  .ובשוק דונג בא, "העיר האסורה"

  . נהר הבושםלשייט על 
  הואה  לינה 

  
  הוי אן -  הואה ,10יום 

. יום מיוחד מאוד באזור הואה במהלכו נשוט על נהר הבושם ונתוודע לחייהם היומיומיים של המקומיים
במהלך השייט נעצור בשוקק הצף ונקנה מצרכים לטובת שיעור בישול נגיע אל כפר ונתנסה בהכנת המאכלים 

נלמד את תהליך ייצור הקטורת . בי הכפר ונפגוש את האוכלוסייה המקומיתנטייל באופניים ברח. המקומיים
 דרך כפרי דייגים אן- הוילעבר בנסיעה  נצא עם סיום הסיור . עם עשבים רפואייםונטבול את רגלינו במים  

ם עיירה זו התפתחה הודות למהגרים סיני. עיירת נמל קטנה ובה שוק צבעוני אותנטי הויאן הינה. חופים יפיםו
העיירה הוכרזה על ידי . שהגיעו אליה בדרך הים והפכו אותה לאחת מערי הנמל החשובות ביותר בוייטנאם

  . ו כאתר מורשת עולם בשל הארכיטקטורה המיוחדת שלה"אונסק
   אן-הוי: לינה 
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  הוי אן , 11יום 

ת העתיקה שקפאה בזמן נמל קולוניאליבעיר . בשוק הדייגים המקומינבקר . יום זה יוקדש לסיורים בעיירה
רות נבקר במרכז לייצור מנו, השוק הצבעוני במוזיאון ובגשר היפני, נסייר  בין הסמטאות. לפני מאה שנים

  .ואפילו ננסה לייצר אחת, נייר
   אן-הוי: לינה 

  
   סייגון –דננאנג  -  הוי אן ,12יום 

עם  .יקאי בשנות המלחמהשהייתה לב ליבו של הכוח האמר לדאנאנגלאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה 
המרכז את אחת התרבויות העתיקות של וייטנאם על אוסף הפסלים אם 'נבקר במוזיאון הצההגעה לדאנאנג 

כאשר צבאות הצפון ניצחו את , 1975טנאם עד לשנת יהייתה בירת דרום וי אשר סייגוןנטוס ל. המרשים שבו
עם  .מין סיטי על שם מנהיג המהפכה- י'צ- שמה של העיר שונה להו ,צבאות הדרום ואיחדו את המדינה

  .לאחר מנוחה קצרה נצא לסיור ראשוני בעיר. ההגעה העברה למלון
  סייגון  :לינה 

  
  ) סייגון(י מין סיטי  'הו צ, 13יום 

ברובע הקולוניאלי של , נסייר ברובע הסיני. יום זה יוקדש לסיורים בעיר שהיא המנוע הכלכלי של וויטנאם
צ נשוטט "בשעות אחה. קאיםקתדרלת נוטר דאם ובמוזיאון פשעי המלחמה האמרי, אותינשיהארמון ה, העיר

   . ההומים של העיר בשווקי
  סייגון  :לינה 

  
 קאנטו  -דלתת המקונג  –סייגון , 14יום 

המקונג הגדול והחשוב  –נהר תשעת הזרועות שלבדלתת  לאחר ארוחת הבוקר נצא אל מחוץ לסייגון לסיור
נשוט . המקונג, ניסע בין כפרים ושדות אורז מוצפים אל הדלתה של הנהר האדיר. ח אסיהבנהרות דרום מזר

הביתיים להכנת נייר אורז " מפעלים"ונבקר ב, "קאי בה"נבקר בשוק הצף , בתעלות בין הבוסתנים הטרופיים
   .לעת ערב נגיע אל המלון. ומוצרים שונים

  קאנטו: לינה 
  

  א"ת –הונג קונג /בנגקוק –ייגון ס –דלתת המקונג  –קאנטו ,  15יום 
שכל פרי טרופי אפשרי  יםוצבעוני יםתוסס, ייר בין הבוסתנים והשווקים הצפיםנמשיך בשייט על הנהר ונס

הונג קונג וממנה בטיסת / לאחר השייט והסיורים נחזור אל סייגן ממנה נצא בטיסה אל בנגקוק . הםב יםנמכר
  .המשך אל הארץ

  
  תל אביב, 16יום 

  .בתל אביב בשעות הבוקר נחיתה
  

  אפשרויות להארכת המסע
 לילות במקדשי אנגקור וואט בסיאם ריפ  2-3להוסיף  -קמבודיה  
  

  המסעקיצור אפשרויות ל
 דרום/ מרכז / את אחת היחידות צפון להוריד  
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   :חדר זוגילמטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 
  )לא כולל טיסות בינלאומיות -מיות כולל טיסות פני(

  3000$ -כ: כוכבים טובים 5ות מלונ,   2500$ -כ: כוכבים טובים 4מלונות 
   םספציפייבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים לקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע ק

  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 
  

  בינלאומיותה 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
  $  1800 – 1550טורקיש בין / טיסות בחברת אלעל  
  

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

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

  
  :מועדי יציאה מומלצים

 מרץ  –חודשים נובמבר   
  

  מחיר המסע כולל
  בדרגת תיירות ראשונה או הטובים בנמצאלינה בבתי מלון  �
 חות במהלך השייט בהאלונגארו 2ארוחות בוקר בלבד ועוד  �
 סייגון  -דאנאנג -האנוי/דיאן ביאן פו  -טיסות פנים במסלול האנוי �
 ברכב ממוזג כמצויין בתוכנית העברות וסיורים  �
 רכבת לילה מסאפה להאוני  �
 כניסות לאתרים �
 אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית  �
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית �
  

      המחיר אינו כולל
 ל "טיסות בינ �
 )כפוף לשינויים($ 45: וייטנאם בסךאשרת כניסה ל �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
  תשר לנותני השירותים המקומיים �

  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים המבצעים והמחיר הינו הערכה  ו אנואותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  o@xtrip.co.ilinfאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /ייעוץ 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, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, םכם ותקציבכם רצונכפ אופיי"אישית ע
  . הערותול ועד חזרתכם ארצה להארות "י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, וןבתי מל, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
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