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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

  

צפונית מערבית לעיירות הואה והוי , לא רחוק מהגבול עם לאוס -הרפתקה בשמורת המערות של תּו לאן  
.                ונגל'השוכנות באזור מרוחק בלב הג –במספר  3 –נמצאת שמורת הטבע של מערכת המערות תּו לאן , אן

מלווים בצוות מקצועי המתמחה בטיולי מערות שישלב בין , לילות  3, ימים 4הרפתקה בן  - יחד נצא למסע
, נתור מערות נידחות ברגל ובשחייה, נשחה בנהרות תת קרקעיים, ונגל במסלול הררי'בלב הג) מ"ק 18(טרק 

  .   ל מסודר בחיק הטבעונלון במאה

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

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



2 

 

  מסלול המסע

   פונג נא –טיסה לדונג הוי  –האנוי , 1יום 
  . הגעה בטיסה מהאנוי לדונג הוי והמשך בנסיעה לפונג נא

   פונג נאכוכבים ב 4מלון   :לינה 
   

  עמק תו לאן  -הכפר טאן חואה - פונג נא: תחילת הטרק , 2יום 
וניסע אל הכפר טאן חואה דרך , )כשעה וחצי נסיעה(מ מהיעד שלנו "ק 70מרחק , קר נצא את פונג נאעם בו

מ ראשונים יובילו "ק 2. עם ההגעה נקבל תדרוך ונצא לדרך. הנופים המרהיבים של מעבר ההרים דה דאו
חת צהרים בשטח ארו. אותנו דרך שדות אל נקודת ציון ראשונה  ונמשיך במסלול סלעי לעבר סכר טאן חואה

מ "הק 5ונגל תחת צמרות העצים נגיע אל ראש ההר וננוח קמעה לפני שנחצה את 'לתוך הגולאחריה טיפוס 
. אל המחנה שבעמק תו לאן נגיע בשעות אחר הצהרים המאוחרות. האחרונים דרך גבעות אחדות ונהר אחד

  . הצוות יכין לנו ארוחה טעימה ונעשה את הלילה במחנה אוהלים
  מחנה אוהלים  :לינה 

  שעות  6/7: זמן הליכה כולל
   מ "ק 10כ : מרחק

  
  עמק טֹו מֹו –ת תו לאן ומערסיור יבש ורטוב ב –עמק תו לאן , 3יום 

לאחר ארוחת בוקר טובה בחיק הטבע נעשה את הדרך אל מערת תו לאן : יום רטוב וחוויתי במיוחד מצפה לנו
) מ"ק 2כ ( אותה נמשיך דרך מעבר יבש חזרה אל העמק  לאחר שנתור, מטר 200אליה נכנס בשחייה של כ 

   .נבקר במערה ולאחר מכן נשוב אל המחנה לארוחת צהרים ומנוחה קלה, ונמשיך בשחייה לתוך מערת ֶקן 
סיור יבש , צעדה קצרה תוביל אותנו אל מערת האנג קים : נמשיך בסיור המערות).  שעות 3.5, מ"ק 3.5כ (

הליכה . יובילו אותנו אל מחוץ למערה ואל עמק טו מו) התת קרקעי של המערהשחייה בנהר (וסיור רטוב
ארוחת . רחצה במפלים. בשילוב עם שחייה במקביל לנהר עד שנגיע אל המחנה שלנו השוכן לצד מפלים יפים

  . במחנה ולינה' על האש'ערב 
   מחנה אוהלים: לינה 

  שעות  5/6: זמן הליכה כולל
   מ "ק 4כ : מרחק

  
  פונג נא  - עמק לה קן –עמק טו מו , 4יום 

דרך ' מ 200כ, ארוחת בוקר ולאחר מכן הליכה קצרה ושחייה במעלה הזרם: יום אחרון הרחק מהציוויליזציה
. 'מ 15סיור יבש ונצא ממנה בטיפוס על סולם בגובה , )כשעה( נסייר במערה . מפלים אל מערת הונג טון

שם נכנס למערת העכברוש לסיור , עת נגיע אל עמק לה קןהליכה רגלית דרך עמק הונג טון חוצה גבעה 
  נחצה רגלית את נהר ראו נאן ודרך שדות חקלאים נשוב אל הכפר טאן חואה . במערה האחרונה למסע זה

  . ארוחת צהרים בכפר ולאחריה נסיעה של כשעה וחצי אל פונג נא). 12:30הגעה לקראת השעה ( 
   פונג נאכוכבים ב 4מלון   :לינה 
  שעות  3כ : הליכה כולל זמן

   מ "ק 5כ : מרחק
  

  חזרה בטיסה להאנוי והביתה או המשך ליעד הבא  , 5יום 
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  )ל"לא כולל טיסות בינ($ 790 - כבחדר זוגי למטייל  משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

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

  
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, עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים מסלול הטיול 

 . המדריך בשטח
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה
  

  :מומלציםמועדי יציאה 
  אפריל -אוקטוברחודשים   

  
  מחיר המסע כולל

 לילות במחנות אוהלים  2, על בסיס לינה וארוחת בוקרכוכבים  4לילות במלון בדרגת  2 �
 )ערב.א 2, צהרים.א 3(ארוחות צהרים פיקניק וארוחות ערב חמות במחנה , פנסיון מלא במהלך הטרק  �
 קסדות, ערסלים, שקי שינה, יפות הצלהחל, פנסי ראש, מגפיים: ונגל'ציוד להליכה בג �
 לינה באוהלים , סבלים מקומיים, טרק עם מדריך מקצועי  �
 לילות במחנה אוהלים  2,  על בסיס לינה וארוחת בוקר כוכבים 4בדרגת לינה בבתי מלון  �
 העברות וסיורים ברכב ממוזג  �
  

      המחיר אינו כולל
 )160$(האנוי / סיגון  – דונג הוי -סיגון /  טיסות הלוך ושוב האנוי �
 נלאומיותטיסות בי �
 )החתמת האשרה(ת "בשד$ 45: וייטנאם בסךאשרת כניסה ל �
 )'משקאות וכו, כביסה, בידור(הוצאות אישיות  �
 ומטען רפואיביטוח  �
  תשר לנותני השירותים המקומיים �
  

  
  

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.il או 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 

 


