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בבואם הביאו הצרפתים את . הייתה נקודת המוצא להשתלטות הצרפתית על וייטנאם  -  דרום וייטנאם
בעשותם זאת הם שברו את המסגרות החברתיות  .התיעוש והתרבות המערבית הקולוניאלית, 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.וקי העירהרובע הסיני ושו, הקולוניאליים
  .זהו מקור כוחה, זהו אסם האורז של וייטנאם. במבוך התעלות של הדלתא היא חוויה בלתי נשכחת

  
ונגל 'ובמעבה הג פסא- על שפת אגם הטונלה, לאורך המקונג –ונגלים 'החיים סובבים אחר מים וג -קמבודיה 

 750-תום לפני כ-כשנטשו מלכי הקמר את עירם אנגקור .מקומו למטעי גומי וחלקות אורזאשר מפנה את 
. שהנודע בהם הוא אנגקור וואט, מקדשי ענק, הם הותירו בה חומות ושערים מפוסלים בדמויות אדם, שנים

ל דמיונו ש לא חדלה מלהצית את, ונגל ומאז שהגיעו אליה לראשונה האירופאים'העיר נבלעה במעבה הג
  .העולם המערבי
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    מסלול המסע
  

  הונג קונג /בנגקוק  -תל אביב  ,1יום 
  נצא בטיסה לסייגון דרך הונג קונג או בנגקוק 

  
  )גוןסיי( י מין סיטי'הו צל הגעה , 2ום י

לאחר  1975שהייתה בירת וייטנאם ובשנת  בדרום וייטנאם) סייגון(י מין סיטי 'הו צצ ננחת ב"בשעות אחה
משדה התעופה נצא לארוחה . י מין על שם מנהיג המהפכה'שונה שמה להו צ, ניצחון צבאות הצפון על הדרום

  .ערב לאחריה נתארגן במלון
  סייגון לינה 
  

  )סייגון(י מין 'הו צ, 3יום 
ו לון ממנו נמשיך אל מקדש 'נתחיל ברובע הסיני צ. העיר הסואנת, י מין'יום זה יוקדש במלואו לסיורים בהו צ

נצא אל הרובע , לאחר ארוחת צהרים במסעדה מקומית. לא נפסח גם על השווקים המקומיים. טייאן הו
ר דאם ובמוזיאון פשעי קתדרלת נוט, הארמון הנשיאותי, בית הדואר המרכזי, בית האופרה, הקולוניאלי

  .בשעות הערב נצא לשייט על נהר סייגון בספינה קיסרית משוחזרת. המלחמה האמריקאים
  סייגון לינה 
  

  קאנטו –דלתת המקונג  –) סייגון(י מין 'הו צ, 4יום 
ניסע בין כפרים ושדות אורז . המקונג הגדול והחשוב בנהרות דרום מזרח אסיה –נצא לסיור בדלתת נהר 

נבקר בשוק הצף , נשוט בתעלות בין הבוסתנים הטרופיים. המקונג, ם אל הדלתה של הנהר האדירמוצפי
, לאחר ארוחת הצהרים נמשיך אל קאנטו. הביתיים להכנת נייר אורז ומוצרים שונים" מפעלים"בקאי בה ו"

  .  העיר הגדולה בדלתת הנהר
  קאנטו לינה 

  

  :רעיון לגיוון
הכולל לינה על , אפשר לעשות גם בשייט של לילה אחד, זור קאנטובא, את הסיור בדלתא של המקונג
  הספינה על בסיס פנסיון מלא 
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  )סייגון(י מין 'הו צ –מי תו  –קאנטו , 5יום 

שכל פרי טרופי אפשרי  יםוצבעוני יםתוסס, ייר בין הבוסתנים והשווקים הצפיםייט על הנהר ונסנצא לש
נצפה באורח החיים הכפרי של , ר בבית מקומי בן למעלה ממאה שניםנמשיך אל בין טוי לביקו. הםב יםנמכר

  .או דוק שעל גדת נהר המקונג'נסיים את היום בעיירה צ, בצמחייה העשירה הצומחת בגדות הנהר, המקומיים
  קאנטו לינה 

  
  )המעבר לקמבודיה(פנום פן  -או דוק  'צ - ,  6ום י

העיר היושבת על גדת . פנום פן, אל בירת קמבודיהונג בשעות הבוקר נצא בשיט בסירה מהירה על נהר המק
ניסע למלון הממוקם בסמוך לגדת נהר המקונג .  שומרת על קסמה למרות היותה בירה סואנתוהמקונג 
 - פנום-נבקר בארמון המלכותי המשופע במקדשים ובוואט, צ סיור בעיר בעלת הניחוח הצרפתי"אחה. האדיר

.המקדש המרכזי בעיר  

 פן פנום לינה 

  

 סיאם ריפ  –פנום פן , 7ום י
נצא לסיור מרתק במנהרת זמן אל תוך עם ההגעה . לאחר השלמת הסיורים בבוקר נצא בטיסה לסיאם ריפ

. 15-בירת אנגקור עד המאה ה, נבקר בטוק טוק בשער הדרומי של אנגקור טום. התרבות החמרית העתיקה
, נראה את מקדש באפון, פנים הענקיים הפונים לכל עברנמשיך אל מקדש באיון המרשים במיוחד על פסלי ה

אחר הצהרים שייט גונדולות בתעלות המקיפות את . במת הפילים וטרסת המלך המצורע, את ארמון המלך
  .המתחם ונסיים במקדש אנגקור וואט היפה במיוחד לקראת שקיעה

 לינה סיאם ריפ 
  
  , מקדשים - סיאם ריפ , 8יום 

נעצור . במהלך הטיול תחשף בפנינו קמבודיה של הקמבודים. אופניים של כשעה וחצינתחיל את יומנו בטיול 
לאחר מכן נבקר במקדש הקטן אך המעוטר . בין בתיהם השונים הפזורים בדלילות בין עצי קוקוס נישאים

מקדש הנשים המכונה כך על שום עבודת העיטור העדינה  –סרי -מקדש באנטה -והמפוסל ביותר בקמבודיה 
  . פרום-טה: נקנח את הביקור שלנו בסיאם ריפ באחד המקדשים היפים ביותר. טרת את קירותיושמע

  סיאם ריפ: לינה 
  

   טיסה לבנגקוק –טונלה סאפ והכפרים הצפים –סיאם ריפ   9יום 
נצא . מקור המים של סיאם ריפ וכנראה גם מקור עוצמתה בעבר, סאפ-נצא בנסיעה קצרה אל אגם  טונלה

ניסע לשדה . נסיים בקצת קניות בשוק האמנים של סיאם ריפ. כפרים הצפים ובתי הכלונסאותלשייט בין ה
  . התעופה ונטוס לבנגקוק שם נתחבר לטיסה חזרה ארצה

  
   תל אביב א "ת -בנגקוק ,10יום 

  .נחיתה בתל אביב בשעות הבוקר
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  )ל"ולל טיסות בינלא כ( 1600$ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

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

  
  מחיר הטיסות

כוללים מיסי (מחירים אילו , משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים 

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק
  $  1550 – 1750ורויאל גורדניאן בין / טורקיש / טיסות בחברת אלעל  

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

  םהיהפקות ואירועים למינ, התעופה
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

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

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

  :מועדי יציאה מומלצים
 חודשים נובמבר עד מרץ   
  

  מחיר המסע כולל
 טיסת פנים מפנום פן לסיאם ריפ  �
 המלונות הטובים בנמצא או /כוכבים ו 4 לינה בבתי מלון מדרגת תיירות �
 ארוחות בוקר בבתי המלון  �
 מסאפה להאנוי ) בתא 4( רכבת לילה  �
 ברכב ממוזג כמצויין בתוכנית העברות וסיורים  �
 אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית  �
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית �
  

    המחיר אינו כולל
 ל "טיסות בינ �
 )כפוף לשינויים($ 45: וייטנאם בסךאשרת כניסה ל �
 )כפוף לשינויים($ 20: אשרת כניסה לקמבודיה בסך �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות ,ארוחות נוספות  �
  תשר לנותני השירותים המקומיים �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים הוהמחיר הינו הערכה ו אנו מבצעים אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה

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

  .co.ilinfo@xtripאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ויל

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 

 


