
  

 

 

 

 המראה מישראל: 61.60.11  1יום 
 81:45דלפק קבוצות, בשעה  23מפגש הנוסעים בנתב"ג ומפגש עם המדריך בשער 

ונוחתת  38:45בשעה  האנוי ווייטנאם )דרך איסטנבול(לממריאה טורקיש הלטיסת  בערב

 81.81.81בתאריך  89:55בשעה 

 
 :להאנוי הגעה  2יום 

 נחיתה בשעות ערב בהאנוי, העברה למלון.
 האנוי6ב לינה

 
 :לאו קאי -האנוי   3יום 

 ארוחת בוקר במלון. 

 לבטיחות6 הממונים ארגון - במפעל ביקור

נצא לסיור מקיף בבירת וייטנאם, היא שער הכניסה למדינה המרתקת. לאחר הביקור  

האנוי היא שילוב מרתק של אדריכלות וייטנאמית מסורתית עם השפעות צרפתיות 

קולוניאליות בצל השפעות הקדמה והבניה המודרנית. אלפי זוגות אופנים וריקשות 

 מפלסים את דרכם בין רחובות העיר הצפופים. 

 אופן עצמאי.ארוחת צהריים ב

שנה, מאוזוליאום  8,588טיול בין רובעי העיר חושף היסטוריה ענפה, פגודה עתיקה בת 

מין ופגודת העמוד האחד הבנויה כפרח הלוטוס, סמל לטוהר -צ'י-למנהיג הקומוניסטי הו

 רוחני. 

 * למקלחת והתרעננות.2נעצור במלון 

 ארוחת ערב במסעדה מקומית או ברכבת.

 בת לילה ללאו קאי.בערב נעלה על רכ
 6לינה ברכבת לילה

 
 :סאפה - נין קאו לונג - לאו קאי  4יום 

  נין קאו לונג עם ההגעה אל לאוקאי, נצא לארוחת בוקר במסעדה מקומית, ניסע אל ה
 ונבקר בשוק מקומי. 

מ' הנמצאת בסמוך לגבול  8,188-נמשיך בדרכנו אל סאפה, עיירה הררית בגובה של כ

הסיני. העיירה הזו נבנתה בידי הצרפתים כמפלט מהאקלים החם והלח של מרבית 

וייטנאם. זהו אזור כפרי המפורסם בשבטים ההרריים החיים באזור על רקע נופים 

  פסטורליים של טרסות אורז ושפע של מקורות מים.

 ארוחת צהריים באופן עצמאי.

 העברה למלון.

 ארוחת ערב במסעדה מקומית.

 לינה בסאפה6

 
 קאי לאו -סאפה -קאטקט -וון תא -סאפה  1יום 

יום זה יוקדש במלואו לסיור באזור סאפה ובכפרים ההרריים של ויאטנם. לאחר ארוחת 

ושדות אורז הבוקר נבקר בכפרים קאטקאט וטאפין, כפרים הרריים מוקפים טרסות 
וביתם של אנשי השבטים הצפוניים של וייטנאם: שבט ההמונג לבושי השחורים, שבטי 

הדאו לבושי הבגדים האדומים ושבט "המונג הפרחוני" הקרוי כך על שם נשות הכפר. 

לאחר הביקור בכפרים נמשיך לסיור בשוק של סאפה שם. שבטי הקין, דאו ומונג 
בו ניתן לרכוש ממיטב חפצי האמנות המקומית. מציעים את מרכולתם בשוק ססגוני 

  .רונג לתצפית קסומה על העיר וביקור בגני המסלעות -בהמשך היום נעפיל להר האם
  .ברכבת או מקומית במסעדה ערב ארוחת

 נצא ברכבת לילה חזרה להאנוי.

  לינה ברכבת לילה6



  

 

 

 

   ביי אלונגהב שייט –האנוי   .יום 
 הגעה בשעות הבוקר המוקדמות להאנוי. 

 * לארוחת בוקר, מקלחת והתרעננות.2נעצור במלון 

אחר  ארוחת הבוקר נצא לכיוון האלונג ביי. מפרץ האלונג ביי הוא אחד מהמקומות ל

קמ"ר ויש בו קרוב לאלפיים איים קטנים  8558 -, שטחו כבווייטנאםהיפים ביותר 

 ומסולעים המתנשאים מתוך המים. 

 .לאחר קבלת החדרים תוגש ארוחת צהרים .נעלה על ספינה

במהלך השייט נבקר בכפר הדייגים הצף בה הנג, האלונג ביי, נעצור באחד המפרצים  

 הקסומים ללינת לילה. 

 ארוחת ערב בופה על הסיפון. 

 6על הספינה לינה

 

 

  האנוי- הנטיפים מערת – ביי האלונג  7יום 
 הסיפון.ארוחת בוקר קלילה על 

יום נוסף של שייט רגוע בהמשכו נגיע לבקר במערת הנטיפים המדהימה, הנקראת גם 

גו". בתום הסיור נרד לארוחת צהרים משם נסיעה חזרה  -דאו -מערת הדרקון ,"האנג 

 להאנוי. 

 אחר הצהרים העברה לשדה התעופה, טיסה לסייגון. 

 העברה למלון.

 סייגון6ב לינה

 

 ו צ'י מין )סייגון( ה  .יום 
  ארוחת בוקר במלון.

 לבטיחות6 הממונים ארגון - במפעל ביקור

היום נקדיש לסיור בסייגון, הלא היא הו צ'י מין. בהגיענו לעיר נטייל בגדה המשך את 

המערבית של נהר סייגון, נבקר בחלקה המרכזי של העיר, נראה את מה שהיו אזורי 

 המגורים של הדיפלומטים והבניינים הקולוניאליים שהותירו אחריהם הצרפתים. 

 ארוחת צהריים באופן עצמאי.

באזור קולון, הכולל את הרובע הסיני ושווקי העיר. ניסע בין אלפי  נמשיך ונבקרלאחריה 

 הקטנועים והאופניים וכך נוכל להתרשם מהעיר מזווית אחרת. 

 ארוחת ערב במסעדה מקומית.

 סייגון6ב לינה

 

 ומנהרות מקדשים -ו צ'י מין ה  9יום 
 ארוחת בוקר במלון.

נצא אל טאי נין, דרך נופים חקלאיים וגידולים טרופיים וסובטרופיים. בעיר זו נמצא 

 -דאי, אחת הדתות המוזרות של וייטנאם שצמחה החל מ-המקדש המרכזי של כת קאו

. דת זו משלבת יסודות ממרבית הדתות הגדולות המוכרות בעולם ומצטיינת בפולחן 8938

דאי ונצפה -מרשימה בתוך מקדש מאמיני הקאוצבעוני. בצהרי היום נאזין לתפילה ה

 בטקס הססגוני שנערך המקום. 

 ארוחת צהריים באופן עצמאי.

קרקעי שהכשירה מחתרת הווייטקונג כאמצעי -צ'י, אתר מחילות תת -משם ניסע אל קו

האוויר האמריקאי. ניכנס לתוך המחילות ונראה את אמצעי -הישרדות מול הפצצות חיל

 אנשי המחתרת במהלך המלחמה. לפנות ערב נשוב לסייגון.ההגנה בהם השתמשו 

 ארוחת ערב במסעדה מקומית.

 סייגון6ב לינה

 

 

 



  

 

 

 

 המקונג של הדלתא  10יום 
 ארוחת בוקר במלון.

הבוקר ניסע אל אזור וין לונג, בדרכנו אל הדלתא של המקונג, מהגדולים בנהרות אסיה. אזור זה ידוע בנופיו 

הפזורים לאורך הדלתא ובמאכליו הטובים. זהו אסם האורז של וייטנאם, ממנו נשלח האורז המיוחדים, בכפרים 

 לכל רחבי המדינה. קצב הטיול כאן הוא איטי, בשל הכבישים הצרים והתנועה הערה.

 ארוחת צהריים באופן עצמאי.

ראה את האיכרים נשוט בדלתא, נבקר בכפרים, בשוק הצף, ונעמוד מקרוב על צורת החיים המיוחדת באזור: נ

זורעים ואוספים את האורז, נראה אותם מכינים מאכלים שונים, אריחי קרמיקה ולבנים. לקראת ערב נחזור ללינה 
 בסייגון.

 ארוחת ערב במסעדה מקומית.
 סייגון6ב לינה

 

 הגעה לסינגפור  11יום 
 הבוקר נטוס לסינגפור. 

 הנמצאים במרינה ביי.עם ההגעה נצא לסיור בגנים הבוטניים המיוחדים 

 העברה למלון.

 ארוחת ערב במסעדה מקומית.

 6בסינגפור לינה

 

 תערוכה  12יום 
 ארוחת בוקר במלון.

 6תערוכה -השתלמות יום 

  6בסינגפור לינה

 

  חוזרים הביתה  13יום 
 ארוחת בוקר במלון.

 תערוכה6 -יום השתלמות 

 איסטנבול.בערב, העברה לשדה התעופה לטיסת לילה לת"א דרך 

 

 

 



  

 

 

 :בתכנית המוצעות הטיסות פרטי

 

 בתכנית: מלונות המוצעיםפרטי ה 

 
 6ברמתם להם או דומיםכוכבים  4: מלונות וסינגפור וייטנאם

Hanoi - Lacasa hotel Hanoi 4*  

 

 

 

 

 

 

 

Train Ha Noi - Lao Cai - 4 Berth Cabins 

 

 

 

 

 

 

 נחיתה המראה יעד טיסה תאריך

85.81.81 TK 789  איסטנבול -ת''א  54:83 811.818.בתאריך  88:85   

16.08.81 TK 168 האנוי – איסטנבול  02:20 19:55 

21.08.16 TBA  הו צ'י מין - האנוי  17:30 19:45 

.811.853  TBA סינגפור - הו צ'י מין  09:00 12:10 

27.08.16 TK 055  איסטנבול -סינגפור 31.81.81בתאריך    22:00  04:25 

28.08.16   TK 784 ת''א – איסטנבול  06:35 08:40 



  

 

 

Sapa - Chau Long Sapa hotel 4* 

 

 

 

 

 

 

La Vela Classic Cruise   - Ha Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ho Chi Minh – Paragon hotel 4* 

Singapore – Grand Central hotel 4*  
 



  

 

 

 .לאדם בחדר זוגי 072,3$מחיר החבילה: החל מ 
 

 המחיר כולל:
  ת"א-איסטנבול-/סינגפורהאנוי-איסטנבול-ת"אהמוצעת בנתיב  טורקישבחברת התעופה ישירות לא טיסות  

 כמפורט לעיל.   במחלקת תיירים 
 כמפורט לעיל.        במחלקת תיירים הו צ'י מין  –האנוי המוצעת בנתיב  מקומיתתעופה בחברת  ישירה טיסה 

  כמפורט לעיל.        במחלקת תיירים סינגפור  – צ'י מיןהו טיסה ישירה בחברת תעופה מקומית המוצעת בנתיב 

או  יםהמוצענות/תחבורה/שייט אנשים בחדר(, במלו 3בסיס לינה וארוחת בוקר בחדר זוגי )על אירוח ואכסון 

  :ים ברמתםדומה

  בהאנוילילה אחד 
  מיטות( 4)קבינה המכילה  פא-לכיוון סאלילה אחד ברכבת 

 פא-לילה אחד בסא 
  מיטות( 4לכיוון האנוי )קבינה המכילה לילה אחד ברכבת 

  בספינת שייט בהלונגלילה אחד 

 4 לילות בהו צ'י מין 
 3 לילות בסינגפור 

 לילות 11סה"כ 
 ארוחות כמפורט בתכנית כולל שתיה קלה.  

 .פעילויות כפי שמצוין בתוכנית 

  .מדריך מקומי המלווה את הקבוצה בפעילויות הטיול 

  ית באוטובוס המתאים לגודל הקבוצה. בהתאם לתכנשירותי תחבורה 

  וסינגפור בווייטנאםכל המסים המקומיים החלים על שירותי תיירות.   

 תכנית. כל הפרטים המופיעים ב 

 6מדריך ישראלי היוצא עם הקבוצה מהארץ 

 6ויזת כניסה לווייטנאם  

 6נגפורויזה/אשרת כניסה לסי 

  6כניסה לסין וסינגפור על חשבון איסתא ספורטעלות הוצאות אשרות  61.60.30לנרשמים עד תאריך 

 לאדם6 110$ היא לאחר תאריך זה תוספת עלות לחבילה 

 

 המחיר אינו כולל:
 6לכל התקופה  191$ תוספת לאדם בחדר יחיד 

 לאדם6 13$פא תוספת לאדם בתא לשני אנשים6 תוספת של -רכבת לסא 

  .ארוחות שאינן נזכרות לעיל וארוחות כשרות 

  נוסעים.ביטוח 

 "בהוצאות בעלות אופי אישי כמשקאות בארוחות ובבתי המלון, )למעט אם הוזכר אחרת( טלפונים כביסה וכיו.' 

  לנו על ידי המלון. רתלוי בגודל ובמספר המתנות. נתון שיימס –חלוקת מתנות בחדרים 

  .חדרים פרטיים במסעדות ומועדונים 

 מזומן חירום לנסיעה. 

 מהארץ6 בחו"ל לרבות המדריך אשר יוצאים תשר לנותני השירות  

 6נציג איסתא ספורט 

 6נסיעת בדיקה 

 1160.61.המחיר מבוסס על שער $ היום  6שינויים בהיטלי דלק, מסי נמל והפרשי שערי מטבע. 

 

 תנאי המחיר: 
תתפים ישתנה, עשוי . במידה ומספר המשמשתתפים משלמים 30מינימום המחיר מבוסס על  .א

 .המחיר להתעדכן

מחירי הטיסות, תוספות הדלק ומסי הנמל מבוססים על רמת התעריפים התקפה בעת הגשת ההצעה ועל  .ב
 . (85.81.81מידע הידוע לנו בעת הגשת ההצעה )ה

כל המסים הקשורים לטיסה )דלק בטחון ונמל( עשויים להשתנות עד מועד הכרטוס, המחיר הקובע הוא  .ג
 איסתא לא תשתתף בתשלום הפרשים במידה ויהיו.המחיר ביום הכרטוס )הנפקת כרטיסי הטיסה(. 

 הטיסות מבוצעות ע"י המובילים בהתאם לתנאי המוביל ובאחריותו, לרבות עיכובים וביטולים ע"פ כל דין. .ד
המופיע לעיל הוא הצעה בלבד ואינו מחייב עד ביצוע ההזמנה , המחירים לעיל עשויים  .ה

 להשתנות6  

   לא הוזמנו!השירותים  6ו
 טל"ח. .ז

 



  

 

 

 הרשמהטופס 

 פרטי בת/בן זוג פרטי הנוסע/ת כל הפרטיםנא למלא את 

   )בעברית( -שם פרטי

   )בעברית( –שם משפחה 

באנגלית כפי ) -שם פרטי

 שמופיע בדרכון(

  

באנגלית ) -שם משפחה 

 כפי שמופיע בדרכון(

  

   אזרחות:

יש לוודא )  מס' דרכון:

חודשי  1שבדרכון לפחות 

 (תוקף מיום היציאה

  

   בתוקף עד:

   מקום הנפקת הדרכון:

   תאריך לידה:

   זכר/נקבה

   פלאפון:

   אי מייל:

 

לאדם בחדר זוגי. 3720$. בעלות של 6201.60.72-11 –טיול הנ"ל רשם ליברצוננו לה 

 

מטייל/ת שנרשמ/ת לבד מעוניין/ת: 

  191$ בתוספתבחדר ליחיד   בשיבוץ בן/בת זוג לחדר 

 

 הערות:
  יש למלא טופס תשלום )מצורף(. -לאדם  888$דמי רישום של 

  נרשמים יוחזרו דמי הרישום  30נרשמים6 במידה ולא יהיו  30אישור הטיול מותנה במינימום

 במלואם6

  נו ממליצים להתחיל בו כבר מאחר ותהליך קבלת הוויזה  ארוך, א -ויזה לסינגפור/ווייטנאם

 לאחר ההרשמה ישלחו טפסים והסברים נוספים. –עכשיו. 

  במידה ויבוצע באופן עצמאי, ינוכה  –הנפקת הוויזה ניתן לעשות עצמאית באינטרנט תהליך את

 הסכום מעלות הטיול. 

  טפסים 3 –יש לצלם הטופס ולמלא פרטים ב  –לנוסעים מעל זוג 

  ואו.על סכום הטיול במל דמי ביטול מלאיםיחולו לאחר אישור הטיול 

 

 

 תאריך 666666666666666666666666666666666666666
 

 

 חתימה 66666666666666666666666666666666666666

 

 issta.co.iloritdikman@כתובת מייל ללאורית,  61.60.30עד תאריך את הטופס יש למלא ולהעביר 

mailto:oritdikman@issta.co.il

