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29/11 
 שלישי יום 

 אחה"צ . אליה נגיע למחרת  תאילנדבירת   –בנגקוק ל בטיסה  הערבנצא בשעות 

30/11 
 רביעי יום 

 אחה"צ ננחת בבנגקוק ונסע למלון למנוחה והתארגנות. 

ות באסיה ומיעדי התיירות הפופולריים בעולם,  ל בירת תאילנד, אחת הערים הגדו  ק היאבנגקו
 . מליון תושבים 8-אוכלוסייתה מוערכת בכ

נהר הצ'או פראייה חוצה את העיר מצפון    .עם העיר המדהימה הזו נהבערב נצא להכרות ראשו 
הספינה. במהלך   לדרום ואנו נצא לשייט קסום בנהר עם ארוחת ערב משובחת שתוגש לנו על

נתרשם מצבעוניות האורות   , ונצפה בה כמו במופע לילי קסום השייט תעבור העיר על פנינו  
 המרשימים והחיים לצד הנהר .  יםהבניינ

1/12 
 יום חמישי  

מקדש וואט    ,היום יוקדש לסיור בעיר, ארמון המלך שהוא דמות מרכזית וחשובה בחיי התאילנדים

ם ובלילה. דוכני אוכל,  צ'ינה טאון של בנגקוק, שוקק חיים ביו פו )הבודהה השוכב(, רובע 

נפירי  מעדנים מקומיים כמו ס  ,מסעדות רחוב, לצד חנויות לממכר תבלינים, תרופות מסורתיות

, נטעם ממאכלים  בעו כריש מיובשים, חנויות זהב, בגדים וסחורות אין סוף. נשוטט ברחובות הר

 לינה בבנגקוק.   סעדה מקומית .ברחוב ונסיים את היום בארוחת ערב במ 

2/12 

 יום שישי 
בדרכינו נבקר בדרך באזורים החקלאים של מישורי   ,הבקר נצא מערבה לכיוון מחוז קנ'נברי 

וק הצף שם מתנהל מסחר מסורתי על גבי סירות השטות בתעלות, בשוק ה"רכבת",  תאילנד, בש 

עת ערב נגיע לריזורט שלנו הנמצא  נעלה על סירות ונפליג בין בחוות הדייג הנמצאות בלב ים. ל

 לינה בקנצ'נבורי.  על שפת נהר קוואי .

3/12 
 יום שבת 

. נלך  "שבעת המפלים ורת "שמ הידועה גם בשם  את הבקר נתחיל בסיור לשמורת אירוואן

. בדרכינו חזרה  נרחץ במים הצוננים בשבילי השמורה הירוקה ושופעת המים, נטפס ממפל למפל ו

ומהתצפית הנשקפת ממנו על האזור כולו. לשדה  סיני עתיק, נהנה מיופיו לבנגקוק נטפס למקדש  

 התעופה בבנגקוק נגיע אחה"צ ונטוס לעיר צ'אנג ראי אשר בצפון הרחוק של תאילנד .  

 לינה בצ'אנג ראי. 
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 יום ראשון 

 

 

 

חקות את גני  נד, מן נסיון לנצא לביקור בגני המלכה דוי טונג. הגנים נחשבים ליפים ביותר בתאיל

פרוסים על שטח נרחב. הפרויקט הוקם הודות ליוזמתה של  הרי פרחים מיוחדים , סידוסאיור

והקדישה את שנותיה לטובת תושבי צפון תאילנד ונועד   1995המלכה האם אשר נפטרה בשנת 

גידול אופיום . נמשיך ונבקר בשניים  מ ומחקלאות במקום  תיירותלאפשר להם להתפרנס מ

ש הלבן והמקדש הכחול, שני פרויקטים  מהמקדשים היפים ביותר בתאילנד, המקד



 

 חני, אדמה רוח אישה מסע נשי רו

. בתום הסיורים נמשיך  רק בשנים האחרונותארכיטקטוניים מרשימים במיוחד אשר נפתחו לקהל 

 בנסיעה לעיר צ'אנג מאי  שם נלון .   

5/12   
 יום שני  

פארק החבלים בו נקשר לאומגה ונחליק מעץ לעץ בגובה צמרות  הבקר נאתגר את עצמינו ב

לרגע לילדות, נשתעשע ונעלה את רמות האדרנלין בדם. לאחר ארוחת הצהרים  העיצים. נחזור 

נמשיך למתחם בעלות מלאכות היד שם ניתן לראות מקרוב את נשות הצפון בשעת עבודתן  

ת, נייר אורז, מטריות מנייר אורז ועוד. נסיים  מייצרות בעבודת יד מוצרים מקומיים כמו מפות רקומו

נד אליו עולים לרגל אלפי מאמינים  לסוטפ החשוב ביותר בצפון תאי  את היום בעלייה למקדש דוי

מדי שנה.  בערב נשוטט בשוק הלילה המפורסם של צ'אנג מאי בו נמצא מכל הבא ליד, מזכרות,  

 אוכל. לינה בצ'אנג מאי .  דברי אומנות, מוצרי עץ, בדים, בגדים וכמובן הרבה

6/12 
   ייום שליש 

בקר בשמורת הטבע דוי אנטאנון בה נמצאת הפיסגה הגבוהה ביותר  נצא לעוד יום קסום בצפון, נ

בתאילנד. נסייר במקדשי השמורה ובמפלי המים המרשימים.. אחה"צ נגיע להתארח בבית  

שיטות הבישול   תם נבשל יחד את ארות הערב שלנו תוך שנלמד עלימשפחה בכפר, א 

 המסורתיות ממש מבני המשפחה . לינה בצ'אנג מאי . 

7-9/12 
ימים  

-רביעי
חמישי,  

 שישי  
 

 . הבקר נעזוב את צ'אנג מאי ונצא בטיסה לבנגקוק ונמשיך לנופש באחד מחופי תאילנד הקסומים

מלון מפנק על החוף הים, במנוחה, בפינוקים לגוף ולנפש,  ת שלשת הימים הבאים נבלה ב א

צה בים ובבריכה, סדנאות.. אך בעיקר  נהנה מהאי הקסום והשכיבה על החוף  באוכל טוב, רח

   חת  עצי הקוקוס. ת

 . בחוף לינה  

10/12 
   שבת םיו

לבנגקוק לקניות וסידורים אחרונים , נסיים בארוחת ערב  ונשוב   בקושי רב נעזוב את האי 

 לילה לתל אביב  תמשותפת לסיום הטיול ונסע לשדה התעופה לטיס

 

11/12 
 יום ראשון  

 בשעות הבקר ננחת בתל אביב 

  


