
 

 

 

 

 

 1094886מספר עסקה   - 'קאמינוס'  סינגפור ופוקטטיול מאורגן ל

 

 ( Singapuraסינגפור ), תל אביב : 2 –  1 ימים

סינגפור. העיר המוכרת    –ס דרך יעד ביניים אל המדינה והעיר הנושאת את שמה  ניפגש בשדה התעופה ונטו

בשמות רבים, הייתה מאות בשנים קצהו של אי מרכזי בין שרשרת איים, ישוב קטן שכלכלתו ופרנסתו דייג  

  מזרח בעיקרה, הפכה עם קביעתה כמקום מושבה המסחרי של בריטניה למוקד תנועה וסחר מרכזי בדרום  

לה. ובדומה להונג קונג הביאה החלטה זו לפריחה אדירה אותה נראה. לאחר הנחיתה נצא לסיור  אסיה כו

 פנורמי ולאחריו נמשיך למלוננו ללינה.  

 

 מופע ערב אור קולי , גינת הסחלבים ורח’ אורצ’ארד , הגנים הבוטניים(, Singapura: סינגפור )3יום 

, בגנים שתי  Gardens by the Bayהבוקר נצא לסיור בקומפלקס גנים בוטניים חדשניים ורחבי ידיים בשם   

חממות ענקיות, אחת של אקלים יבש והשנייה של אקלים טרופי הכוללות מבחר אדיר של פרחים ועצים.  

. נשוטט  Orchard Road  – נמשיך לביקור ברחוב הקניות המרכזי של סינגפור הלוא הוא רחוב אורצ’ארד  

( היפהפייה ובה יותר  National Orchid Gardenלהנאתנו ולא נפסח על ביקור בגינת הסחלבים הלאומית )

בשעות הערב  ו .  קלהלמלון למנוחה    נשובשעות אחר הצהריים  ב מאלף מיני סחלבים וכאלפיים בני כלאיים.  

רהיב בקומפלקס המלונות והבידור החדיש  נצא למופע אור קולי המשלב אפקטים מיוחדים ומופע מזרקות מ

 בתום הסיור נשוב למלוננו ללינה.  “מרינה ביי סנדס”. 

 

 הרובע הסיני ,  פארק הציפורים ג'ורונג(, Singapura: סינגפור )4יום 

נצא לביקור באחת מהאטרקציות המרהיבות בסינגפור, פארק הציפורים ג’ורונג. פארק  לאחר ארוחת הבוקר  

סוגי ציפורים. בנוסף ניתן למצוא   4,000-זה נחשב לאחד מפארקי הציפורים הגדולים בעולם המכיל בתוכו כ

העיר    . לאחר הביקור נשוב למרכזבפארק ביתנים מקוררים בהם מפזזים סוגי פינגווינים, מופעי חיות ועוד 

ומרכז העסקים המודרני.  ו "הודו הקטנה", המקדש ההינדי  ובהם הרובע הסיני,  נבקר באתריה החשובים 

את   נעבור  בעולם.  מהגדולים  אחד  סינגפור,  נמל  אל  פאבר  תצפית מהר  ונערוך  הים  ארי  פסל  על  נצפה 

נשוב אל  יין העירייה,  פאדאנג, נראה את מועדון הקריקט, בניין הפרלמנט ההיסטורי, בית המשפט העליון ובנ

   .  לזמן חופשי ולאחר מכן נשוב למלוננו  רחוב אורצארד המרכזי

 

 ( Phuketפוקט )(, Singapura: סינגפור )5יום 

נצא אל שדה התעופה. לאחר    פוקט לנותיר זמן חופשי בעיר, ובהתאם לשעת הטיסה  לאחר ארוחת הבוקר  

נד שצורתו על  פוקט, האי הגדול ביותר בתאיל,  ונסע לסיור היכרות עם האי פוקט  הנחיתה נעלה על הרכב,

האי נודע על צוקיו הגבוהים מכוסי הג'ונגל וכן על המים הצלולים שלו ובהם דגים  .  גבי המפה כחדק הפיל

 לבנים ומקושטים בעצי דקל ושדות אננס לצד ים בצבע אזמרגד, מינים    חופים אקזוטיים ואלמוגים מרהיבים. 



 

 

 

 

 

כל אלו    , תרבות ואטרקציות לכל הגילאים וכן סצנת חיי לילה. ושווקים עיר תוססת  אקזוטיים של בעלי חיים,  

נמשיך למלוננו  לאחר הסיור  על רקע שרשרת בלתי נגמרת של נופים באי אשר נחשב לפנינת איי הדרום.  

 ללינה.  

 

 שייט בסירות קאנו , אנג נגה: "האי של ג'יימס בונד"פ(, Phuketפוקט ): 6יום 

נגה היפיפה. נבקר בחווה לייצור גומי, שהוא אחד הענפים    לאחר ארוחת בוקר נצא לביקור במפרץ פאנג

ונערוך שייט בשמורת   לאזור  המנגרוביםהמרכזיים באי, נמשיך לביקור במקדש הקופים המפורסם  נגיע   .

"האי של ג'יימס בונד" בו  -פו )אי המסמר( הידוע כ   בו יצר הטבע צורות מופלאות. נשוט לאי קו טא   קארסטי 

המככב במנות  ,  קר גם במפעל לעיבוד אגוזי קשיו נב  בדרכנו חזרה   צולם הסרט "האיש בעל אקדח הזהב". 

 רבות.    מקומיות

 

 הגדול, העיר הקולוניאלית ושווקיה   מקלט לפילים, הבודהה(, Phuketפוקט ): 7יום 

מרבית מדינות מזרח אסיה,  ילים. הפיל בתאילנד שונה במעמדו מבמקלט לפלאחר ארוחת בוקר נצא לביקור  

מעמדו מעוגן בחוק ועתידו נמצא בסכנה עקב העלות הגבוהה הנדרשת לאחזקתו. נבקר במקלט, נשמע את  

הקשורים בזאת. לאחר הביקור נמשיך אל שני מוקדים  הקשר האמיץ בין בני המקום לבעל החיים והקשיים  

, שם נכיר מעט מן  Mingmongkol Big Buddha & Chaithararam Temple - Wat Chalongדתיים,  

מתויירת בדלילות  האמונות העממיות של בני המקום. לאחר הביקור נמשיך אל העיר העתיקה של פוקט,  

הקולוניאלי. נלך מעט ברחובותיה ונבקר בשווקי המקום, ממאכלים שונים ועד מזכרות    לעברהומעניקה הצצה  

 בשעות הערב נשוב למלוננו.    אמנות מקומיים.  וחפצי

 

  



 

 

 

 

 

 (, יום נופשPhuketפוקט ): 8יום 

, פשוט לשכב על החול הדק של אחד מהחופים השוממים וליהנות מהשקט, או להשתרע  בפוקט נופש ומנוחה  

אפשרויות   פינה  בכל  המרהיב.  האופק  ומולכם  בידכם  אחוזה  שמשיה  עם  צבעוני  משקה  כשכוס  בערסל, 

לפעילות ספורט ימית או טיולים עצמאיים, טיולי על חופים לבנים או רביצה על קו המים. לעת ערב השמש  

 השוקעת יוצרת קשת של צבעים על המים וכל צלם ירגיש כמקצוען. 

 

 תל אביב  (, Phuketפוקט ): 9יום 

הבוקר נתחיל בדרכנו חזרה לארץ, ננסה לסכם את היקף החוויות בהם התנסנו, ואת המראות בהם חזינו,  

 עות הערב המאוחרות.  ש, אליה נגיע ב דרך יעד ביניים לתל אביב   חזרהניסע לשדה התעופה לטיסתנו 


