05/07/2019

איציק שלום רב
בהמשך לשיחתנו ,להלן תכנית מיוחדת לטיול אשר הכנו עבור לקוחות פלאנטו לוייטנאם.
הטיול מבוסס על שירות מיוחד ואישי בכל המסלול וכולל  15%עמלת סוכן:
רכב תיירותי חדיש ומרווח ,נהג  ,מדריך מקצועי (באנגלית) ,אירוח בכל המלונות ,כל הכניסות לאתרים,
מבחר ארוחות ,כל המיסים ,ליווי וטיפול אישי בכל שלבי הטיול .בתכנית המפורטת תוכלו להתרשם מכל
מלון בקישור אתר האינטרנט המצורף.
המחיר אינו כולל :טיסה בין לאומית לוייטנאם ,אגרת הויזה בכניסה לוייטנאם ( 25דולר לאדם) ,קניות
אישיות וארוחות נוספות ,ביטוח נסיעות לחו"ל וטיפים לנהג ולמדריך.
נא עיינו ואשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה.
תוכלו להתרשם מהטיולים שלנו בעמוד הפייסבוק של החברה בקישור הבא:
https://www.facebook.com/Vietnam247trip/

בברכה
ניסים טל
PROGRAM 08-DAY TOUR TO VIETNAM
16/01/2020

VN247001060 – 05 – 07

קוד הטיול

מתאריך:

תאריכי הטיול

08 Days

מספר ימי טיול

Ha Noi – Ninh binh – Sapa – Fansipan – Ha Long

יעדי הטיול

2 pax – 12 pax

מספר משתתפים

PLANETO SPECIAL PROJECT

שם האורח

*4 – 5

רמת אירוח

2 Pax – 01 room

מספר חדרי אירוח

ניסים טל +84902904650 +972523797237

מנהל החברה

Special requests:

בקשות מיוחדות

)Local Operator – Phuong +84 906 388 847 (WhatsApp

טלפון חירום

הצעה בלבד -

סטטוס הזמנה

http://www.vietnam247.co.il/

אתר האינטרנט שלנו

עד:

01/08/2019

תקציר המסלול
פירוט הארוחות הינו לפי המקרא הבא :

ITINERARY IN BRIEF

ערב , Dצהריים  ,Lבוקר B
רכב

מדריך

ארוחות
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B/L/D

תקציר המסלול

נתחיל את טיולנו בוייטנאם בנחיתה בשדה התעופה האנוי .עם
הנחיתה נעבור תהליך לקבלת מדבקת הויזה בדרכון .ביציאה
מאולם שדה התעופה ,יקבל אתכם מדריך החברה ונהג .נצא
למלון לקבלת החדרים .במידה והטיסה מוקדמת נצא לטיול
.ברובע העתיק ולטיול ריקשות
Hanoi Arrive - City tour – Old quarter by Cyclo
עם בוקר נצא בנסיעה בכביש מספר  ,1כ  120קילומטרים
דרומה מהאנוי לנין-בין .אזור זה הוכרז כאתר מורשת עולמית
וכאחת משמורות הטבע היפות בעולם .נטייל כאן בין מצוקי
הגיר ,נשוט בנהר ונבקר בכמה מהמערות הטבעיות החצובות
בסלע .נראה את המקדש אשר נותר מעיר הבירה הראשונה
והעתיקה בוייטנאם ונשוט בסירת במבוק בנוף המדהים.
Ha Noi - Ninh Binh – Ha Noi
הבוקר נצא ברכב מרווח אל העיירה סאפא ולאזור ההררי
המרהיב בוייטנאם .ניסע בכביש המהיר כ  5שעות בנוף היפה.
עם ההגעה ימתין לכם מדריך החברה ורכב החבר
נטייל בין הכפרים והשבטים .טרסות האורז ,המפלים והנהרות
 ..הערב נוכל לטייל בשוק המקומי בעיירה.
Ha Noi – Sapa – Love waterfall
From Ha Noi to Sapa, if
 2 – 3pax: seat in coach by shared transportation
 4pax and above: private transportation with guide
נטייל בכפרי השבטים העתיקים במקום :לאו-קאי וטא-וואן.
נראה את אורח החיים של בני השבטים המקומיים והלבוש
המיוחד להם .נלון בעיירה סאפא היפה
נעלה ברכבל הענק והחדיש אל פסגת הר הפאנסיפאן .נצפה
אל העמק המרהיב ונטפס במדרגות אל הנקודה הגבוהה ביותר
בוייטנאם
Sapa – Lao Chai - Ta Van - Fansipan
נטייל בין הכפרים והשבטים .טרסות האורז ,המפלים והנהרות.
אחה"צ נצא להאנוי ונגיע עם ערב .נטייל טיול ערב עצמי
ברחובות הרובע העתיק
Sapa – Cat Cat Village - Ha Noi
From Sapa to Ha noi, if
 2 – 3pax: seat in coach by shared transportation
 4 and above: private transportation with guide
הבוקר נצא בנסיעה למפרץ האלונג-ביי .נעלה לספינת מלון
מפנקת ונהנה מ 24שעות של שייט וטיול באחד מפלאי עולם.
נשוט בין כ  2000איים .נבקר במערת הנטיפים הענקית .נהנה
מקורס בישול קצר בספינה .ננסה לדוג דיונונים בלילה ונבקר

תאריך

יום

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6





B





B

בכפר הדייגים הצף .נלון בספינה ונהנה מארוחות ממיטב
המטבח הוייטנאמי
HA NOI - HA LONG
 2 – 3pax: seat in coach by shared transportation
 4 and above: private transportation with guide
נמשיך הבוקר את טיול השייט בפרץ ועם צהריים נעגון
ונחזור חזרה לעיר האנוי .לקניות ובילוי
HA LONG – HA NOI
 2 – 3pax: seat in coach by shared transportation
 4 and above: private transportation with guide
בוקר רגוע לאחריו ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה
הביתה
Ha noi Departure

Day 7

Day 8

לתשומת לבכם:
-1למטיילים ל"סאפא" ,הנסיעה הינה בשעות קבועות  7:30 ,בבוקר יציאה 15:30 ,אחה"צ חזרה  ,כמון כן :
בשל היות נסיעה זו הארוכה בתוכנית  ,הנסיעה הינה משותפת ברכב של עד  11מקומות.
עם ההגעה ל"סאפא" עוברים לרכב פרטי עם מדריך ונהג למהלך הטיול בסאפא.
 -2למטיילים בשייט ולינה בהאלונג ביי – הנסיעה כלולה בחבילת השייט ומתבצעת על ידי ספינת השייט,
שעות היציאה בהסעה לשייט הינן  7:30בבוקר עד  9בבוקר על פי הודעת הספינה טרם השייט.
 -3שיבוץ החדרים בבתי המלון ובספינות השיט מתבצע על ידי מחלקת הקבלה במלון ובהתאם לזמינות
החדרים ,לא ניתן להבטיח מראש חדרים עם דלת מקשרת או סמוכים ,בהזמנה משפחתית מועברת בקשה
על ידינו לחדרים סמוכים לכל בני המשפחה.
 -4האיסוף לטיולים השונים מתבצע מלובי המלון בו תשהו ,יש לקחת בחשבון כי ייתכנו עיכובים במועד
האיסוף המדויק ע"פ עומס התחבורה בסמוך למלון.

פירוט התכנית

PROGRAM DETAILS

Day 1

Hanoi Arrive - City tour – Old quarter by Cyclo





Our driver and tour guide welcome you at Noi Bai Airport, escorts you to your hotel. Check in and relax.
We start to visit Ho Chi Minh complex. We continue our trip to Tran Quoc
pagoda, Budhist relics and national heritage, lying on one side of West Lake.
We drive to Van Mieu - Quoc Tu Giam, which is considered to be the first
university in Viet Nam. It is an ancient architecture, built with fairly big scale that
still exists until present time in Ha Noi capital. Van Mieu (Temple of Literature)
had been built in October 1073 to worship Confucius, the founder of
Confucianism and the Chu Van An - headmaster of Quoc Tu Giam (Imperial
College) - representing for the high moral philosophy and ethics of Vietnamese
education. We drive back to Hoan Kiem legend lake to visit Ngoc Son Temple which respects Van Xuong saint
and Tran Hung Dao former general commander. We also know about the Vietnamese and French architecture
around the lake. End of tour with 1hour cyclo with low speed, a great way to end the Hanoi tour. Drive back to
your hotel Overnight in Ha Noi
Meal: None
Day 2

Ha Noi - Ninh Binh – Ha Noi

B





After breakfast, you will go to Van Lam village, you get on a bamboo boat rowed by the local villager to explore
the stunning scenery of Tamcoc - World Natural Heritage Site selected by UNESCO in 2014, the highlight of
Vietnam tours Hanoi to Ho Chi Minh. Rowing along Ngo Dong river, you will pass the setting for the famous
movie - Indochine directed by the French which was filmed in 1992 here. The beauty of the area has attracted
millions of the French tourists since then. Continue cruising under the astonishing limestone cliffs, you will get to
Hang Ca - first cave with the river going through. The cave is 132m long as you can
see from our photo on the right side. Your boat is slowly getting out of the cave
and continues its journey by the side of the lush rice paddy to the second cave
which is connected on the same river - Ngo Dong. Leaving the 2nd cave, continue
your boat trip on the river to Hang Ba – The third cave. After lunch, continue to visit
Bich Dong pagoda with three levels from the bottom to the top of the mountain,
offering the best appalling scenery of all Hanoi holidays. After visiting the little
desirable pagoda at the bottom of lush limestone mountain, you start climbing a few steps to the 2nd one. More
than half of this fascinated pagoda was built inside a limestone cave in the 15th century. Continue going through
the light cave to the other side of the mountain, you keep walking some more steps the 3rd pagoda. It was built
near the top of the vegetation mountain, but it is really worth to see the top pagoda for the winsome scenery of
the whole area. Then we back to Ha Noi and overnight in Ha Noi
Meal: Breakfast
Day 3

Ha Noi – Sapa – Love waterfall

B





After breakfast, we depart to Sapa for 5 hours on the high way. When we arrive, we will go for lunch then we take
you to Tram Ton Pass at the height of 2047 meters above sea level (the highest pass in Vietnam) where great
views are offered of the surrounding mountains and lush forests of the Hoang Lien National Park. From there you
will trek 30 minutes through forest. Along the way you have many chances to see wild flowers. Trekking along the
stream you will arrive the Love Waterfall.
Meal: Breakfast,
Day 4

Sapa – Lao Chai - Ta Van - Fansipan

B





After breakfast, we depart for the 4 hour trekking journey. Our driver will stop en route for Kodak moments on the
way go downhill to Muong Hoa valley. You begin the trekking on a fairly

rocky road (you need a good walking shoes for today), though Lao Chai village, a Black Hmong’s ethnic village.
Then continue to Ta Van village of Giay ethnic minority people. Terrace fields are great for photographing, and
cold soft drinks, beer, water can be found along the way of your trek up hill to a road where your car is awaiting to
transfer you back to Sapa for relax. Then we will take a car from Sa Pa to visit Fansipan, the highest peak of
Indochina mountains. It normally takes people one or two days to reach the peak of Fansipan mountain on foot.
However, you will take the three-rope cable car system which carries you from the bottom to the highest point of
the mountain in 15-20 minutes. Fansipan cable car is kind of a modern three-wire cable in the world, the 1st time
presence in Asia. Distance from the Muong Hoa Valley to the peak is 6,2km long, a total of 35 cabins, passing 6
main pillars, each pillar is away from each other 1 km. From there, you can enjoy the scenery and magnificent
views to Sapa and can admire views of Muong Hoa valley and Hoang Lien National Forest from above also
beautiful landscape of Lai Chau province. Back to Sa Pa and overnight in Sapa
Meal: Breakfast,
Day 5

Sapa – Cat Cat Village - Ha Noi

B





After breakfast, we will visit Cat Cat cultural village, just 3kms from Sa Pa town. A leisurely walk through the old
village offers an overview of the traditional customs and practices of the ethnic Black H'mong minority. Stop by a
stunning waterfall and the vestige of a hydroelectric power station, constructed by the French during the colonial
era in Viet Nam. Follow a dirt trail snaking through the mountain and enjoy spectacular scenery while trekking
along a narrow river. Take a rest by the Muong Hoa Stream before climbing toward the road where your driver is
waiting to transport you back to Sa Pa. Then we go back to Ha Noi, evening is free on your own to discover Hanoi.
Overnight in Hanoi
Meal: Breakfast,
Day 6

HA NOI - HA LONG

B/L/D





After breakfast, you’ll take a 3.5-hour-drive to Halong Bay, one of the great
natural of the world and a UNESCO World Heritage site. Upon arrival, the
boat crew will welcome you and transfer you to the junk for check-in and
enjoy a cruise around Halong Bay with a delicious local seafood lunch
served on board. At the same time, you can behold thousands of limestone
islands and grottoes rising from the clear, emerald water. After lunch you’ll
join some activities on boat to discover the beauty of the bay such as visit
a cave, doing kayaking or enjoy swimming in the sea before getting back
to the junk for relaxing and dinner. In the evening, you can join night
fishing with locals. Overnight on board.
Meal: Breakfast, Lunch, Dinner
Day 7

HA LONG – HA NOI

B





In the morning, your breakfast will be served while floating on the sea to explore the beauty of Halong Bay before
disembarking time. Joining some more activities on boat and then checking out cabin, getting back to the main
dock and back to Ha Noi. Overnight in Ha Noi
Meal: Breakfast
Day 8

Ha Noi Departure

B





Free until we come to pick you to airport for flight to Israel. End of services!

TOUR PRICE PER PERSON
Based on Double/ Twin share ( in US Dollars per Person)

מחיר החבילה לאדם בדולר ארה"ב

All price are quoted in USD per person

דרגת אירוח

Single Supplement

2 – 3 pax

4 – 6 pax

7 – 10 pax

11 – 12 pax

4*

899

881

776

691

392

4 – 5*

1,198

1,129

1,024

939

645

NOTE: Price is not applied for Ha Long and Sapa on date below
rd
th
th
nd
 X’mas & New Year Eve (from Dec 23 to Dec 25 2019 & Dec 30 to Jan 2 2020)
th
nd
 Vietnamese Luna New Year (from Jan 20 2020 to Feb 2 2020)

HOTEL

פירוט המלונות בחבילה

לתשומת ליבכם! ייתכנו שינויים במלונות המוצעים עקב תפוסת המלונות במועד ההזמנה בפועל (אלו המלונות המייצגים
.)אנו מתחייבים על אירוח במלונות ברמה זהה למפורט בהצעה זו
 נקבע על ידי מחלקת הקבלה בכל מלון ומלון ובאחריותם,שיבוץ החדרים בבתי המלון השונים.

4* Package
עיר

סוג החדר
Standard/
Superior

אתר האינטרנט של המלון
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-7049mercure-hanoi-la-gare/index.shtml

Army Hotel

Superior/ Deluxe

http://armyhotel.com.vn/

Sapa – 4*

Sapa Highland Resort & Spa

Superior

http://sapahighland.com/en/

Ha Long – 4*

Oasis Bay Cruises

Deluxe

www.oasisbaycruises.com

מלון או מלון זהה ברמתו

סוג החדר

Pan Pacific Hanoi

Deluxe

Pullman Hanoi

Superior

Mövenpick Hotel Hanoi

Superior

אתר האינטרנט של המלון
https://www.panpacific.com/en/hotels-andresorts/pp-hanoi.html
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-7579pullman-hanoi/index.shtml
https://www.movenpick.com/en/asia/vietnam/hanoi/
hotel-hanoi/overview/

Sapa – 4*

Sapa Highland Resort & Spa

Deluxe

http://sapahighland.com/en/

Ha Long – 5*

Paradise Cruise Ha Long

Deluxe

https://www.paradisecruise.com/paradise-elegance/

Hanoi – 4*

מלון או מלון זהה ברמתו
Hôtel Mercure Hanoï La Gare

4 – 5* Package
עיר

Hanoi – 5*

Compulsory: Tips for guide and driver טיפים יומיים למדריכים ונהגים לכל יום טיול מודרך – תשלום ישירות למדריך
 From 2 – 3 persons: $10/group/day  דולר לאדם ליום10 –  נוסעים3 עד
 From 4 – 6 persons: $5/person/day  דולר לאדם ליום5  נוסעים6  עד4
 From 7 persons: $3/person/day  דולר לאדם ליום3  נוסעים ומעלה7

IMPORTANT NOTE

הערות חשובות

-

This proposal and these rates of GROUND
OPERATION are valid 14 days (unless otherwise
mentioned) from the date of offer. After 14 days
the proposed rates and the accompanying offer are
not valid anymore and rates may be revised. This is
a proposed itinerary and at this point no
reservations have been made.

-

The cost of air tickets is subject to change without prior notice by the airlines.
Reservations during peak times (Christmas, New Year, Vietnamese Lunar New Year, National Holidays)
are subject to supplements.
For any modification of date or itinerary, the prices can be revised.
For all clients who stay overnight on board in Halong Bay, the Bay management request to collect
passport details (full name, date of birth, passport number, validity) 1 week before clients’ arrival for
police registration in advance. Please note to collect as it’s compulsory.

-

INCLUSIVE:
Vietnam Visa pre – approval letter.

-

-

Hotel accommodation with daily breakfast
Check in time is 2.00 PM and check out time is 12.00
PM. Early or late service is subject to availability with
surcharge
Tour and transfer as mentioned by air-conditioned
vehicles
English speaking local guide (one place – one
guide) ask request
All admission fee at attractions as mentioned in the
itinerary
All meals as mentioned in the itinerary (B: Breakfast,
L: lunch, D: Dinner) NOT INCLUDE THE DRINK
Boat trips as mentioned in the itinerary
02 Mineral water & cold towels during sightseeing
tours
International or domestic air ticket and airport tax
as mention
EXCLUSIVE
Bank fees for both sides
Other meals than mentioned

,  יום14 הפירוט הנ"ל הינו בגדר הצעה התקפה למשך
.טרם בוצעה הזמנת חדרים או שריון מקומות בטיסות
מחירי הטיסות והמלונות עשויים להשתנות ע"פ
 עד לביצוע הזמנה בפועל על, התפוסות והספקים
.ידכם
יתכנו שינויים במלונות המפרטים בהצעה ע"פ
 אנו מתחייבים לרמה זהה של בתי, תפוסות המלון
.מלון חלופיים במידה ויידרש שינוי

המחירים בהצעה כוללים
סידורי ויזה ותשלום מכתב ויזה (לא כולל אגרת הוויזה
 מומלץ לבצע מראש באמצעות שגרירות,בכניסה
)וויטנאם לאחר קבלת מכתב הויזה
אירוח בכל המלונות כמפורט בהצעה

.הסעות וטיולים ברכב תיירותי ממוזג ברמת
מדריך מקצועי ומורשה באנגלית בכל יום טיול המפורט
.בהצעה
כל הכניסות לאתרים המפרטים בהצעה כלולים במחיר
.הכולל
מפרט הארוחות ע"פ המפורט בהצעה
טיול וסיור בסירות ע"פ המפרט בהצעה כלול במחיר
הכולל
 בקבוקי מים ומגבות לחות בכל יום טיול2
.טיסות כלולים במחיר על פי המפורט בהצעה

המחירים אינם כוללים
עמלות העברה בנקאית או עמלת תשלום בכרטיס
אשראי
ארוחות מעבר למפורט בהצעה

-

Visa stamp fee at the arrival airport ($25/pax in
Vietnam and $30/pax in Cambodia)
Early/late check in/out service at hotels (surcharge
if request)
Single room supplement
Other services than mentioned
Laundry, telephone calls and expenditure of a
personal nature

-

Compulsory: Tips for guide and driver
 From 2 – 3 person: $10/group/day
 From 4 – 6 person: $5/person/day
 From 7 person: $3/person/day

-

Travel Insurance

-

International flight from/to homeland
Any additional expenses caused by reasons beyond
our control such as natural calamities (typhoon,
flood), flight delays, rescheduling or cancellations,
any accidents, medical evacuations, riots, strikes
etc…

אגרת הוויזה בעת הכניסה לווייטנאם
שעות חריגות בכניסה או עזיבת בתי המלון

כל שירות שאינו מוזכר בהצעה
 שיחות טלפון וכל הוצא אישית, כביסה
 דולר ליום טיול5 טיפ למדריך ולנהג – נהוג לתגמל ב

ביטוח נסיעות – חלה חובה לבצע ביטוח נסיעות
מתאים ולהעביר העתק פוליסה
טיסות מעבר למצוין בהצעה
כל הוצאה לא צפויה עקב גורמים שאינם בשליטתנו
,אינה כלולה בהצעת המחיר
יש לשים לב כי מדובר בטיול במדינה בה התחבורה
האווירית והיבשתית עמוסה מאוד ויתכנו שינויים לא
.צפויים בלוח הזמנים ובתכנית הטיול עקב כך
אנו נפעל כמיטב יכולתנו לבצע את לוח הזמנים
.כמפורט בהצעה
.הצעה זו הינה אישית ואינה ניתנת להעברה

TRAVEL INSURANCE
We will do everything possible to ensure a safe and enjoyable trip. However, all travel involves some degree
of risk and must take out appropriate travel insurance for your adventure. Your insurance protection should
include cover for cancellation, medical and repatriation expenses, personal injury and accident, death and
loss of personal baggage and money and personal liability.

. יום טרם מועד הטיול30  היתרה עד, מסך ההזמנה30% ביצוע ההזמנה יבוצע לאחר תשלום ראשון בסך
. על מנת להעניק חווית טיול מהנה ומיוחדת במדינות מרתקות אלו,אנו מבטיחים טיפול אישי בכל מהלך הטיול ותכנונו

CANCELLATION POLICY
1.
Cancellation of booking by client
Due to the extensive time and planning involved with travelling, a strict cancellation policy is applicable to
compensate for costs and lost revenue. Once a booking is confirmed the following cancellation fees will apply
1.1. For hotel, tour, and car booking:
+ Cancellation made after booking confirmation or more than 60 days prior to departure date: 10% of the total
booking cost will be withdrawn from the deposit. The remainder of deposit will be refunded.
+ Cancellation made between 30 and 45 days prior to departure date: 50% of total booking cost will be charged
or loss of deposit.

+ Cancellation made between 16 and 29 days prior to departure date: 75% of total booking cost will be charged;
plus the amount of penalties charged by hotels or car operators or any third-party service providers if applicable.
All penalties will be itemized.
+ Cancellation made less than 15 days prior to departure date (including no-shows): 100% of total booking cost
will be charged.
+ Any cases related to unused services due to willingness, early departure, late arrival, or missed days on
tours/services, no refund will be made.
email 2. Cancellation
We may cancel a trip at any time prior to departure due to such events of force majeure as terrorism, natural
disasters, war, fire or other external events which are not viable for us to operate the planned itinerary. In case
such events happen, we are responsible for immediately informing the client . Client can also transfer the paid
amount to an alternate departure date if operation condition is permitted.

או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או הוצאה ו/סוכן הנסיעות לא יהא אחראי לכל נזק ו
 וכל סיבה אחרת אשר, מזג אויר, הצפה, שריפות, הפרות סדר, סגר, מצב ביטחוני, מבצע צבאי, מלחמה,או בעקיפין מכוח עליון/במישרין ו
או נזק/ לא יהא סוכן הנסיעות אחראי לכל הוצאה ו,או באחריותו בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי כמו כן/אינה בשליטת סוכן הנסיעות ו
,או הנופש עקב תאונה/ נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו, מחלות,שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות
 מובהר ומודגש בזאת כי המזמין. הוצאות רפואיות וכיו"ב, אשפוז, דרכון, כרטיסי טיסה, אבידה של מטען או מסמכים, גניבה, שוד,אלימות
 בין אם נרכשה פוליסת ביטוח, פציעה או סיבה אחרת כלשהי,או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה/ו
ובין אם לאוסוכן הנסיעות ממליץ לנוסעים לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם
 האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי
-

