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 המסלול שלנו:
 * אפשר ללחוץ על המקום וזה יוביל אתכם למיקום הרלוונטי בסיפור הדרך.

 

Yangon > Ngwe Saung > Hpa-An > Kalaw > Inle Lake > Bagan > Monywa 

 

 כל זה קורה. מיאנמרואפשר ללחוץ כאן ולראות איפה ב

 

 

 

 :טיפים כלליים

 

 :שעשינו מסלולה

 אנחנו  ,(, ובתור מטיילים שאוהבים לשהות8108יום )נכון לינואר  88-השהות במיאנמר מוגבלת ל

ולהשאיר אותו  ,פין או לין וכו'סיפו, מנדליי,  –של המדינה מראש החלטנו לוותר על החלק הצפוני יותר 

 בכל מקרה, את כל אלו לא תמצאו בסיפור הדרך הזה. לפעם הבאה. 

 בחוף  שבועות האלו היינו יותר משבוע 4-ה מתוךNgwe Saung לילות מספיקים  3, שבאופן עקרוני גם

 טיול די אינטנסיביצי חודשים של הגענו למיאנמר אחרי שלושה וח כדי להרגיש את המקום, אבל אנחנו

 תלוי כמה רוצים אווירת חוף.פשוט אז עם אווירה מגיבה, ממש כיפי  זה מקוםבעיני . קצת ורצינו לנוח

 אם זה מסתדר מבחינת המסלול, הייתי ממליצה לבקר בבאגאן (Bagan) ביקור במיאנמר בשלב מוקדם ב .

יכול וזה ה היסטורית וגם מבחינה תרבותית, גם מבחינ דינהע ממש טוב למשם נותן רקסיור מודרך 

 להעשיר את המשך הטיול.

 שהיינו עוזבים כנראה  ת, ובתרחיש בריא יותרממה שרצינו בגלל ענייני בריאו באינלה לייק נשארנו יותר

ושבת שקצת מצד שני, אני ח. יהיה לנו קצת תיירותי מדאבל ם שמהמם  כי אמנם אחרי לילה או שניים

 .מעבר לאטרקציות הכי מוכרות יש לעשות שםביררנו מספיק מה "פספסנו" את המקום ופשוט לא 

 אמורים להיות עוד המון מקומות יפים ומעניינים בסביבה.

  זה מקום מגניב מאוד להישאר יותר לילה אחד כי לא נשאר לנו זמן, אבל אני ממליצה היינו רקבמוניווה !

 כמה ימים בכיף. במשך וממש לא מתויר, והרגשנו שאפשר לחקור את הסביבה

  :מיאנמר היא מדינה פשוט מקסימה, עם איזה שקט שמורגש אפילו במקומות הכי סואנים. עם בגדול

ו קצת יותר מדי. אמנם זאת, היא הייתה יותר תיירותית ממה שציפינו ובמקומות מסוימים זה היה לנ

בכל זאת אני ממליצה להקדיש לפחות חלק מהזמן הזה למקומות אבל חודש, רק ישאר שם אפשר לה

 .םעם בורמזיציה למסלול וככה לקבל חוויה יותר "אותנטית" של מיאנמר ויותר אינטראקשמחוץ 

 

  ויזה:

 במייל,  ממלאים באינטרנט טופס ממש קצר ותוך כמה ימים מקבלים את הויזה -הוצאנו ויזה אלקטרונית

על הויזה עצמה  טיפ חשוב! .(לכל אחד)ר ל דו 51לנו עלה  צריך להדפיס אותה לפני הטיסה למיאנמר.

( Vietjetכתוב שצריך להראות כרטיס יציאה ממיאנמר, מה שאיפשר לחברת התעופה שטסנו איתה )

לדרוש מאיתנו את הכרטיס הזה למרות שכולם אמרו לנו שאין בעיה להגיד שיוצאים קרקעית לתאילנד, 

לא שווה לקחת את הסיכון,  -שדה התעופה של יאנגון לא ביקשו כרטיס כזה. בקיצורולמרות שבהגירה ב

 עדיף שיהיה כרטיס או כרטיס פיקטיבי ליתר ביטחון.

https://www.tripline.net/trip/Myanmar-3653405612661015A2079A5198C529A1
https://www.tripline.net/trip/Myanmar-3653405612661015A2079A5198C529A1
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 קנס כשעוזבים את מיאנמר. ימים, אבל הבנו שאפשר לחרוג מהם ופשוט לשלם  88-הויזה תקפה רק ל

שבועיים לא תעשה בעיות. אנחנו חרגנו ביום או -יגה של שבועאמרו לנו לא להגזים עם זה, אבל שחר

 לבדוק מה קורה עם זה לפני שמחליטים לחרוג. כלום. בכל מקרה אני ממליצה  יומיים ולא אמרו לנו

 

Money Money: 

וטיסה(,  יום )כולל מעט מאוד קניות, לא כולל ויזה 89-דולר ב 711-מאוד זולה. אני הוצאתי פחות מ יאנמרמבגדול 

בכל מקום חיפשנו  ולא ממש התקמצנו. הדבר היחיד שכן יקר קצת לעומת מקומות אחרים במזרח הוא הלינה.

מת ר כמעט תמיד ר עם שירותים פרטיים. חד ישנו בברוב המקומות ו פציית הלינה הזולה אך נעימה לזוגאת או

 .אחלה ארוחת בוקר למחיר תמיד כלהו, (יחסית לגסטהאוסים זולים במזרח) גבוהההחדרים הייתה 

 

 אוכל:

הרבה אז למרות חיבתנו הרבה לבאסטות מקומיות, הפעם אכלנו בעינינו האוכל הבורמזי הוא לא להיט, 

ארוחה ממוצעת כולל שתייה  -אחלה אוכל, והן כמובן יותר יקרות בהתאם  היה בהןשבמסעדות יותר תיירותיות 

לציין גם את היציאות שוב חדולר. במסעדות המקומיות אפשר בכיף לאכול בחצי מחיר בערך.  7-עלתה לזוג כ

, סלט עגבניות, סלט הקלאסי והטוב Tea leaf salad -זרת הסלטיםגת של המטבח הבורמזי, במיוחד בהטובו

 אוכל הודי ממש מוצלח!כמה פעמים גם אכלנו . ג'ינג'ר וכו'

 

 לבוש:

אף  דורש לבוש מתאים. (לתחושתי), אבל גם ווירה המיוחדתמדובר במדינה מאוד דתית, מה שכנראה תורם לא

אני לא הרגשתי בנוח ללבוש  , אבל(חוץ מאשר בפגודות שבהן צריך להתכסות)אחד לא יגיד שום דבר לתיירת 

שלבשו בגדים חשופים,  שני, ראיתי הרבה תיירותצד מרק במקומות מסוימים.  לבשתי גופיות, ומכנסיים קצרים

 . מקרה אני ממליצה להצטייד בבגדים מאווררים אך צנועים יחסיתבכל אישית. ז זה באמת עניין של תחושה א

 

 :חוניהמצב הביט

 למרות המצב הביטחוני המתוח בחלקים מסוימים של המדינה, במקומות בהם אנחנו טיילנו לא : שטחב

לא ת ישראל ואת הצבא החזק שלה ושהבורמזים מאוד אוהבים א זההרגשנו שום דבר. מה שכן הורגש 

 הפוליטי. דעתם על המצב עם המקומיים עלת מעמיקות אוהבים מוסלמים. לא ממש הצלחנו לנהל שיחו

 באופן אישי, אני ממש מבינה את טיעונים לכאן ולכאן.  ו כמובן החלטה אישית וישז :ברמה המוסרית

הרצון להחרים מדינה שהממשלה והצבא שלה כ"כ מושחתים ועושים דברים מזעזעים למיעוט 

נפגעת מהירידה בכמות  כןהיא והמוסלמי. מצד שני, לאוכלוסיה הכללית אין כ"כ מושג מה קורה, 

ראינו בלי סוף גסטהאוסים ומסעדות  –המקום הכי מתויר במדינה  -התיירים )עד כדי כך שבאינלה לייק

 -שלנו בשינוי מדינויות וכו' הכסף שלנו מגיע כתיירים ומה הכוחהולך ריקים בשיא העונה(. לאן בדיוק 

 ...כל אחד יעשה את הבחירה שלוש

 

  העונה:טיול בשיא 

מזג האוויר באמת מעולה, היה לנו בחודש  היתרון:אז טיילנו בשיא העונה, ומן הסתם יש לזה יתרונות וחסרונות. 

, באגאן( היה אפילו קר לייק יום אחד גשום וברוב הימים לא היה חם מדי. במקומות הצפוניים יותר )קלאו, אינלה

לשה לדברי המקומיים(, במיוחד באינלה לייק. העומס בתיירים מורגש )וזה עוד בשנה ח :החיסרוןבלילה. 

ריסמס ובסילבסטר היה עמוס במיוחד ואפילו קצת קשה למצוא מקומות לינה. בגדול למטיילים בעונה הזו קב

מקום לינה, במיוחד כי הרבה פעמים האוטובוס לילה מגיע ליעד לפנות בוקר ומבאס  מראש מומלץ להזמין

 ש והיה בסדר.יומיים מרא-ו בדרך כלל הזמנו יוםאנחנ. את עצמכם להתחיל להסתובב ולחפש
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1. 

Yangon )ָיאְנגֹון( 

 לילות 3

 

 איך הגענו?

  * ראו הערה בטיפ הכללי על הויזה. מטייוואן )עם עצירה בויאטנם(.בטיסה 

 

 לינה:

Little Monkey Hostel -  .נוח, צוות ממש נחמד. אחלה  נקי, מיקוםמקום חמוד מאוד שישנו בו כמה פעמים

 שירותים משותפים(. חדר קטנטנן,מין ) קפסולה זוגיתדולר ללילה ל 08ארוחות בוקר. 

 

 אוכל:

 Smile curry- .מסעדה זולה עם מנות קארי טעימות, קרוב להוסטל 

 999 Shan noodles – .מסעדת נודלס מפורסמת ואכן טעימה מאוד 

 Eatfinity - !פאד תאי טעים 

 Nilar Biryani - חריף וטעים! די יקר. אוכל הודי 

 Feel restaurant –  אוכל בורמזי קרוב לפגודת שווגדוןמין בופה של. 

 ורחוב  38על הפינה של רחוב  מעולה מאפייהMaha Bandula  מאפים מתוקים טעימים ממולאים במין(

 .מחית שעועית(

 Kafe in Town - וויי פיי הכי שם את ה ויש ,ויקר אבל טעים ליד השגרירות ההודית. בית קפה מפונפן

 טוב במיאנמר.

  יש מלא מסעדות מקומיות שפתוחות בערב עם אוכל טעים ואלכוהול זול )מוחיטו  99בסמטה של רחוב

 במיוחד בסופ"ש., ויש אווירה כיפית ושמחה רחוביושבים ב צ'אט(. 0111-ב

 Zephyr -  מסעדה בורמזית בגינה חמודה עלInya Lake. זוראוכל טעים ונוף לאגם! רק אם מגיעים לא… 

 בערך. 01%במסעדות ביאנגון מתווספים למחיר הארוחה מיסים בסך לקחת בחשבון ש 

 

 מה יש לעשות?

 Shwedagon Pagoda - ( מהמם בשקיעה  01,111מקום קסום, לגמרי שווה את המחיר .)צ'אט לאדם

 ובלילה כשמדליקים את כל הנרות.

  ו ז ון שעושה מסלול מעגלי בעיר.אטרקציה די מצחיקה של נסיעה ברכבת של יאנג –הרכבת המעגלית

, אם צ'אט לכל הסיבוב 811 ולהע עיר ולהתחכך קצת באוכלוסיה המקומית.הזדמנות לראות את ה

והלכנו לשם.  Inya lakeאזור ב. אנחנו ירדנו קרוב יורדים באמצע ועולים שוב צריך לקנות כרטיס חדש 

ש מגניב! בגדול שלהם שהיה ממ graduation day-אוניברסיטה ובמקרה נפלנו על העברנו בבדרך 

 ממליצה פשוט לעשות את הסיבוב של הרכבת.האגם לא מעניין, 

 Health Blessing - טל.מכון מסאז' ממש מוצלח ליד ההוס 

  אנחנו מאוד נהננו סתם לשוטט ברחובות העיר. יש מלא סמטאות עם שווקים מגניבים, רחובות עם

 בניינים ישנים מהתקופה הקולוניאליסטית ומלא התרחשויות מעניינות. 
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2. 

Ngwe Saung  )ה ָסאן  )נּוּוֶּ

 לילות 8

 

 איך הגענו?

לא מאוד ארוכה ואין הרבה זמן לישון, ובעיקר כי מגיעים לא אידיאלי כי הנסיעה  -באוטובוס לילה מיאנגון. תכלס

כדאי מאוד להזמין מראש מקום לינה, האוטובוס  -לפנות בוקר בשעה ממש גרועה. אם נוסעים באוטובוס הזה

 מפזר את כל הנוסעים בין ההוסטלים/ריזורטים.

 

 כמה מילים:

ה הרגועה והשכונתית של המקום. היינו בשיא לא מדובר בחוף הכי יפה בעולם, אבל אנחנו מאוד נהננו מהאוויר 

ריסמס שאז היו הרבה מקומיים. בשבילנו זו הייתה גם חוויה קהרבה תיירים, חוץ מהימים שסביב  העונה ולא היו

 ם. עניינת לראות איך המקומיים נופשימ

נכנסים למים עם אני הסתובבתי עם בגד ים אבל לפעמים לא הרגשתי מאוד נעים עם זה כי הבורמזים  :בנותל  *

 בעיקר מערביים.שם  בגדים )נשים בטוח וגם חלק מהגברים(. בחופים שליד הריזורטים זה היה יותר סבבה כי היו

 

 לינה:

 והיינו צריכים לפנות את החדר שלנו. כל פעם החלטנו להאריך עוד את השהותהחלפנו כמה מקומות לינה כי 

 Soe Ko Ko - ולא יקר, קרוב לים ולכפר  ולהעמקום אדיר! אווירה משפחתית, מסעדה עם אוכל מ

, אבל אנחנו (זוגי דולר לבונגלו 31) נויות לא רחוקות(. טיפה יקר יותרהמקומי )אז יש מבחר מסעדות וח

 התאהבנו בהם ושם ישנו בכל פעם שהיה להם חדר בשבילנו.

 Lover View - אדירה עם נוף לים. פחות אהבנו את האווירה  אחלה חדרים ויחסית זול, יש בריכה

(. מיקום יותר מרוחק תי מבאסד)הרגשנו שזה קצת פס ייצור ולא כל העובדים נחמדים, ארוחת בוקר 

 דולר לחדר זוגי עם שירותים פרטיים. 88מהכפר אבל קרוב לחוף. 

 New Shine 2 - אבל מתאים למי יםקצת רחוק מהים והחדרים ממש פשוט ,משפחה ממש חמודה ,

 דולר לחדר זוגי עם שירותים פרטיים. 07. אופציה זולהשמחפש 

 

 אוכל:

  בכלל האוכל בחוף היה  לאכול דגים ופירות ים! בכל מקום שאכלנו היה טרי וטעים! -באופן כללי

 משמעותית הכי טעים שאכלנו במיאנמר.

  המסעדה שלSoe Ko Ko- וטעמים קצת שונים מבדרך כלל :( מומלץ במיוחד:  וטעים, אוכל ממש מגניב

hot and sour squid, coconut curry. 

 Table 5- קטנות אבל טעים מאוד! מנות קצת 

  מין בית קפה מקומי קטן שעושה מטוגנים מדהימים! מלא פסטלים ומין פלאפלים מעולים. במיקום הזה

  https://goo.gl/maps/8xVt5kScTMR2 בערך:

  מסעדה על הים לידSilver Coast Resort - .מקום פשוט, זול וטעים! כיף לצהריים 

  המסעדה שלShwe Hin Tha Resort- .דגים טריים מדהימים, ומנות  על הים, אוכל מעולה ולא יקר

 אחת המסעדות שהכי אהבנו.קלמרי מצוינות. 

 

 

https://goo.gl/maps/8xVt5kScTMR2
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 מה יש לעשות?

  "שיש בהם כסאות פלסטיק ושמשיות, יותר עמוס אבל מגניב להרגיש את "החופים של המקומיים

 האווירה המקומית.

 פתוחים לכולם! אפשר פשוט להשתמש בכסאות ובשמשיות  -כל החופים, גם אלו של הריזורטים

 אפילו נתנו לנו מזרונים ומגבות :( Treasure Resortשלהם. ליד 

 Lovers island - .בשעות השפל אפשר לחצות ברגל לאי הקטן. אטרקציה תיירותית חמודה 

 Tazin beach - אט לכיוון ’צ 4111כחצי שעה נסיעה צפונה. מונית )אופנוע( עלתה  פהחוף שקט ויפה

 )לאדם(.

 ם מתוקים, ממליצה לצאת לסיבוב.יש כפר קטן ומקסים בחלק הצפוני של העיירה עם מלא אנשי 
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3. 

Hpa-An  ָן(אָ -ה)פ 

 לילות 5

 

 איך הגענו?

 באוטובוס יום )קשוח!!( מיאנגון. 

 

 :לינה

Galaxy motel - ( אבל ממש שווה! יש מים חמים, ארוחת  85קצת יקר )דולר לחדר זוגי עם שירותים פרטיים

קשר מומלץ להת ,בוקר נדיבה ובעיקר הם סופר חמודים. מומלץ מאוד! גם אם בבוקינג או אגודה כתוב שמלא

 והיה מקום. את מזלנו אנחנו ניסינו -פייסבוק שלהם(ה עמודטלפון ב ספרמלוודא )יש 

 

 :כלאו

 White - מסעדה הודית מצוינת וזולה. 

 San Ma Thu - .מסעדה מקומית זולה וטעימה. מביאים מלא ממרחים מגניבים לשולחן 

 Veranda Youth Community Cafe -  ,מקום מגניב ליד האגם )קצת מרוחק מהעיר(. יש ווייפיי

 ספרים, מידע על טיולים.

 פס. טעים מאוד!מנת נודלס במין רוטב משחתי שמוכרים בכל פינה, קשה לפס 

 

 מה יש לעשות?

  באופן כללי כל האזור של פה אן פשוט יפהפה. מלא שדות, בריכות, מערות, פגודות, תצפיות. מומלץ

 צ'אט ליום בהוסטל(, ופשוט להסתובב.  7111להשכיר אופנוע )

 Bat cave-  ללכת בשקיעה לראות את העטלפים יוצאים מהמערה, מגניב בטירוף! אם מטפסים קצת

 גודה שעל הגבעה יש נוף מטריף.לפ

 Waterfall village -  מין בריכת שחייה טבעית עם מלא מקומיים. מים צלולים וקרירים, ממש כיף ליום

 חם. בנות צריכות להיכנס עם בגדים. יש שם דוכני אוכל )נודלס, גלידה וכו'(.

 Kyat Ka Lat Pagoda - יפה. מאוד פופולרי ומאוד פגודה בראש סלע, מקום 

 Blue lake - כשאנחנו היינו )דצמבר( המים לא באמת היו כחולים  לרחוץ בה. שאפשר בריכה טבעית

מסתבר שלפעמים יש במים דגים אבל בארץ. שקט ונחמד שם, קצת מעופש וזה היה נראה כמו מעיין 

לוקחים את הכביש השמאלי  ein duאחרי הכפר  -(מילפי מפס.) הגעה .(נשך אותי ממש רציני)נושכים 

 .במפה יש סימון של מקדש ב משמאל יש גשר ארוך שמוביל לשם.ובאיזשהו של 

 שיש  גבעה,דקות לפגודה בראש ה 81-31-של כ מהבריכה הזו יש טיפוס -בעיני יותר מעניין מה שהרבה

 על כל האזור! שווה לעלות בשקיעה. ההההממנה תצפית פנורמית מדהימה

  מצפון לרחוב של הגלקסי מוטל )צפונית לשוק( יש אזור של כפרים קטנטנים ומלא חקלאים עובדים

 גיע עד לגדות הנחל ולראות את השקיעה.יפהפה שם! אפשר להושקט בשדות. 

 שוק לילה חמוד ליד האגם, האגם עצמו גם יפה, שוק שנמצא מזרחית מההוסטל )אוכל,  -בפה אן עצמה

 בגדים, מסעדות קטנות(.
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4. 

Kalaw > Inle Lake ()טרק מָקָלאּו לִאיְנלֶּה לייק 

 לילות 8

 

 איך הגענו?

אן. גם במקרה הזה מגיעים ממש מוקדם בבוקר. היינו -)משם מתחיל הטרק( באוטובוס לילה מפה הגענו לקלאו

 צריכים לחכות כמה שעות עד שיכולנו להיכנס לחדר.

 

 כמה מילים על קלאו:

 עצרנו בקלאו רק ללילה אחד ואת היום שהיה לנו שם העברנו בעיקר במנוחה. אבל נראה שיש מה לעשות שם.

  :הלינ

Golden Kalaw -  לא הכי את השקיעה, ארוחת בוקר טובה. ממנו לראות שאפשר אחלה חדרים, גג מגניב

 נחמדים שפגשנו במיאנמר אבל היה ממש בסדר והיינו מרוצים.

 אוכל: 

 Everest Nepali restaurant - .אוכל הודי/נפאלי ממש טעים ולא יקר מדי 

 Hi bar and snacks - בל ראינו מבחוץ(בר שנראה מגניב מאוד. )לא ישבנו א 

  יש בקלאו שוק חמוד של אוכל ושטויות. במרכז השוק הייתה רחבה עם כמה מסעדות מקומיות שנראו

 ממש נחמדות אבל לא ניסינו.

 

 כמה מילים על הטרק:

כמו רוב המטיילים, עשינו טרק מאורגן דרך חברה מקומית. אני מניחה שאפשר לעשות את זה גם עצמאית אבל 

 (על זכרונותיי משםכאן אפשר גם לקרוא מוצלח וכיפי! ) באמת ממש נוחה, והטרקהאופציה המאורגנת  דעתיל 

וץ משתייה צ'אט לאדם כולל הכל ח 41,111 , שילמנולטרק של שלושה ימים Ever Smile חברת יצאנו עםאז 

חמוד ודיבר אנגלית טובה אבל הרגשנו שהוא מאיץ בנו הרבה בהליכה,  -ודמי כניסה לאגם. המדריך שלנו היה סול

וזה היה טיפה מבאס. האוכל בטרק היה מעולה ומפנק )!!!( וגם שני ההום סטיי שישנו בהם היו ממש נוחים 

הייתה וזו אנו עם חברה שמגיעים אליה אנשים מהרבה מדינות שונות וכיפיים. מבחינתנו היה גם יתרון בזה שיצ

 .יילים לא ישראליםטמהזדמנות להכיר 

 

 

https://www.facebook.com/Iwanteyesalways/posts/248439169163704?__tn__=K-R
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5. 

Inle Lake ()ִאיְנלֶּה לייק 

 לילות 3

 

 איך הגענו?

 ברגל מקלאו 

 

 :לינה

Remember Inn-  עם לשווה ביותר, צוות ממש חמוד. וזוומפנקים, ארוחת בוקר מומלץ בחום! חדרים גדולים 

 דולר לחדר זוגי עם שירותים פרטיים. 06-07 ילמנוש !תמורה סופר גבוהה

 

 :אוכל

 San Yaw -  !דג קריספי עם עגבניות סלטלקחת את המנה של הממליצה מסעדה בורמזית מעולה. 

 Namaaste -  יחסית למסעדות הודיות אחרות בסביבה.מסעדה הודית טעימה, הבעלים נחמד, קצת יקר 

 Taj Mahal - .עוד מסעדה הודית טעימה 

 Night Market food stalls - וחמודות. אוכל בורמזי זול וטעים מין שורה של מסעדות מקומיות קטנות .

 /:nWtsyjbdoT52/goo.gl/maps/httpsזה לא באמת פתוח רק בלילה. במיקום הזה: 

 

 מה יש לעשות?

 ת, חלקן מגניבות יותר וחלקן עוצרים בכלמיני תחנו -תתיירותי מאודיה טרקצא – שיט על סירה באגם

 אנשים( דרך ההוסטל. 5צ'אט לסירה )עד  08,111אבל בעיני האגם פשוט מאוד יפה אז נהניתי.  ,פחות

 Venus traditional massage -  .צ'אט לכל הגוף.  7111מקום חמוד ביותר )לא מפונפן( של מסאז' טוב

 מקבלים תה ועוגיות ביתיות מדהימות! 

 Red Mountain Winery -  יקב עם תצפית יפה לשקיעה. מאוד תיירותי אבל נחמד מאוד. יש טעימות

 שמשכירים ברחוב(. אט ליום דרך אחד המקומות’צ 0511יין, לא ניסינו. מומלץ לנסוע לשם עם אופניים )

  :כביסהNeat and Clean  .צ'אט לקילו והריח הכי טוב שהיה לבגדים שלנו  0511שמופיע במפס.מי

 חודשים! 4מזה 

 

 

https://goo.gl/maps/nWtsyjbdoT52
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6. 

Bagan (ָבָגאן) 

 לילות 8

 

 איך הגענו וכמה מילים:

לייק(. האוטובוס מגיע לפנות בוקר )כרגיל(,  באוטובוס לילה מאינלה לייק )כלומר מהכפר שבו ישנים, ליד אינלה

 במקרה הזה היתרון הוא שאפשר להספיק לראות את הכדורים הפורחים בזריחה באותו בוקר.

 

 :לינה

Lucky 7 -  ,לחסוך. , מתאים למי שרוצהממש פשוטמקום י עם שירותים בחוץ. חדר פרטדולר ל  04מקום זול 

הבעלים מאוד נחמדים  (אנחנו לא כל כך רצינו לחסוך אבל כל המקומות שקיבלנו עליהם המלצות היו מלאים)

, )או לפחות לא הופיע אז( אט לאדם. לא מופיע בבוקינג/אגודה’צ 0111ר לא כלולה, עולה ועוזרים. ארוחת בוק

 אבל יש את מספר הטלפון בעמוד פייסבוק שלהם.

 

 :אוכל

 Cafe Friends - ,זול.מבורגר. סנדוויצ'ים טעימים ואחלה ה אווירה נעימה, אחלה מקום עם קפה מעולה 

 Wonderful Tasty - אורז קוקוס. ממש נחמדים ולא יקר.ושל קארי  ובהאוכל הודי/נפאלי טעים, מנה ט 

 

 מה יש לעשות?

 מ. לא רחוק זריחה במקדשים-Buledi Pagoda  ה.יש מין בריכה קטנה שיפה לראות ממנ  

 Shwe Leik Too- פגודה שיפה לראות ממנה שקיעה, יחסית מעט אנשים. 

 !ממש מומלץ, נותן מלא ערך מוסף לביקור בבאגאן. אנחנו עשינו סיור עם בחור בשם סיור מודרך Si 

Thu Linn (עשינו את התיאום דרך חברת הטיולים Grasshoper  יש לו הרבה ,)אבל הסיור היה עצמאי

 א.דולר לכל הקבוצה ליום מל 35ד! ידע, אנגלית טובה והוא חמוד מאו

  לקחנוebikes ולים על הרחוב הראשי )מצד שמאל אם הולכים לכיוון המקדשים(, בלסיור מסוכנות טי-

 צ'אט ליום. 5111

 ראינו את השקיעה מנקודה ממש טובה ושקטה )אך קצת מרוחקת( שמופיעה במפס.מי בשם "the 

real best viewpoint ever ."נמצא ליד Utrecht temple .)במפס.מי, זה כנראה לא השם הבורמזי( 
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7. 

Monywa (מֹוִניוּוָאה) 

 לילה אחד

 

 כמה מילים:

מגניב למי שמחפש חוויה פחות תיירותית. כולם ברחוב בהו בנו וכמה ילדים היו ממש בהלם, אבל גם  מאוד מקום

והסביבה כפרית  אבל באווירה רגועה, ומסביב יש אתרים בודהיסטיים מרשימים ביותר ,היו נחמדים מאוד! זו עיר

אחרת היינו נשארים עוד וחוקרים עוד ) בר לא נשאר לנו זמןככי  )ולילה אחד( אחדיום רק  שםהיינו ויפה. לצערנו 

 ביקורון הזה.על הת ממש שמחנו , ובכל זא(את האזור

 

 איך הגענו?

צ'אט לאדם דרך ההוסטל בבאגאן. בטוח עולה פחות אם קונים  6511שעות נסיעה, עלה  3 -מבאגאןמיניבוס ב

, 8:11-. לפי מה שאמרו לנו יש מיניבוסים בנוח לנו וזה היה אוטובוס, אבל אספו אותנו ישירות מההוסטלבתחנת 

 אבל כדאי להתעדכן שם. ,06:31-ו 04:31, 01:31

 

 איך עזבנו?

בבוקר )שעה סבירה בשביל אוטובוסי הלילה של  6:31-והגיע ב 09:31-צא בי - לילה רגיל ליאנגון באוטובוס

 צ'אט לאדם )אותו מחיר בתחנה עצמה ודרך המלון, לא הייתה אפשרות לפיק אפ(. 00,811שילמנו  .מיאנמר(

 אבל אמרו לנו שאין בו מקום. VIPאוטובוס  אמור להיות גם

  

  :לינה

Hotel Ba Thaung –  .מפנק )אשכרה נראה כמו מלון אמיתי( דולר לחדר זוגי מטורף 08מלון ממש שווה !

בטירוף, ארוחת בוקר מדהימה. יש לציין שכשהיינו שם הוויי פיי לא עבד, לנו זה היה נחמד אבל אם זה חשוב 

 למגיעים למקום אולי כדאי לוודא מראש.

 

 :אוכל

 Sunflower -  מסעדה מקומית ממש חמודה קרובה למלון. הלכנו פעמיים וכל מה שאכלנו שם היה

 .טעים! סמוסה מעולה

 דוכנים של אוכל בורמזי. האוכל נחמד והאווירה מגניבה, מלא  -)קרוב למגדל השעון(  שוק לילה

 מקומיים. אכלנו מין רול ממולא בקוקוס טחון וסוכר שהיה טעים.

 

 מה יש לעשות?

 בעיר:

  פשוט להסתובב וללכת לאיבוד ברחובות העיר. יש מלא שווקים מגניבים, וברגע שסוטים מהרחובות

הראשיים זה נהיה ממש כפרי ונחמד. בתור תיירים משכנו מלא תשומת לב וכולם היו מאוד נחמדים 

חבת אלינו, רצו להצטלם וכו'. אפילו זכיתי לבקר בבית של ילדים חמודים שהביאו את כל המשפחה המור 

 כדי לשבת איתי.

 Ledi Monastery -  עשה לנו סיור  נזיריםחד האהיה נראה יפה ואז זה מנזר קרוב למלון. סתם נכנסנו כי

במקום. ממש כפר קטן של נזירים באמצע העיר, ויש שם מין היכל של מלא מלא לוחות אבן עם כתבי 

 קודש, מרשים.
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 מחוץ לעיר:

במיוחד בשבילם )בלי להיכנס  מוניווה, שיש תיירים שמגיעיםיש כמה אתרים בודהיסטיים מפורסמים באזור 

צ'אט. בסוף  01,111-חזור לשני האתרים ב-מצאנו ברחוב נהג טוקטוק שהסכים לקחת אותנו הלוך(. לעיר

בגלל שהתעכבנו באחד המקומות הרבה זמן. בשני המקומות היו הרבה תיירים בורמזים, כמעט  08,111שילמנו 

 ולא ראינו מערביים, ולכן גם פה משכנו הרבה תשומת לב חיובית :(

 Thanboddhay Paya -  .אט ’צ 3111פגודה ממש מרשימה עם אינספור פסלוני בודהה בגדלים שונים

 לאדם כדי להיכנס למקדש, שווה את זה לגמרי!

 Lay Kyun Sat Kyar -  בודהה עומד ענק )ייתכן שהכי גדול בעולם( שאפשר גם להיכנס לתוכו ולטפס

הטוקטוק הוריד נהג . משם נוף יפה לסביבה בקומות עד למעלה. חוויה מגניבה ורוחנית, מומלץ. יש

דהה שוכב ומשם טיפסנו ברגל, ככה עוברים דרך עוד מקדש ודרך בו Aung Sakkya Pagoda-ב אותנו

 חוויה כיפית.  , וגם זוענק

 

 

 

 

 

 

 

 

 והו! נגמר! מקווה שסייע לכם ו

 והלוואי שתהנו ממנו לפחות כמו שאני נהניתי.יוחד במינו זה מקום מ מיאנמר

 

 


