סרוק לקריאה בנייד

האנוי  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
אלעד איפרגן וג'יל סברין  -מערכת אתר למטייל 19/03/2017 -
האנוי ,בירתה של ויאטנם ,היא עיר גדולה וסואנת ,שבה אינספור אופנועים מכל עבר ורוכלים המציעים
את מרכולתם .זוהי עיר מרתקת ,המשלבת בין ישן וחדש והיא מאפשרת למבקרים בה להכיר מקרוב
את ויאטנם האמיתית .לפניכם ,כל מה שצריך לדעת על האנוי

מבוא
האנוי בירת  (Hanoi/Hà Nội),ויאטנם והעיר השנייה בגודלה בה ,משקפת בצורה נהדרת את פניה
העירוניים של המדינה .האנוי נמצאת במרכז חלקה הצפוני של ויאטנם ,ובנויה לאורך גדותיו שלהנהר
האדום )סונג הונג –  .(Hong Songבמרכזה נמצא אגם הואן קיאם אליו וצפונית )(Hoan Kiem
נמצא אזור העיר העתיקה ,שבו לנים מרבית התיירים המגיעים לעיר.
רוכלים עם כובעי קש מסורתיים וסלים גדולים עומדים בכל פינת רחוב ,אינספור אופנועים רוחשים
ברחובות הצרים ועל כל חלק במדרכה ,שלא משמש חנייה לאופנוע ,יושב קצב או דייג ,המציע את
מרכולתו .את כל זה עוטפת בנייה אירופאית מסוגננת ,לצד בנייה מודרנית חדשה.
כל אלה הופכים את האנוי למקום מעניין ומגוון ,המשלב ישן לצד חדש ונותנים למביט פנימה הזדמנות
לראות את צפון ויאטנם האמתית.

לישון
מרבית התרמילאים בוחרים לישון באזור העיר העתיקה ,צפונית לאגם הואן קיאם ,שם נמצאים רוב
הגסטהאוסים הפשוטים והזולים .רוב המלונות מציעים אינטרנט אלחוטי ושירותי כביסה.
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באופן כללי ,מכיוון שהאנוי היא עיר גדולה וסואנת יחסית ,ולא כל ההוסטלים מרוכזים ברחוב אחד ,רצוי
לנסות ולהזמין מקום בהוסטל טרם הגעתכם לעיר .זאת מכיוון שאם תגיעו למקום ותגלו שכל החדרים
תפוסים ,אינכם רוצים למצאו את עצמכם מסתובבים עם כל הציוד ברחבי העיר כדי לחפש הוסטל
אחר.
 –Thu Giang Guesthouseמלון מצוין לתרמילאים .חדרים קטנים ,בסיסיים וזולים במיקום מצוין
במרכז העיר העתיקה ,בסמטה צדדית קטנה ,אך חשוב מכך – הבעלים .הבחורה שמנהלת את המלון
יודעת אנגלית מצוינת ,שמחה מאוד לעזור בכל מה שתרצו ,מכניסת אורחים ובניגוד לשאר בעלי
המלונות ,לא לוחצת על הלקוחות למהר ולשריין חדר או טיול מאורגן ,שממנו היא תרוויח עמלה.
החדרים מגוונים ,עם שירותים פרטיים או משותפים ,חדרים מרווחים או צפופים ומתאימים לכל תקציב.
ישנם גם חדרים משותפים אך בהם ישנים מדי פעם גם מקומיים שלא בהכרח נעים בחברתם .למלון
סניף נוסף במרחק חמש דקות הליכה מהסניף הראשי ובו תמצאו גם כן מגוון חדרים ברמות שונות
ובמחירים דומים לסניף המרכזי .ישנה גם סוכנות נסיעות ,עמדת אינטרנט בחינם ,אינטרנט אלחוטי
והזדמנות מצוינת לפגוש מטיילים אחרים .מקום מצוין להגיע אליו עם הכניסה לעיר כדי להירגע
באווירה נעימה מההלם הראשוני .רצוי לנסות להזמין בטלפון מראש .המחירים 3-4 :דולר למיטה לחדר
משותף 6-12 ,לחדר זוגי 13-17 ,דולר לחדרים ל 3-4-אנשים.
כתובת המלון הראשי: Hoan Kiem District , 5A Tam Thuong Street
כתובת המלון השני: Hoan Kiem District ,35A Hang Dieu Street
טלפון: 84-4-38285734+, 84-4-39285761+
דואר אלקטרוניthugianggh@gmail.com ,thugiangn@hotmail.com :
vivian_giang82@yahoo.com.au,
אתר אינטרנטwww.thugianggh.com :
 –Hanoi Rocksהוסטל מאוד פופולרי בקרב מטיילים מכל העולם .בלובי של המקום יש בר ואזור של
שולחנות ביליארד וספות וכל ערב יש פה מסיבה גדולה עם בירה חופשית מ ,18:00-הקרנות סרטים,
מקעקעים וספרים מקצועיים ,סיורים חינם בעיר האנוי ,סיורים להאלונג ביי ולסאפה בתשלום ועוד.
ההוסטל מורכב מכמה קומות ,כאשר בכל קומה מספר חדרים גדולים עם חדרים משותפים )דורמס(,
יש גם חדרים לנשים בלבד .החדרים נקיים וחדישים והמחירים נעים בין  3-6דולר למיטה ללילה ,כולל
ארוחת בוקר טובה .אופציה מעולה למי שרוצה להכיר תרמילאים אחרים וליהנות מאווירה טובה.
כתובת56 Hang Duong :
טלפון: 84-166-669-0608+

page 2 / 14

פייסבוקwww.facebook.com/hanoirockshostel :
אתר אינטרנטwww.hanoirockshostel.com :
 – Hanoi Backpackers Hostel –The Originalאכסנייה טובה לתרמילאים בסגנון צעיר וכיפי,
שממוקמת בסמטה בעיר העתיקה ,ממערב לאגם ,קרוב לקתדרלת ג'וזף ).(Cathedral s'Joseph St
מגיעים אליה הרבה תרמילאים אירופאים .החדרים הם בעיקר משותפים ,אך יש כמה פרטיים ,ממוזגים
ונקיים .יש בר בקומת הגג וכמה אירועים לצעירים במהלך השבוע .מומלץ מאוד למי שמחפש חיי חברה
או שותפים לטיול .ישנה גם סוכנות נסיעות ,מסעדה טובה ואזור משותף נעים.אתר
אינטרנטwww.vietnambackpackerhostels.com :
להוסטל יש סניף נוסף בשם  ,Downtownשנמצא ברחוב  ,May Maצפונית לאגם .המחירים בסניף
הזה יקרים יותר.
שימו לב שיש עוד שלושה הוסטלים שונים עם שם דומה מאוד לזה ,אך הם באיכות נמוכה מזה ,ופחות
מומלצים.
The original
כתובת: 48 Ngo Huyen, Hoan Kiem District
טלפון: 84-4-38285372+
דואר אלקטרוניoriginal@vietnambackpackerhostels.com :
מחירים 5-8 :דולר לחדר משותף )יש גם חדרים לנשים בלבד( ,כ 30-דולר לחדר זוגי35-40 ,
לשלישייה
Downtown
כתובת9 Ma May, Hoan Kiem, Hanoi, :
טלפון84-4-3935-1891+ :
מיילdowntown@vietnambackpackerhostels.com :
מחירים 13-8 :דולר למיטה בחדר משותף )תלוי במספר המיטות בחדר( ו 50-דולר לחדר
פרטי.

 –Hanoi Youth Hostelגסטהאוס טוב ומשופץ ,פופולארי בקרב תרמילאים אירופאים .ממוקם
בסמטה בעיר העתיקה ,צפונית לאגם הואן קיאם ,החדרים הם בעיקר משותפים אך יש כמה פרטיים,
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ממוזגים ונקיים .בהוסטל יש גם בר .מומלץ מאוד לצעירים ולמי שמחפש שותפים לטיול .עם זאת ,היו
תלונות ממטיילים שדיווחו שרמת הנhקיון של המקום מעט ירודה .המחירים 5 :דולר לחדר משותף )יש
גם חדרים לנשים בלבד( 15-20 ,דולר לחדר זוגי.
כתובתNo. 5 Luong Ngoc Quyen Street :
טלפון84-972004080+ :
מיילkellyyouthhostel@gmail.com :
אתר אינטרנטhanoiyouthhostel.com :
 –Tung Trang Hotelחדרים נוחים ,גדולים ונקיים .צוות אדיב ויעיל .מיקום טוב בסמטה שקטה בעיר
העתיקה ,מערבית לאגם .יש אינטרנט אלחוטי .מחירים 20-35 :דולר לחדר זוגי.
כתובת13 Tam Thuong Alley Way (Between 38-40 Hang Bong Street), Hoan :
Kiem
טלפון84-4-38286267+ :
מיילTungTrangHotel@yahoo.com :
 –Three Stonesמלון  2כוכבים נחמד עם צוות חביב וחדרים נקיים ונעימים .חדרי הדורמס ברמה
טובה ,עולה  $4ללילה למיטה או  $6ללילה כולל ארוחת בוקר .ישנם גם חדרים פרטיים .ממוקם
מצפון-מערבית לאגם בעיר העתיקה.
כתובת46 Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm :
אתר אינטרנטthree-stones-hostel.besthanoihotels.com/ :

לאכול
מרבית המסעדות לתיירים נמצאות ברובע התיירותי ,בעיר העתיקה .שם תמצאו הרבה אוכל ויאטנמי,
לרוב במסעדות קטנות ומקומיות ,שבהם יושבים על המדרכה או בפינת רחוב .תמצאו שם גם כמה
סניפים של  KFCהאמריקאית ומסעדות ,המגישות אוכל בינלאומי .המחירים לתיירים לרוב יהיו יותר
יקרים ,אז מומלץ לבדוק את המחיר בתפריט בוויאטנמית .בדוכני רחוב שונים תוכלו למצוא פירות
עסיסיים וטריים ,לצד מאפים שונים )בדרך כלל מתוקים(.
 –La Placeבית קפה עם אווירה טובה ועיצוב נהדר .שירות אדיב .מקום טוב להירגע וליהנות משייק
פירות אקזוטי .מחירים זולים.
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כתובת: 6 Au Trieu
טלפון: 84-4-3928-5859+
פייסבוקwww.facebook.com/laplacehanoi :
אתר אינטרנטwww.laplacehanoi.com :
 –Com Pho Coמסעדה ויאטנמית מקומית ,עם אוכל טוב ומחירים סבירים .נמצא בעיר העתיקה,
כ 500-מטר מצפון לאגם.
כתובתNguyen Sieu 16 :
טלפון84-4-2216-4028+ :
 –Quan An Ngonמסעדה ויאטנמית טיפוסית וטובה ,המגישה את מגוון המאכלים המקומיים שיש
בדוכנים ,אך ברמת היגיינה בטוחה יותר ובאנגלית טובה יותר .המקום רועש וצפוף ומאפיין מאוד את
הסגנון של האנוי .תמצאו שם לקוחות מקומיים ותיירים רבים .מחירים הוגנים וסבירים.
כתובת: 18 Phan Boi Chau
טלפון: 84-4-3942-8162+
אתר אינטרנטngonhanoi.com.vn/index.php :

 -Nước Mía Shake & Bánh Mì Zònמעט מחוץ לעיר העתיקה ,דרומית לאגם ,תמצאו
סנדוויצ'יה קטנה ,המנוהלת על ידי בחור ויאטנמי חביב שחולם להפוך את המקום לרשת המתחרה בים'והסנדביצ )ושתיה יפס'צ ',לסנדוויץ  (40,000מאוד זולים המחירים .האמריקאית Subway
מושקעים וטעימים.
כתובת24 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm :
טלפון3993296384-4+ :
פייסבוקwww.facebook.com/banhmizonshake :
 –Cyclo Bar & Restaurantמסעדה טובה ,המגישה מאכלים ויאטנמים וצרפתיים .המקום נעים
והישיבה בעגלת סייקלו )עגלה המחוברת לאופניים( שהוסבה לכיסאות .מחירים סבירים ,כ 75-אלף
דונג לאדם לארוחה.
כתובתDuong Thanh, Hanoi 38 :
טלפון844-828-68-44+ :
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 –Geckoמסעדה עם כמה סניפים בהאנוי ,המגישה אוכל מערבי במחירים שפויים .הצוות דובר אנגלית
ומאוד נחמד והאווירה במקום נחמדה .כמובן שבנוסף ,גם האוכל טעים.
סניף 1
כתובת40 Hang Manh Street :
טלפון8422110812+ :
סניף 2
כתובת89 Hang Bo St :
טלפון84-4-3828-8773+ :
מומלץ לאכול בדוכני הפו ) (Phoשעל המדרכות )מרק ויאטנמי עם נודלס אורז ,בשר/טופו וירקות(,
חלקו שולחן יחד עם פועלים ויאטנמיים ותיהנו מהאווירה המיוחדת שבאכילה על כיסאות פלסטיק
קטנים על מדרכה כשזרם אופנועים עובר בקביעות מול השולחן .בדקו את רמת ההיגיינה והמחיר
שמשלמים המקומיים ,ודאו שתקבלו חזרה עודף ושימרו על התיקים שלכם .המחיר זול מאוד,
כ 20,000-דונג למנה.

מה לעשות בלילה
חיי הלילה של האנוי אינם זוהרים כמו של ערים אחרות במזרח ,אך ניתן למצוא הרבה פעילויות אם
תרצו.
הבירה הזולה בעולם – במסעדות וברחובות העיר תמצאו דוכנים קטנים שמגישים בירה מקומית בשם
"ביה הוי ) ,"(hơi Biaשהיא כנראה הבירה הזולה בעולם ,מפני שבמחיר של פחות משקל
) 3,000-5,000דונג( תוכלו לקבל כוס גדולה של בירה כזו .עיקר המסעדות המגישות את הבירה
נמצאות באזור רחובLoung Ngoc Quyenוהסמטאות היוצאות ממנו .חוויה מעניינת בהחלט היא
לשבת עם בירה זולה ולגלגל שיחה עם המקומיים הנלהבים.
תיאטרון בובות מים לצפות מצוין מקום היא האנוי – )(Thang Long Water Puppetry Theatre
באומנות הייחודית והעתיקה מצפון ויאטנם .הצפייה בבובות ,המציגות סיפורים היסטוריים ומיתולוגיים
כשהן שקועות בבריכת מים היא חוויה מרשימה מאוד .מחיר כרטיס הוא כ ,100,000-צילום הוא
בתוספת תשלום .הופעות מתקיימות מידי יום בשעות משתנות )ניתן לבדוק את לוח ההצגות באתר
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האינטרנט(.
כתובת :קיאם הואן לאגם מזרחית צפונית 57b Dinh Tien Hoang Street,
טלפון84-4-3824-9494+ :
מיילthanglong.wpt@fpt.vn :
אתר אינטרנטthanglongwaterpuppet.org/en :
 –Dragonflyמועדון לקהל צעיר ,רחבת ריקודים ומוזיקה טובה .פופולארי בקרב מקומיים ותיירים
כאחד .מחירים זולים יחסית.
כתובתHang Buom, Hoàn Kiem i 15 :
טלפון84-97-970-06-66+ :
פייסבוקwww.facebook.com/dragonfly.BarClub :
קולנוע  –Cinema CGVישנם  7בתי קולנוע ברשת זו בהאנוי .אחד מהם ממוקם בקומה ה 6-של
מגדלי וינקום ) (Towers City Vincomומציג סרטים מקומיים ומערביים חדשים ,עם תרגום באנגלית
ואולמות נוחים .מחיר 60,000-200,0000 :דונג.
כתובת191 Ba Trieu, Hai Ba Trung District :
טלפון84-4-3-974-3333+ :
אתר אינטרנטwww.cgv.vn/en :

אטרקציות בעיר
מאוזוליאום הו צ'י מין שמו שעל ,המוערץ ויאטנם מנהיג של גופתו – )(Ho Chi Minh Mausoleum
נקראתהעיר הגדולה בדרום  ,נמצאת חנוטה ומוצגת לראווה במבנה גדול במרכז האנוי .בעיקר מעניין
לראות את המקומיים מגיעים למקום ,הקדוש כל כך בעיניהם .הביקור אפשרי עד השעה 11:00
והכניסה חופשית .יש להקפיד על לבוש צנוע ,צילום מבחוץ בלבד ושמירה על כבוד המקום.
בסמוך למאוזוליאום נמצאים גם מוזיאון הו צ'י מין ,הבית שגר בו ,פגודת העמוד היחיד העתיקה
והחשובה וארמון הנשיאות .הכניסה לפגודה ולמוזיאון עולים  25,000דונג .המאוזוליאום פתוח כל יום
מ 7:30-עד  ,11:00אך שימו לב שהוא סגור בימים שני ושישי.כתובת: Hoàn Kiem ,8 Hung Vuong.
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העיר העתיקה– האזור התיירותי הבולט של האנוי הוא העיר העתיקה ,שלא דומה לערים עתיקות
אחרות במזרח .מדובר בשילוב של אדריכלות מזרחית ישנה וחדשה ,לצד ההשפעות הצרפתיות,
שמתובל בתנועה סואנת בצורה יוצאת דופן .ברחובות העיר תמצאו שירותי תיירות רבים )סוכנויות,
מסעדות ,מלונות( ,לצד בתי עסק מקומיים ממגוון ענפי מסחר )בדים ,תכשיטים ,אלקטרוניקה ועוד(
וסמטאות קטנות שבהן עוד מתגוררים תושבים ותיקים .מומלץ לבלות חצי יום-יום בשיטוט בסמטאות
העיר העתיקה על מנת לספוג קצת מהחוויה של האנוי.
אגם הואן קיאם ו )(Hoan Kiemמקדש נגוק סון את .העתיקה העיר בלב נמצאים – )(Ngoc Son
האגם אופפים סיפורי אגדות על מלכים ,מלחמות וצבים והמקדש ,הממוקם על אי בחלקו הצפוני של
האגם ,הוא מקום נהדר לחפש קצת שקט ולצפות בתרבות הויאטנמית.
בשעות הבוקר סביב האגם תמצאו עשרות ויאטנמים עסוקים במשחקי כדור נוצה ,ריצה ,יוגה ,טאי צ'י
וריקודי עם ,זוגות מטיילים וקשישים שקועים בקריאת עיתון .אם תשבו לאורך שפת האגם יותר מחמש
דקות ,צפו להתגודדות של סטודנטים מקומיים שירצו מאוד לדבר אתכם על מנת לשפר את האנגלית
שלהם .רובם בעלי כוונות טובות ,אך היזהרו מהצעות מפוקפקות.
בחלק אחר של העיר נמצא גם אגם "הו תאי" ) ,(Lake West - Tay Hoגדול יותר אך פחות
פופולארי ,לאורך רוב החוף תמצאו דייגים.
מוזיאונים – בהאנוי מוזיאונים רבים ,המוקדשים לנושאים שונים ואם יש לכם זמן פנוי ועניין במוצגים
הקשורים לנושא ,זוהי הזדמנות מצוינת ללמוד .מלבד מוזיאון הו צ'י מין ,תמצאו גם אתמוזיאון
הנשים  ((Bao Tang Phu Nu),מוזיאון הכלא הואה לו ה (Hoa Lo),מוזיאון להיסטוריה (Bao Tang
 Lich Su),מוזיאון הצבא צבא ,אומנות ,להיסטוריה רבים מוזיאונים ועוד )((Bao Tang Quan Doii
ותרבות .שימו לב שהמוזיאונים בדרך כלל סגורים בימי שני.

אטרקציות קרובות
פגודת הבשמים -דרום לכיוון מהאנוי מ"ק -60כ נמצאת -(Perfume Pagoda, Chua Huong) -
ערב .זהו מתחם ,שכולל מספר פגודות קטנות ומקדשים בודהיסטים החצובים בצוקי הגיר של הר גבוה.
פגודת הבשמים נחשבת למרשימה ביותר מבין כל הפגודות באזור וניתן לצאת אליה בטיול יום מאורגן
מהאנוי במחיר של  15-25דולר )כולל הסעות ,אוכל ,דמי כניסה( .ההגעה בתחבורה ציבורית מסובכת
ודורשת יותר זמן וכסף .בטיול במקום מומלץ לשלב שייט בסירה קטנה בנהר אותה משיטות נשים
מבוגרות מקומיות ועלייה ברגל או ברכבל )בתשלום( למקדש בראש ההר.
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כפרים באזור– בסביבת האנוי מספר כפרים מעניינים ,בהם ניתן לראות את חיי הכפריים ואת
מומחיותם של תושביהם .למשל ,בכפר באט תראנג תוכלו ,מהאנוי מ"ק -13כ (Bat Trang),
להתרשם מהעיסוק בכדרות ובקרמיקה ,בכפרואן פוק אריגת תראו ,מהאנוי מ"ק -8כ (Van Phuc),
משי וכו'.
אל הכפרים ניתן להגיע בטיול מאורגן דרך סוכנויות הנסיעות ,בהגעה עצמאית באופנוע או רכב שכור
או בנסיעה קצרה באוטובוסים המקומיים )לבאנ תראנג ,קו  47מתחנה ליד גשר לונג ביאן )Long
 Nguyenמרחוב  2קו ,פוק לואן .דונג -3,000כ ,האחרונה בתחנה לרדת ,נסיעה שעת חצי Bien),
).דונג -3,000כ ,לכפר קרוב לרדת מהנהג לבקש ,נסיעה שעת חצי Trai,
מהאנוי תוכלו לצאת לטיולים של יום או מספר ימים למפרץ האלונג לעיר  (Halong),נין בין (Ninh
ל  Binh),פארק הלאומי קוק פואנג ולעיירה  (Cuc Phuong National Park),סאפה (Sapa).

קניות ושווקים
בהאנוי ניתן למצוא כל מה שתחפשו לקנות .העיר העתיקה מלאה פיתויים של מוצרים זולים ,ישנם
מספר שווקים בעיר וניתן גם למצוא כאן חנויות יוקרתיות יותר .רחובהאנג גא לב הוא )(Hang Ga
השוק המקומי וניתן למצוא בו מבחר בגדים ,כלי נגינה ,תכשיטים ,בדים וכו' .רחובהאנג דאו (Hang
ה ברחוב .וזולות רבות נעליים חנויות למצוא ניתן שבו ,הנעליים שוק את מכיל ) Dauuאנג באק (Hang
.רבים כסף כלי תמצאו )Bac
שוק לילה– החל מהשעה  19:00בערב נחסם הרחוב הראשי בעיר העתיקה לתנועת כלי רכב וסחורה
מכל סוג מונחת על הרצפה .המחירים לתיירים יהיו גבוהים יחסית ,אך ניתנים למיקוח .השוק מתחיל
ברחוב  Giay Hangועד רחוב  .Dao Hangהיזהרו מכייסים.
שוק דונג סואן ) – (Dong Xuan Marketשוק מקורה גדול ומגוון ,שכדאי לטייל בו ולהתרשם
מהסחורה הרבה והמבחר העשיר .בסופי שבוע הוא הופך לשוק לילה עמוס .היזהרו מכייסים .השוק
נמצא כ 10-דקות הליכה צפונית לאגם ולעיר העתיקה.

איך להגיע
טיסה – ניתן להגיע להאנוי דרך שדה התעופה הבינלאומי שלהNoi Bai) :מ טיסות ישנן (HAN.
תאילנד ,מהמדינות השכנות ומאירופה .ישנן גם טיסות פנים מכל שדות התעופה הפנימיים של המדינה.
לדוגמה ,טיסה מהו צ'י מיןלהאנוי עולה כ 2,000,000-דונג ומדאנאנג כ 1,500,000-דונג .לאחר
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הנחיתה בשדה התעופה ,כדי להגיע לעיר העתיקה )כ 45-דקות נסיעה( ,ניתן להשתמש באוטובוס
הציבורי במחיר של  5,000דונג ,בשירות ההסעות )שאטל( של שדה התעופה במחיר של כ40,000-
דונג ,או במונית בתשלום מראש שתעלה לכם  10-20דולר .היזהרו מנוכלים שמסוגלים להפקיע
מחירים עד כדי  50דולר ומעלה .הקפידו שנהג המונית ייקח אתכם למלון שתרצו ולא למלון שממנו
יקבל עמלה ,אפילו אם יצהיר שהמלון שאתם מבקשים סגור או מלא.
רכבת ואוטובוס– כעיר בירה ,אל האנוי וממנה מגיעים קווי רכבת ואוטובוס רבים מכל יעד באזור
ובמדינה .כרטיסי האוטובוס הפתוחים ) (Ticket Openמתחילים או מסתיימים בדרך כלל בהאנוי .ניתן
גם להגיע באוטובוסים ללאוסהשכנה או לסין .ישנה גם מסילת רכבת ,המובילה ל סין.

תחבורה פנימית
הליכה – אזור העיר העתיקה ואגם הואן קיאם קטנים יחסית ואפשר להגיע בהליכה לרוב האזור.
אופנועים )סה-אום – (Om Xe ,אם תרצו להגיע לחלקים רחוקים יותר ,תוכלו להיענות להצעות שיפנו
אליכם נהגי האופנועים ברחוב או לבקש מבעל המלון שיזמין לכם אופנוען שיסיע אתכם לאטרקציות
השונות בסביבה .תוכלו גם לשכור אופנועים ) 5-10דולר ליום( מהמלונות וסוכנויות הנסיעות ,אך תנועת
כלי הרכב בהאנוי מסוכנת מאוד וכדאי לצבור נסיון רב מאוד לפני שעולים על אופנוע בכבישים הללו.
סייקלו – רחובות העיר העתיקה מלאים בנהגי סייקלו שיקחו אתכם ליעדכם בזמן ארוך יותר ,אך
במחיר זול יותר מאופנוע.
אוטובוסים – ישנה רשת די יעילה של אוטובוסים ציבוריים במחיר של  3,000-7,000דונג לנסיעה.
כדאי להצטייד במפת אוטובוסים ,אך ניתן גם לנסות ולשאול נוסעים שלצדכם.תוכלו למצוא כאן את
רשימת מסלולי קווי האוטובוס על פי רחובות »
מוניות – לרוב ,מחירם יהיה יקר מאוד ומקרי התרמיות שנהגי המוניות מעורבים בהם רבים .נסיעה
קצרה בתוך העיר יכולה להגיע עד ל 150,0000-דונג .אם בכל זאת תבחרו לנסוע במונית ,עדיף
לבקש מבעל המלון שלכם להזמין בשבילכם מתחנה ידועה ,כמו( Mai Linhטלפון04.38222666/ :
 (04.38616161או( CP Taxiטלפון ,(04.382626266:כדי להימנע מתרמיות או נוכלים שעלולים
לסחוט מכם כסף רב .בכל מקרה ,כדאי לרשום לעצמכם את מספר המונית ,למקרה שתרצו להתלונן.

מזג אוויר
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ניתן לטייל בכל עונה ,אך כדאי לבחור האביב או בסתיו .אביב ,ינואר עד מרץ – מזג האוויר טוב ,חמים
יחסית ,מעט טפטופים של גשם .קיץ ,מרץ עד ספטמבר – חום כבד ,לחות גבוהה ,מונסונים רבים והמון
יתושים .סתיו ,אוקטובר עד דצמבר – מזג האוויר טוב ,קריר מעט ,ללא לחות גבוהה .חורף ,דצמבר עד
ינואר – קר מאוד ,ישנה גם לחות באוויר .מקומות רבים ללא מצוידים באמצעי חימום וכדאי לקחת זו
בחשבון .דצמבר וינואר הם חודשים גשומים ומעוננים מאוד.

המלצת זהב
תופעה מעניינת ומיוחדת מתרחשת מוקדם מאוד בבוקר סביב אגם הואן קיאם .בערך בשעה 05:00
בבוקר מגיעים מאות אנשים לטיילת שסביב האגם ונהנים מפעילויות ספורטיביות שונות .שורות של
עשרות קשישות עם מניפות שקועות באימון יוגה ,צעירים מקיפים בריצה את האגם ,זוגות מבוגרים
רוקדים יחד במעגלים ,צעירים וילדים משחקים בדמינטון )כדור נוצה( או פריסבי ,ועוד פעילויות שונות
ומהנות .תוכלו להתפעל או להשתתף /אם תצליחו להתעורר מוקדם ולהגיע לגדה המזרחית של
האגם.

נותני שירותים
סוכנויות טיולים
 –Thu Giang Guesthouseמעבר למלון המצוין לתרמילאים ,יש שם סוכנות טיולים הוגנת וטובה.
הבחורה ,שמנהלת את המלון יודעת אנגלית מצוינת ,שמחה מאוד לעזור בכל מה שתרצו ,מכניסת
אורחים ולא לוחצת על הלקוחות למהר ולשריין טיול מאורגן שממנו תקבל עמלה .נמצאת שם גם
עמדת אינטרנט חינמית ואינטרנט אלחוטי .הסוכנות מציעה טיולים וחבילות מאורגנות ,כרטיסי אוטובוס
ורכבת והכל במחירים הוגנים ובדרך כלל ,זולים יותר מסוכנויות אחרות.
כתובת: Hoan Kiem District , 5A TAM THUONG Street
טלפון: +84-4-38285734, +84-4-39285761
דואר אלקטרוניthugianggh@gmail.com,thugiangn@hotmail.com :
vivian_giang82@yahoo.com.au,
אתר האינטרנטwww.thugianggh.com :
 –Sinh Caféזו הסוכנות הכי מפורסמת וותיקה בויאטנם ,לה קמו חיקויים רבים שמנצלים את שמה
הטוב .הסוכנות פועלת בכל ויאטנם ,ומוציאה מגוון טיולים מאורגנים שונים.
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כתובת64 Tran Nhat Duat St :
טלפון84-4-39290394+ :
מיילhanoi@thesinhtourist.vn :
אתר אינטרנטwww.thesinhtourist.vn :
–Hanoi Rocksההוסטל הפופולארי מציע סיורים בחינם בהאנוי ,כמו גם סיורים בתשלום להאלונג ביי
ולסאפה עוד.
כתובת56 Hang Duong :
טלפון: 84-166-669-0608+
פייסבוקwww.facebook.com/hanoirockshostel :
אתר אינטרנטwww.hanoirockshostel.com :
בית חב“ד  -בבית חב“ד בהאנוי תוכלו להנות מארוחת שישי ,סעודות בחגים ,שיעורי העשרה ועזרה בכל
דבר שרק תצטרכו .תרומות יתקבלו בברכה
כתובת: Ngo 11 To Ngoc Van House 4, Hanoi
טלפון: 84-123-872-8225+
פייסבוקwww.facebook.com/ChabadofHanoi :
אתר אינטרנטwww.jewishhanoi.com :

מה הכי לא כדאי בעיר
אמנם האנוי היא עיר הבירה של ויאטנם ויש שיאמרו גם עיר סואנת ולא אידיאלית לתרמילאים ,אל
תוותרו על ביקור כאן .תכננו לשהות בהאנוי לפחות כמה ימים ,כדי לספוג את התרבות והאווירה
המיוחדים של העיר ולמצות את האטרקציות בו .עם זאת ,קחו בחשבון שרוב האטרקציות אינן מעניינות
את התרמילאי הממוצע ולכן ניתן גם להסתפק במספר מועט של ימים בעיר.
האנוי גם מהווה ציר מעבר ביןסאפה )מצפון-מערב( לבין הלנוג בייוקאט בה )ממזרח( ,לכן כנראה
תעברו בהאנוי בין לבין בכל מקרה ללילה-שניים.

בטיחות ואזהרות
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בטחון אישי – עיר עצמה בטוחה יחסית לשנים קודמות ,אך היו מספר דיווחים על אלימות מילולית
ובמקרים נדירים גם פיזית .שימרו על זהירות והימנעו מכניסה למצבים מסוכנים .השתדלו להסתובב
בקבוצות בשעות החושך .בהאנוי תרמיות רבות מאוד ויש לשמור על חשדנות כלפי הצעות מפתות.
תחבורה וכבישים – כעיר גדולה ועמוסה ,האנוי עמוסה אופנועים שלעולם לא עוצרים .שימו לב בחציית
כבישים ובסביבת כלי רכב.
מטבע– כדאי להשתמש בדונג ולא בדולר ,כיוון שהשער שתקבלו עבורם יהיה נמוך יותר.
הפקעת מחירים – נפוץ מאוד בהאנוי לתת לתיירים מחיר שונה וגבוה בהרבה ממחיר שניתן למקומיים,
וכדאי לוודא שלא תשלמו מחיר מוגזם בשל חוסר ידע .בדקו תפריטים בווייטנאמית ושאלו מקומיים לגבי
תעריפים נכונים.
רוכלות – ברחובות העיר העתיקה תבחינו בהרבה נשים עם כובע קש וסלים על כתפיהן שיבחינו בכם
ויניחו את הציוד עליכם כדי שתצטלמו ובתמורה תיתן לכם שקית עם מאכלים עבור מחיר מוגזם.
כייסים– בעיקר בשווקים וברחובות צפופים ישנם כייסים מקצועיים מאוד ,לעתים גם כייסות .הקפידו על
אמצעי זהירות במקומות כאלו .היזהרו במיוחד מרוכבי אופנועים שינסו לגנוב מכם תוך כדי נסיעה,
מומלץ לשמור את החפצים האישיים קרוב מאוד אליכם ולא להרפות מהם.
מוניות – נהגי מוניות בהאנוי מעורבים בתרמיות רבות ,בעיקר בשילוב עם בעלי מלונות ועסקים .הקפידו
לקחת מונית שלחברה מוכרתאו לבקש מבעל המלון להזמין עבורכם מחברה אמינה.
היזהרו ממוניות מפוקפקות שעלולות לנעול את הדלתות ולבקש מחיר מוגזם ולא לפתוח את הדלת עד
שתשלמו .התעקשו שהמונית תיקח אתכם בדיוק לכתובת שביקשתם ולא למלון או מסעדה אחרת
ממנה יקבלו עמלה ,גם אם הנהג יטען שהמלון נסגר או מלא .רשמו תמיד את מספר המונית במידה
ותרצו להתלונן.
חברות  Cafe Sinhמזויפות – בשל הביקורות הטובות על חברת סין קפה ) ,(Cafe Sinhהמספקת
טיולים וכרטיס אוטובוס פתוח דרומה ,קמו בהאנוי מספר משרדי נסיעות בעלי שם זהה ,שיציעו חבילות
דומות ,אך במחיר גבוה יותר ותמורה איכותית פחות .כדי להימנע מהחיקויים ,תוכלו לראותבאתר
הרשמי של הסוכנות רשימה של הסניפים המזוייפים.
גאים – מזימה נפוצה בקרב גברים הומואים באזור אגם הואן קיאם מתחילה בפלירטוט ושיחה ידידותית,
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יציאה משותפת למסעדה או מועדון ,הזמנת חדר פרטי ,משקאות רבים למתחזה ולחבריו ומסתיים
בחשבון של יותר ממאה דולר ,שאותו חייב המטייל לשלם.
מזון– שימרו על היגיינה באוכל ושתו מים מבקבוקים סגורים בלבד.
קחו כמה טיפים לגבי איך אפשר להוציא  20דולר בלבד ביום בהאנוי:

התמונות בכתבה ,הלקוחות מ ,Flickr-הן תחת רישיוןCreative Commons BY 2.0

קחו אותנו איתכם  -אתם מוזמנים להמשיך לגלוש ולהתעדכן באתרינו במהלך החופשה שלכם בחו"ל

afty.lametayel.co.il
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