סרוק לקריאה בנייד

פנום פן  -עפתי – המלצות על טיולי תרמילאים
עמית אבל  -מערכת אתר למטייל 18/06/2012 -
פנום פן ,עיר הבירה של קמבודיה ,היא מראה למצבה של המדינה המיוחדת – עוני כבד ברחובות לצד
מבנים מרשימים ומעוטרים להפליא ,עבר צרפתי עשיר שהוחלף בהיסטוריה מודרנית של דיכוי וכמובן
לא ניתן לפספס את הדת הבודהיסטית המפוארת ומאכלי הרחוב הנהדרים .בכתבה הבאה ,מידע על
פנום פן.

מבוא
פנום פן של בירתה היא ) (Phnom Penhקמבודיהוהעיר הגדולה במדינה ,מאז ימי השלטון הצרפתי
באזור .העיר מהווה כיום את מרכז השלטון ,הכלכלה ,המסחר והתרבות בקמבודיה .פנום פן מכילה
בקרבה כ 1.5-מליון תושבים .העיר נוסדה בשנת  ,1434לאחר שמלך האימפריה של  Khmerנאלץ
להעביר את משכנו מ ,Thom Angkor-שנכבש על ידי התאילנדים .העיר ניצבה נטושה כמה מאות
שנים לאחר מכן ,בעקבות מאבקי שליטה בין משפחות מלוכה עד אמצע המאה ה 19-ועליתו לשלטון
המלך  Norodomה .1-המלך ,ששלט במדינה בחסות המשטר הצרפתי ,הקים בעיר את משכנו הקבוע
והכריז על פנום פן כבירת המדינה ומקום מושב הממשלה .בתקופה זו העיר צברה תאוצת פיתוח
רצינית וקיבלה את מאפייניה המודרניים ,שאותם ניתן לראות עד היום .לאחר מלחמת ויטנאם נפלה
המדינה לשליטת המפלגה הקומוניסטית של קמבודיה )אשר כונו הקמר-רוז' ,כלומר הקמרים
האדומים( ,בעלי בריתם של צבא צפון ויטנאם .האידיאולוגיה של המפלגה עמדה בקנה אחד עם
הרעיונות הקומוניסטים של שכנותיה ועם העליה לשלטון החלה בתהליכי ריכוז של האזרחים בחוות
שיתופיות וביצוע מעשי עינויים והוצאה להורג של כל המתנגדים לשיטה ,ביניהם פוליטיקאים ,משכילים,
מורים ,רופאים וסתם אנשים שנראו משכילים .בעיר הוקמו תאי עינויים ונחפרו בורות ירי בקרבתה .רק
עם סוף שלטון של הקמר-רוז' התחילה העיר להתפתח ולהיבנות מחדש .עדויות מראות כי עד היום
העיר לא הצליחה לחזור לגדולתה וליופיה כפי שהייתה בימי השלטון הצרפתי.

page 1 / 10

לישון
בעבר ,אזור הלינה המרכזי של התרמילאים היה סביב האגם של פנום פן .בשנים האחרונות יובש
האגם ,כדי ליצור אזורי בניה חדשים בעיר .כיום ,תוכלו למצוא בעיקר באזור הטיילת )(Side River
מקומות לינה איכותיים ,חלקם במחירים זולים במיוחד.
 -OK Guesthouseההוסטל הפופולארי ביותר בקרב אוכלוסיית התרמילאים .ההוסטל גדול מאוד
וכולל מגוון רחב של חדרים ,במחירים שונים .הצוות במקום מאוד מקצועי ויכול לעזור לכם לתכנן את
השהות בפנום פן וכן את המשך הטיול שלכם .לצד ההוסטל נמצאים נהגי טוק-טוק שיהיו מוכנים לקחת
אתכם לכל מקום בעיר )על המחיר תצטרכו להתמקח איתם( .במקום מסעדה מצויינת עם מחירים
סבירים ,בה מוקרנים סרטים לאורך שעות היום .זהו מקום מצוין לפגוש מטיילים נוספים .במידה ולא
תמצאו מקום בהוסטל ,תוכלו ללכת לאחד ההוסטלים האחרים הממוקמים בקרבתו ,באותו הרחוב.
בנוסף ,ההוסטל קרוב מאוד לבית חב“ד.
כתובת38th ,Street 258, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh :
מחיר 6 :דולר )פרטי עם שירותים משותפים ומאוורר(  12 /דולר )פרטי סטנדרט עם מזגן(
 -Velkommen Backpackersהוסטל הנמצא במיקום נוח מאוד ,בקרבת הטיילת .ההוסטל
מספק חדרים נוחים ונקיים והצוות במקום נחמד מאוד )ניהול אנגלי-נורווגי( .המקום מציע חדרים
ברמות שונות .בהוסטל ממוקם בר מסוגנן ,שלפעמים מספק הופעות של מוסיקה חיה ,בו קל לפגוש
מטיילים נוספים.
כתובת18th St 144, Riverside, Daun Penh, Phnom Penh :
מחיר 6:דולר )דורם(  16 /דולר )פרטי סטנדרט(
 -Capitol 3 Guesthouseהוסטל גדול המציע חדרים נקיים ונעימים )הטמפרטורה בהם נמוכה גם
בימי הקיץ החמים( .תוכלו למצוא במקום חדרים ברמות ובמחירים שונים .את המקום מנהל צוות
נחמד מאוד.
כתובת207th, Street 107, Sangkat Beng Prolit, 7 Makara, Phnom Penh :
מחיר 3 :דולר )פרטי עם שירותים משותפים ומאוורר(  8 /דולר )פרטי סטנדרט עם מזגן(

לאכול
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בפנום פן כמות גדולה במיוחד של מסעדות מסוגים שונים :קמבודי ,תאילנדי ,ויטנאמי ,סיני וכמובן
מערבי .תוכלו למצוא בעיר מסעדות ברמות ובמחירים שונים .להלן מספר מסעדות מומלצות:
 -Friends Restaurantאחת המסעדות הפופולאריות בפנום פן .מגישים במסעדה אוכל מקומי
ומערבי ,במחירים נוחים .קחו בחשבון שהמנות במסעדה יחסית קטנות )טאפאס( ומומלץ להזמין יותר
ממנה אחת .האווירה בגינה של המסעדה מאוד נעימה .מה שרבים לא יודעים זה שהמסעדה לוקחת
נוער במצוקה ומשלבת אותם בצוות המקום ובכך עוזרת להם להיחלץ מהעוני .כתובת215 St. 13 :
)בקרבת המוזיאון הלאומי(.
 - Baitong Restaurantמסעדה המגישה אוכל קמבודי לצד מנות וייטנאמיות ותאילנדיות מצויינות.
האווירה במקום מאוד מיוחדת ושונה משאר המסעדות שתבקרו בהם במדינה.כתובת7th St. 360 :
)בקרבת בית הספר הבינלאומי(.
 - Khmer Surinמסעדה פופולארית בקרב תרמילאים .המנות הקמבודיות והתאילנדיות שמוגשות
במסעדה טעימות מאוד והמחירים זולים.כתובת11th Street 57. :
 - Amok Restaurant & Cafeמסעדה מומלצת המגישה אוכל קמבודי ותאילנדי .המנות
הצמחוניות של המסעדה טעימות במיוחד ומאוד מגוונות .האווירה במקום נעימה.כתובת2nd St. :
278.
 - Home Away From Homeבהתאם לשמה ,מדובר במסעדה ביתית מאוד .המנות במקום
טעימות וייחודיות.כתובתSt. 93. :

מה לעשות בלילה
בפנום פן כמות גדולה במיוחד של ברים ומועדונים ,המציעים אפשרויות בילוי שונות לתייר המערבי.
עם זאת ,רבים יעידו כי חיי הלילה בעיר לא משכו אותם לאור אחוז מקרי הזנות הגבוה והמועדונים
היקרים והלא איכותיים של העיר .תוכלו להתרשם ממגוון האירועים והמסיבות המתקיימות בעיר באתר
חיי הלילה.www.phnompenhnightlife.com:
 - The Flicks Community Movie Houseאחד מבתי הקולנוע המובילים בעיר המציג מדי יום
סרטים מסוגים שונים על מסך גדול .מומלץ לבדוק מראש אלו סרטים מוקרנים .כרטיס עולה 3.5
דולר לאדם.הוראות הגעה:המקום נמצא ברחוב  ,95בין רחובות  310ו.360-
 -NagaWorld Casinoהקזינו היחידי שנמצא בפנום פן .הקזינו ממוקם בתוך מלון ,NagaWorld
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בפארק .Sen Hun Techo

אטרקציות מרכזיות
הארמון המלכותי -אתר מפואר ויפה למראה זה ממוקם במרכזה של העיר .הארמון מהווה את
משכנו של המלך עד היום ועל כן רק חלקים ממנו פתוחים לביקור .המתחם מכיל שתי פגודות
מפוארות :פגודת הכסף ומקדש  .Buddha Emeraldהארמון המקורי נבנה עוד במאה ה 15-עם
מעבר מלך האימפריה של  Khmerלעיר ,אך המתחם הנוכחי והפגודות שבתוכו נבנו במאה ה19-
בתקופת השלטון הצרפתי .שימו לב כי יש להיכנס לפגודות עם לבוש צנוע וכי אסור לצלם בתוכם.
מלבד בפגודות ניתן לבקר גם בגנים המרשימים של הארמון ולצפות במגוון הפסלים שמעטרים את
המקום .הכניסה למתחם היא דרך רחוב  ,240כניסה עולה  6.25דולר לאדם )כולל תשלום של שני
דולרים על הכנסת מצלמה( .תוכלו גם לשכור את שירותיו של מדריך בכניסה למתחם .חשוב להתעדכן
מראש באלו שעות הארמון פתוח למבקרים היות ומדובר בשעות ספורות ביום.
 -Wat Ounalomראו 'המלצת זהב'.
המוזיאון הלאומי -אחד המבנים המרשימים בפנום פן מכיל את המוזיאון הלאומי של קמבודיה.
המוזיאון מכיל אוסף של יצירות אומנות מתקופות שונות בהיסטוריה של קמבודיה ,לצד כלים ועיטורים
השייכים לשושלת המלוכה .קחו בחשבון כי לא ניתן לצלם בתוך שטח המוזיאון .רבים מוותרים על
הכניסה למוזיאון ומעדיפים להסתפק ממבט חיצוני על המבנה המרשים .המוזיאון ממוקם ברחוב ,13
מהצד השני של הארמון המלכותי .הכניסה למוזיאון עולה  3דולר לאדם.
 -Wat Phnomמקדש הממוקם בראש גבעה המשקיפה על כל  .Penh Phnomהמקדש עצמו לא
מרשים במיוחד ,אך הנוף המשתקף מסביבתו והפארק הנמצא בסמוך לו שווים ביקור באתר .הכניסה
למקדש עולה דולר לאדם .שימו לב כי ישנם מספר קופים המסתובבים בשטח המקדש ונוהגים לחטוף
מזון מהמבקרים .למרות שאחרי שעות הפעילות של משרד הכרטיסים הכניסה למקום היא חינם ,רצוי
מאוד להגיע בשעות הביקור כי היו במקום מקרי פשע בעבר כאשר לא הייתה השגחה .העליה לגבעה
נמצאת בסמוך לרחוב .94
מוזיאון ) -21-S) Genocide Sleng Tuolבית ספר יסודי שהוסב למתקן עינויים בתקופת שלטון
הקמר-רוז' ,ניצב היום במרכז העיר כעדות למעשים הנוראים שהתקיימו במקום .תוכלו לעבור בין
החדרים השונים ולהתרשם מהתנאים שהיו לאסירים במתקן .הקמר-רוז' צילמו את כל האסירים שעונו
באכזריות במקום והתמונות שלהם מוצגים בתוך המתחם .קחו בחשבון כי לא מדובר בביקור קל ,אבל
הוא בגדר חובה לאלה המעוניינים להבין את ההסטוריה המודרנית של קמבודיה .המוזיאון ממוקם
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ברחוב  .113הכניסה עולה שני דולר לאדם .מומלץ לשלב ביקור במוזיאון לפני/אחרי ביקור בשדות
ההרג ולרכז את שני האתרים הקשים לצפייה ביום אחד.
שדות ההרג -שדות אלה הם משכנם של עשרות אלפי גופות של קמבודים שנרצחו בתקופת שלטון
הקמר-רוז' ,חלקם הגדול לאחר עינויים קשים ב .21-S -במרכז השדות ניצבת סטופה גבוהה המכילה
אלפי שלדי אדם המוצגים למגיעים למתחם .ברחבי השדות ניתן לראות על הקרקע שאריות של עצמות
ושיני אדם .למרות המראה המזעזע ,הקמבודים משאירים אותם בכוונה כדי לשמור על האותנטיות של
המקום .כאמור השהות במקום לא קלה ,אבל גם ביקור במתחם זה ,בדומה ל ,21-S -הוא בגדר חובה
לאלו המעוניינים להבין את ההסטוריה המודרנית של קמבודיה .בכניסה לאתר תקבלו מדריך שמע
שיוביל אתכם לאורך הנקודות השונות ויספק הסבר מעמיק על הזוועות שהתרחשו במקום .השדות
ממוקמים כ 10-ק"מ מחוץ לפנום פן וניתן להגיע אליהם בעזרת טוק-טוק בנסיעה של כ 40-דקות
)שיחכה לכם באתר ויחזיר אתכם חזרה תמורת כ 10-דולר( .מומלץ לשלב ביקור במוזיאון לפני/אחרי
ביקור בשדות ההרג ולרכז את שני האתרים הקשים לצפייה ביום אחד .הכניסה עולה  5דולר לאדם.
האצטדיון האולימפי -רבים שמגיעים לפנום פן מופתעים לראות שם אצטדיון אולימפי ,לצד מתקן
נוסף של בריכת שחיה אולימפית ,וזאת מבלי שהתקיים במקום אירוע אולימפי .המתחם נבנה בשנות
השישים לקראת משחקים שמעולם לא התרחשו באסיה .תוכלו להיכנס לביקור באצטדיון וכן לשחות
בבריכת השחיה )תמורת כ 6000-ריאל( או להסתובב במתחם ולצפות בשיעורי הריקוד של המקומיים
שמתרחשים בערבים.

קניות ושווקים
בפנום פן יש מספר לא מבוטל של שווקים ,שם תוכלו לרכוש ביגוד ,מזכרות ומוצרים בסיסיים ,לצד מזון
רחוב טעים וזול במיוחד.
שוק ) - Market Russian) Poung Tom Toul Psarשוק גדול ומפורסם בעיר המכיל פרטי
לבוש של מותגים בינלאומיים במחירים זולים .באזור מספר מסעדות זולות וטעימות.הוראות הגעה:
השוק ממוקם במפגש רחובות  163ו.444-
שוק ) - Market Central) Thmei Psarתוכלו לרכוש בשוק מוצרי אומנות שונים ,פרחים,
תכשיטים ופרטי לבוש .בכניסה לשוק ישנם מספר דוכני מזון.הוראות הגעה :השוק ממוקם בבניין
מרשים עם כיפה גדולה ליד הטיילת )ברחוב  (63שלאחרונה עבר שיפוץ מקיף.
שוק הלילה  -שוק קטן ,אבל מאוד מיוחד שפועל בשעות הערב ומציע למבקריו לרכוש עבודות יד,
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פרטי לבוש ומזכרות שונות .אזור האוכל של השוק הוא מפואר למדי ומכיל דוכנים רבים המציעים אוכל
רחוב טעים מאוד במחירים זולים במיוחד .לעיתים מתקיימות בסביבת השוק הופעות מוסיקה
חיה.הוראות הגעה :השוק ממוקם על הטיילת בין רחובות  106ו) 108-בקרבת .(Phnom Wat

אירועים ומועדים
חג הניצחון על משטר רצח העם) -תחילת ינואר( זהו יום ציון לשחרור המדינה משלטון הקמר רוז',
שביצע טבח בכמעט מיליון וחצי תושבים ונפל רק כאשר הויאטנמים פלשו למדינה .במרכז העיר
מתקיימים טקסים ואירועים מטעם הממשלה.
ראש השנה הקמרי ביותר החשובים החגים אחד זהו )אפריל( (Chaul Chhnam Thmey) -
בקמבודיה ומציין את ראש השנה על פי לוח השנה הירחי .במהלך החג רוב העסקים סגורים )מלבד
מלונות ועסקי תיירות( ,הרחובות מקושטים ומתקיימות חגיגות בהן משתתפים אלפי אנשים ,טקסים,
החלפת ברכות ומתנות ,ותפילות במקדשים .מתקיימות ארוחות ולעיתים אווירת החג כוללת השלכת
מים ואבקה על עוברים ושבים .אם תבקרו במהלך חג זה היו מוכנים לאווירה מיוחדת ,אך גם לעומס
במסעדות ,במקומות הבילוי ובתחבורה.
טקס החריש המלכותי פתיחת מצוינת זה ביום )מאי תחילת( (Royal Ploughing Ceremony) -
עונת גידול האורז .זהו הטקס החקלאי הראשון בשנה ,שמבוצע על ידי מלך קמבודיה .במהלך הטקס
נחרשים התלמים הראשונים בשנה בפנום פן על ידי פרות קדושות ,שבעזרתן נקבעו התחזיות לשנה
הנמצאת בפתח .הפרות בעצם בוחרות את אחת מקערות המזון ובכך בעצם מעידות איך תיראה השנה
החקלאית.
פסטיבל המתים חג זהו .במדינה החשובים החגים באחד מדובר )אוקטובר( (Bonn Pchum Ben) -
דתי חשוב לזכרון אבותיהם הקדומים של כל משפחה .במשך ימי הפסטיבל מעניקים אנשי קמבודיה
מנחות לנזירים ,וביום האחרון ,במועד הירח המלא ,מגיעות המשפחות למקדשים להציע מנחות
לקרוביהם שנפטרו .החג נחגג בכל המקדשים בקמבודיה ,אך הכי כדאי לראותו בפגודת הכסף שבפנום
פן .קחו בחשבון כי מרבית אתרי התיירות יהיו סגורים במהלך הפסטיבל וכנראה תפוצת המבקרים
בפנום פן תהיה גבוהה במיוחד.
יום הולדתו של המלך ) -Sihanouk Norodomב 31-באוקטובר( מדובר כמובן בתאריך הולדתו
של המלך הראשון של קמבודיה בימי השלטון הצרפתי באזור ,אשר ביסס את המדינה והביא אותה
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לקדמה בה נמצאת היום .ביום זה מתקיים אירוע מרכזי לזכרו.
יום העצמאות של קמבודיה  9) -בנובמבר( האירוע המרכזי לציון קבלת העצמאות מהשלטון
הצרפתי ) (1953מתקיים מדי שנה באנדרטת העצמאות של פנום פן ,במעמד המלך ,חברי הממשלה
והפרלמט וקצינים בכירים.
פסטיבל המים והירח גם הידוע במדינה החשובים הפסטיבלים אחד )נובמבר( (Bonn Om Touk) -
בשם פסטיבל מרוץ הסירות .הוא מציין את היפוך הכיוון של זרימת המים בנהר  Sap Tonleומסמל את
תחילת עונת הדיג .מול ארמון המלוכה ,על גדת נהר טונלה סאפ ,מתכנסות עשרות סירות ארוכות
וצרות מקושטות בצבעוניות למרוץ מסורתי ,כשאת הסביבה עוטפת אווירת קרנבל מהנה וסוערת.

קהילה יהודית
בקמבודיה אין קהילה יהודית מסודרת ,אך יש כ 100-יהודים וישראלים ,רובם בפנום פן .בית חב"ד
היחיד בקמבודיה נמצא בפנום פן וניתנים בו שירותים ליהודים המתגוררים בעיר ולמטיילים המגיעים
לבקר בעיר .בבית חב"ד פועל בית כנסת ,מסעדה כשרה עם תפריט ישראלי בימות השבוע וארוחות
שבת בסוף השבוע )בחינם ,אך תרומות לכיסוי ההוצאות והודעה מראש על ההגעה יתקבלו בברכה(,
מכירת מוצרים כשרים מהארץ ומידע למטיילים .המקום מנוהל על ידי הרב בן ציון בוטמן.

כתובת#419 Sisowath Quay :

טלפון85585807205+ :

page 7 / 10

www.jewishcambodia.com
אינטרנט:
כאמור אתר
האחראית היא זאת שנמצאת בתאילנד.
שגרירות בקמבודיה והשגרירות
לישראל אין

התמצאות ותחבורה מקומית
הגעה לפנום פן:
טיסה  -לשדה התעופה הבינלאומי של פנום פן ) (PNHמגיעות טיסות מכל הערים הגדולות של מדינות
דרום-מזרח אסיה ,כמו גם טיסות פנימיות מסיאם ריפ .שדה התעופה כולל טרמינל חדיש יחסית ומאוד
מאובזר .השדה ממוקם כשבעה ק"מ מערבית לעיר .תוכלו לקחת למרכז העיר מונית ) 9דולר( ,טוקטוק ) 7דולר( או אופנוע המשמש כמונית ) 2דולר(.
אוטובוס  -קיימות מספר חברות אוטובוסים המפעילות קוים לכל רחבי המדינה .האוטובוסים מרווחים
ונוחים מאוד .תוכלו לקנות כרטיס אוטובוס בתחנה או להיעזר בהוסטל כדי להזמין אחד .לרוב ,המחיר
יהיה יחסית דומה היות וההוסטלים יספקו לכם הסעה חינם לתחנת האוטובוס .ישנם מספר אוטובוסים
אשר יוצאים מפנום פן ומגיעים עד בנגקוק ,סייגון ,וויינטיאן ,פאקסה )בלאוס( ו 4000-האיים.
שיט  -מעבורות מחברות את פנום פן לסיאם ריפ דרך הנהר והאגם הגדול .שיט בין היעדים יקח לרוב
כשש שעות .כמו כן ,מדי בוקר יוצאות סירות מהירות מ ,Doc Chau-עיר הגבול של ויטנאם ,ומגיעות
לפנום פן.
רכבת  -ישנה רכבת המחברת בין קמפוט לפנום פן ובשנים האחרונות משופצים ונבנים קוים נוספים
המחברים את האחרונה גם עם צפון ומערב המדינה.
תחבורה בפנום פן
טוק-טוק  -אמצעי התחבורה העיקרי שמשמש הן את המקומיים והן את התיירים .נסיעה בעיר עולה
לרוב בין  1-3דולר .תוכלו למצוא את רכבי הטוק-טוק מחוץ לההוסטלים הגדולים של העיר ופרוסים
לכל אורך הטיילת.
אופנוע-מונית  -ישנם אופנועים רבים המציעים אפשרות נסיעה שלרוב עולה בין  0.5-2דולר .כמובן
שאם אתם יותר מנוסע אחד )בנוסף לנהג( על האופנוע תצטרכו לשלם יותר .קחו בחשבון כי לרוב לא
תקבלו קסדה לנסיעה.
מונית  -כמות המוניות בעיר הולכת וגדלה עם השנים .שימו לב כי מחיר המוניות יהיה לרוב גבוה יותר
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מזה של טוק-טוק .הקפידו לדרוש מהנהג להפעיל מונה עבור הנסיעה.
אופנוע  -חלק גדול מההוסטלים מציעים שירות השכרה של אופנועים .תוכלו לשכור אופנוע עבור 5-6
דולר ליום .שימו לב כי ישנם מקרי גנבות רבים בפנום פן ולכן הקפידו לנעול את האופנוע .מדי פעם
תצטרכו גם לשלם 'קנס' למשטרה המקומית )בין  1-2דולר( עבור הנסיעה.

מזג אוויר
מזג האוויר הטרופי של פנום פן חם יחסית לאורך כל ימות השנה .העונה הגשומה מתחילה במאי
ומסתיימת באוקטובר ,במהלכה מזג האוויר יכול להגיע עד ל 40-מעלות )טמפרטורה ממוצעת של
כ 25-מעלות( .העונה היבשה נעה בין נובמבר לאפריל ומזג האוויר הממוצע עומד על  22מעלות.
מומלץ לבקר בין נובמבר לינואר ,כאשר הלחות יחסית נמוכה.

המלצת זהב
 -Wat Ounalomמתחם המרכז הבודהיסטי של קמבודיה .המתחם כולל חדרי מגורים ,מקדש מרכזי
ופגודה .תוכלו להסתובב בין סמטאות המתחם ולהכנס גם למקדש .במקדש ישנם מספר נזירים אשר
בשמחה יברכו אתכם ויקשרו על ידכם חוט אדום )נהוג לתת תרומה קטנה( .המתחם הקטן מפואר
למדי ושווה ביקור ,למרות שלא רבים מכירים אותו  .יש למתחם שתי כניסות ,הראשית מרחוב
.חינם היא אליו הכניסה ).לטיילת בסמוך( Samdach Sothearos

סוכנויות טיולים
בעיר קיימות מספר סוכנויות טיולים המוציאות סיורים מחוץ לפנום פן .מרבית ההוסטלים יוכלו לתת
לכם הכוונה לסוכנות מומלצת במידה ותהיו מעוניינים.

בטיחות ואזהרות
הזנות בקמבודיה אסורה בהחלט ,אך דבר זה לא מפריע לענף שמשגשג בפנום פן ,במיוחד בכל הנוגע
לזנות של קטינות .מסיבה זאת ,מרבית ההוסטלים אוסרים הכנסה של מקומיים לחדרי ההוסטל
ומציבים שלטי אזהרה בכל החדרים.
בכל אזורי התיירות של העיר ,ובייחוד לאורך הטיילת ,תמצאו קבצנים רבים שמסתובבים בין התיירים
ומבקשים תרומות .חלק מקבצנים אלו הם ילדים קטנים שנשלחים על ידי הוריהם )במקרה הטוב( כדי
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להשיג כסף למשפחה שלהם.
בעיר היו מספר רב של מקרים בהם מקומיים חטפו לתיירים )בעיקר לנשים( תיקים מהגב .הקפידו
לשמור את חפציכם קרובים אליכם ואף שיקלו להשאיר את הפריטים היקרים בהוסטל.
ישנה תרמית שחוזרת על עצמה בפנום פן ,במהלכה מקומיים ניגשים לתיירים ומזמינים אותם לארוחת
ערב ,במהלכה מתחיל משחק קלפים גדול שמשלב הימורים של סכומי כסף גדולים .הקפידו להימנע
מהזמנות מעין אלה.

קישורים רלוונטים
האתר הרשמי של פנום פן.www.phnompenh.gov.kh :
מידע על פנום פן באתר משרד התיירות של קמבודיה.www.tourismcambodia.org :

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

afty.lametayel.co.il
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