סרוק לקריאה בנייד

סיאם ריפ ומקדשי אנגקור  -עפתי  -המלצות על טיולי
תרמילאים
אלעד איפרגן וג'יל סברין  -אתר למטייל 27/12/2016 -
מבקרים רבים מגיעים לסיאם ריפ מדי שנה בזכות קרבתה למקדשי אנגקור המפורסמים .למרות
שרבים מגיעים רק למקדשים ,כדאי לבלות קצת בעיר עצמה ,שמהווה מקום אטרקטיבי ותוסס עם
שפע מסעדות ,מלונות ואטרקציות מגוונות .אז מה חשוב לדעת על סיאם ריפ ומקדשי אנגקור? כל
התשובות בכתבה הבאה

מבוא
סיאם ריפ מערב בצפון השוכנת  (Siem Reap),קמבודיה  ,מושכת כמיליון מבקרים מידי שנה ,אך לא
בשל העיר עצמה ,אלא בשל קרבתה לאתר התיירות הפופולארי ביותר של קמבודיה,מקדשי
אנגקור (Angkor Wat).
השם "סיאם ריפ" מתורגם כ"-תבוסת סיאם" )כינויה של הממלכה התאילנדית העתיקה ,יריבה של
קמבודיה בזמנו( .היסטוריונים מאמינים שהמלך אנג צ'אן הקמרי קרא לעיר בשם זה לאחר שמנע
ממלך תאילנד לפלוש לקמבודיה בשנת  ,1549ובכך הביס את סיאם.
מקדשי האנגקור ,מתחם מקדשים בגודל  194קמ"ר ,היה מקום מושבה של הממלכה הקמרית בין
המאה ה 9-למאה ה .15-מדובר באחד ההישגים הארכיטקטוניים המרשימיים ביותר בתולדות האנושות.
מטיילים רבים מגיעים מסיאם ריפ למקדשי האנגקור ,לרוב ע"י נהג טוק-טוק שמלווה אותם למשך כל
הביקור ,כאשר כרטיס כניסה ליום אחד למקדשים עולה  .37$המקום מרשים כל כך ,שהסרט "טומב
ריידר" בכיכובה של אנג'לינה ג'ולי צולם שם ,והם היוו גם השראה לסרטו של סטיבן שפילברג
"אינדיאנה ג'ונס".
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בגלל כמות המבקרים הגדולה במקדשים ,הפכה העיר השקטה למקום אטרקטיבי ותוסס עם שפע של
מסעדות ,מלונות ואטרקציות מגוונות .תיירים רבים מבקרים בקמבודיה אך ורק בגלל המקדשים
המפורסמים של אנגקור ופוסחים על יתר המדינה ,אך תרמילאים לרוב נשארים מספר ימים בסיאם
ריפ ,ומוצאים בה עניין גם בפני עצמה ,בעיקר ברובע התיירות שוקק החיים של העיר,פסאר צ'ה (Psar
.רבות מזכרות וחנויות מגניבים פאבים ,מסעדות הרבה עם רחובות תמצאו שבה Chas),

לישון
בסיאם ריפ יש עשרות גסטהאוסים ומלונות מכל הסוגים .מרבית מקומות הלינה הזולים לתרמילאים
נמצאים באזור השוק הישן ,פסאר צ'ה ) ,(Chas Psar – Market Oldששם גם מקובצים המסעדות,
בתי הקפה והפאבים )ברחוב המכונה  .(Street Pubבשל התחרות הגדולה ,מלונות רבים מציעים
הסעות חינם משדה התעופה או תחנת האוטובוס ,אינטרנט חינם ומחירים זולים.

– Mingalar Innגסטהאוס טוב ,נקי ונוח .המחירים ממוצעים ביחס לעיר ,והתמורה טובה מאוד.
אינטרנט אלחוטי גם בחדרים ,מתקן למי שתייה ,כספת ,טלוויזיה ומקרר בחדר ,מתקני חדר כושר על
הגג ,מסעדה עם אוכל בורמזי ובעלים אדיב .מומלץ לקחת חדר שלא פונה לרחוב הראשי אם אתם
מחפשים שקט.
אפשר לשכור במקום מדריך טיולים ואופנוע/טוקטוק .למזמינים מעל שני לילות הסעה חינם משדה
התעופה או תחנת האוטובוס .ממוקם על רחוב ראשי ,כחמש דקות הליכה מהשוק הישן פסאר צ'ה.

מחירים 16 :דולר לחדר יחיד )מזגן( 15-20 ,דולר לזוג)מאוורר/מזגן( 18/23 ,דולר לשלישייה .בעונה

הרטובה המחירים נמוכים מהמחירים הנקובים כאן.

כתובתGroup 10, Psar Kroung Street, Vahear Cham Village, Svaydankum :
Commune
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טלפון855-63-761-662+ :
מייל)reservation@mingalarinn.com :גם ל(Talk-G-
אתר אינטרנטwww.mingalarinn.com :
 –Sam So Guesthouseממוקם בגדה המזרחית של הנהר ,ברמה מעט גבוהה יותר מהשאר ,עם
חדרים גדולים ,נקיים ובהם מקלחת פרטית עם מים חמים ,טלוויזיה ,מקרר ובחלקם גם מזגן .מנוהל
על ידי משפחה נחמדה ואדיבה .הסעות משדה התעופה חינם וארוחת בוקר כלולה במחיר13/17 .
דולר לחדר יחיד )עם/בלי מזגן( 16/20 ,דולר לחדר זוגי 18/24 ,דולר לשלישייה.
כתובתSt. Wat Bo, House no. 0164, Wat Bo Village :
טלפון855-12-630-590+ :
מיילinfo@samsoguesthouse.com :
אתר אינטרנטwww.samsoguesthouse.com :

 –Tropical Breeze Guesthouseממוקם בגדה המזרחית של הנהר במרחק קצר מהשוק הישן.
מחירים ממוצעים .חדרים נקיים ונוחים ,עם מים חמים WiFi ,טלוויזיה ,אינטרנט חינם ,סוכנות נסיעות.
הבעלים נחמד ואדיב ותוכלו ליהנות מהשולחן סנוקר שבמקום .בנוסף ,יש הסעות חינם משדה התעופה
והשכרת אופניים בזול .מיטה בדורם עולה  6דולר )חדר ממוזג( ,חדר זוגי –  12דולר )מאוורר( ,חדר
לשלישיה  18דולר )מאוורר( .אפשר לשדרג למזגן בתוספת תשלום.
כתובת: #0293, Wat damnak village, Salakamroeuk commune
טלפון855-12-96-37-49+ , 069-52-22-64 :
מיילreservation@tropicalbreezegh.com :
פייסבוקwww.facebook.com/TropicalBreezeGuesthouse :
אתר אינטרנטwww.tropicalbreezegh.com :
 –Hi Siem Reap Hostelהוסטל ותיק ומוכר ,שנמצא במרחק של שתי דקות הליכה בלבד מרחוב
הפאבים .יש במקום מסעדה טובה ,שמציעה תפריט מקומי לצד מנות מערביות ,וארוחת בוקר עשירה.
לפעמים יש ערבי אכול ככל יכולתך של על האש ,פיצה ועוד .במקום יש בריכה ,שולחן סנוקר ,מרפסת
גדולה ,צוות נחמד ויש אפשרות לצאת לטיולים דרך ההוסטל .חדר זוגי עולה  20דולר ולשלושה – 30
דולר .יש בחדרים טלוויזיה ומקרר ,ולחלקם גם מרפסות פרטיות .מיטה בדורם של ארבעה תעלה 8
דולר ובחדר של שישה –  7דולר .בכל החדרים )בכלל( יש שירותים-מקלחת עם מים חמים ומזגן.
כתובתNo 209, Wat Domnak Village | Salacomreuk Commune, Siem Reap :
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טלפון855-63-766-078+, 855-89-591-169+ :
מיילbooking@hisiemreap.com :
פייסבוקwww.facebook.com/HI-Siem-Reap :
אתר אינטרנטwww.hisiemreap.com/hi-siemreap :

לאכול
 –Khmer Kitchenמסעדה מצליחה עם מספר סניפים בעיר .מנות מקומיות פופולאריות וטעימות.
מחירים ממוצעים ביחס למסעדות בעיר .שלושת הסניפים ממוקמים בלב רובע התיירות ,סמוך לרחוב
הפאבים ורחובות  9ו.11-
כתובתMondul I, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap Cambodia. :
טלפון855-12-763-468+, 855-12-349-501+ :
מיילinfo@khmerkitchens.com :
אתר אינטרנטwww.khmerkitchens.com :
 –-Chamkarאחת המסעדות הטובות באזור השוק ובסיאם ריפ בכלל .מדובר במסעדה צמחונית-
בעונית עם מראה ותפריט מעט יוקרתי ,אך במחירים סבירים לחלוטין ) 4-6דולר למנה עיקרית( .המנות
גדולות ומשביעות וכמו כן ,ניתן לקבל לשולחן כמה אורז שמתחשק לכם .נוסף על כך ,השירות מקסים.
כתובתKhum Svay Dangkum | Old Market,, Siem Reap :
טלפון855-92-733-150 :
פייסבוקwww.facebook.com/Chamkar-House-Vegetarian-Restaurant :
 –Khmer Tasteמסעדה מומלצת ,שנמצאת ברחוב שקט ,במרחק הליכה קצר מהרחוב הראשי
ומשוק הלילה ,ומנוהלת על ידי משפחה סינית חביבה ,שמציעה שירות טוב .בתפריט תמצאו מאכלים
מקומיים מסורתיים ,לצד מנות מקומיות בטווח מחירים סביר .המסעדה פתוחה ממוקדם בבוקר עד
מאוחר בלילה ,כך שתוכלו לעצור שם ולאכול כל ארוחה שתרצו.
מיקוםSok San Road :
טלפון855-12-830-102+ :
פייסבוקwww.facebook.com/Khmer-Taste-Restaurant :
 –Chopstixמסעדה טובה המגישה אוכל אסייתי )כולל הודי( במחירים סבירים .המקום נעים וממוזג,
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השירות אדיב מאוד והמנות גדולות ומשביעות .המסעדה נמצאת דקה מה Street Pub-והNight-
Market.
כתובת167 Sivatha Blvd, Svay Dangkum, Siem Reap, Cambodia :
טלפון855-63-965-450+ :
פייסבוקwww.facebook.com/pages/Chopstix--Restaurant :
 –Old Houseמסעדה מעולה ,הממוקמת מול בית החולים הגדול ),(Hospital Referral Reap Siem
וליד השוק .האוכל טרי וטעים והשירות מהיר ואדיב .התפריט מאוד מגוון ,אך מומלץ במיוחד לנסות
את אחת המנות הקמריות.
כתובתPi Thnou St :
טלפון855-12-493-948+ :
 –The Touich Restaurantמסעדה פופולארית ומומלצת .מנוהלת על ידי משפחה מקומית .המנות
טעימות ,אך המחירים מעט יקרים ומתחילים ב 3.5-דולר ועלולים להגיע אפילו ל 19-דולר .המסעדה
קטנה ורצוי להזמין מקומות מראש .היא ממוקמת רחוק ממרכז העיר יחסית וניתן לתאם איסוף ממרכז
העיר .פתוחה החל משעות אחה"צ .במקום מוצעים גם טיולי ג'יפים באיזור.
מיקום:המסעדה ממוקמת מזרחית לנהר ,סמוך למקדש Enkosey Preah Wat
טלפון092-80-80-40+, 012-99-57-83 :
אתר אינטרנטthe-touich-restaurant-bar.blogspot.com :
 –Blendחנות קטנה שמוכרת בעיקר מילקשייקים ,שייק פירות וגם קצת אוכל בריא וטעים .החנות
ממוקמת באזור שוק הלילה .בונוס ענק :הבעלים של המקום הוא בחור מקסים וחברותי .נחמד לבקר
כאן ולהתרענן ביום חם ולשתות שייק טרי וטעים!
טלפון855-17-693-282+ :
פייסבוקwww.facebook.com/blendsiemreap :

 –Blue Pumpkinמקום בו מוכרים גלידות איכותיות ,מאפים צרפתיים וגם אוכל כמובן .התחיל כעסק
משפחתי קטן לפני מספר שנים ומאז גדל והתפתח וכיום רשת מוכרת בקמבודיה .המיקום הפופולרי
ביותר בסיאם ריפ הוא בשוק .מומלץ לנסות את הגלידות ואת ארוחות הבוקר שלהם .פתוח כל יום
מ.6:00-23:00-
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כתובת563, Mondul 1, Svay Donkum :
טלפון063-963-574 :
פייסבוקwww.facebook.com/BluePumpkinCambodia :
אתר אינטרנטbluepumpkin.asia :
 –Gelato Labגלידריה המכינה גלידה תוצרת בית פשוט מעולה .הטעמים מעניינים ומגוונים ,השירות
נהדר והעיצוב של המקום מזמין .כיף לעצור כאן ולהתפנק עם גלידה נהדרת.
כתובתAlley West | Between Sivatha Rd and Street 11, Siem Reap 855 :
שעות פתיחה9:00-23:30 :
טלפון855-96-334-2632+ :
 –Blossomבית קפה "בוטיק"' המגיש קאפקייקס בשלל טעמים ,עוגיות ,קינוחים וכמובן שגם קפה.
המחירים הוגנים מאוד ) 1.5$לקאפקייס( ,המקום מעוצב יפה עם מזגן וויי פיי חזק .הטעמים של
הקאפקייקס כוללים בין היתר – ריבת חלב עם גנאש שוקולד לבן ,קאקפייק מנגו עם קרם פסיפלורה,
שוקולד צ'יפס עם קרם אוראו ועוד .בנוסף Blossom ,הוא ארגון ללא מטרות רווח ,ששם לו למטרה
להעצים נשים קמבודיות ולהכשיר אותן בתחום הקונדיטוריה.
כתובת6 Mondul 1 Svay Dangkum | Central Market, Siem Reap 17259 :
שעות פתיחה:שני-שבת 10:00-17:00
טלפון: +855 17 800 301

מה לעשות בלילה
חיי הלילה בסיאם ריפ תוססים וסוערים .מאות התיירים הצעירים ,שנמצאים כאן מידי יום ,ממלאים את
הפאבים ,שממוקמים בעיקר באזור השוק הישן ,פסאר צ'ה ,שבו יש אפילו רחוב שנקרא Street Pub
)מכונה גם .(Street Bar
 –The Angkor What? Barהפאב הוותיק והפופולרי ביותר ב .Street Pub-מוזיקה מעולה ,אווירה
תרמילאית מגניבה והרבה מאוד אלכוהול.
כתובתStreet 8, Siem Reap :
טלפון855-17-528-112+ :
פייסבוקwww.facebook.com/cambodia.angkorwhatbar :

page 6 / 17

 –Banana Leaf Restaurant and Barבר -מסעדה ,אווירה רגועה יותר מפאבים אחרים ברחוב .כאן
תוכלו להגיע כדי ליהנות מאוכל טוב ,תפריט מגוון של קוקטיילים ויין ומוסיקה חייה.
כתובתStreet 8, Siem Reap :
טלפון855-63-964-813+ :
פייסבוקwww.facebook.com/bananaleafsiemreap :
 –Temple Barמתחם בן שלוש קומות כאשר בתחתונה ישנה מסעדה ,בשנייה ספות ושולחנות ביליארד
ובעליונה בר עם הופעות חיות .מטיילים רבים מתלוננים על איכות האוכל ועל טיב השירות ,אז קחו
זאת בחשבון אם תחליטו לאכול כאן במסעדה .שווה להגיע בשביל המוזיקה החיה ,אך קחו גם בחשבון
שבכל הפופולריות של המקום ,מחירי האלכוהול מעט גבוהים.
כתובתPub Street, Mondul 1, Krong Siem Reap :
טלפון852-6396-5298+ :
פייסבוקwww.facebook.com/Temple-Club-Siem-Reap :
 –Le Tigre De Papierמסעדה נחשבת בעיר ,המגישה אוכל קמרי יחד עם פיצות ואוכל בינלאומי.
בערב ,המקום נהיה תוסס ומלא במטיילים ובתיירים רבים מכל העולם .בנוסף ,המסעדה מציעה קורסי
בישול.
כתובתStreet 8, Siem Reap :
טלפון855-23-881-017+ :
אתר אינטרנטwww.letigredepapier.com :
 –Miss Wongבר קוקטיילים עם עיצוב מגניב ,עם מוזיקה טובה אך לא רועשת מידי .המקום מציע
מגוון קוקטיילים ברמה גבוהה ,אך עם זאת מעט יקרים .פתוח כל יום מ 18:00-עד .1:00
כתובת8 The Lane - Between streets 7 | Old Market, Siem Reap :
טלפון855-428-332+ :
אתר אינטרנטwww.misswong.net :

מקדשי אנגקור
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מקדשי אנגקור)אנגקור וואט –  (Wat Angkorהם קבוצת מבנים מרהיבים ,ופרט להיותם פלא
אדריכלי ,שכמעט והכניס אותם לרשימת פלאי העולם החדשים ,הם גם הסמל הלאומי של קמבודיה
ומופיעים על דגל המדינה .בנוסף לגודלם ועיצובם המרשים ,הם מקור לגאווה לאומית ,עדות
להיסטוריה ותרבות מפוארת ומכילים ערבוב של מגדלים ,מים ,צמחייה ואוסף פרטים קטנים כמו פיתוחי
אבן עדינים ,שבהם מגולפות אלפי דמויות ,רקדניות מחייכות ,צבא לוחם ,פילים ,נחשים ועוד.
הקסם והמסתורין שאופפים את מקדשי אנגקור הופכים אותם לאתר חובה לכל המטיילים בקמבודיה.
העיר אנגקור והמקדשים שבה ,נבנו בין השנים  879-1191והיו מרכז השלטון והבירה של האימפריה
הקמרית ששלטה באזור .בשנת  1432התאילנדים בזזו את אנגקור והקמרים נטשו אותה .מאז ,נחשבה
העיר ל"אבודה" כשהג'ונגל כיסה את האזור ,ורק השמועות על מבני הענק הסתובבו בעולם וסיקרנו
חוקרים ,שגילו את העיר באמצע המאה ה 19-ופרסמו אותה במערב .כיום ,מדובר באתר מורשת
עולמית של אונסק"ו ובאטרקציה המושכת כמיליון מבקרים מידי שנה.

המקדשים
בקומפלקס עשרות מקדשים שונים ,ואלו המרכזיים והפופולאריים ביותר בהם:
אנגקור וואט ) –(Wat Angkorהמקדש המרכזי והגדול ביותר במתחם ,נבנה במחצית הראשונה של
המאה ה 12-והינו יצירת מופת נעלה של האדריכלות הקמרית .המקדש נבנה על ידי המלך
סורייאוואראם השני ) ,(II Suryavarmanלכבוד האל ההינדי וישנו ,שעמו זוהה המלך וכדי לשמש
לבסוף כמקום קבורה למלך .בחוץ יש אגמים שבהם משתקף המבנה ויוצר נוף מרהיב .ניתן לטפס
במדרגות ולהיכנס פנימה .השעות היפות ביותר לצפייה הן הזריחה השקיעה ,שנותנות למבנה מראה
זהוב וקסום ,אך היא גם העמוסה ביותר בתיירים.
אנגקור תום ) –(Thom Angkorעיר עתיקה מוקפת תעלה ברוחב  100מטר וחומה בגובה של כ20-
מטרים ,ובה שערי כניסה .בשער הדרומי ,ממנו נכנסים רוב המבקרים ,תמצאו גשר מרשים עם מעקות
שעליהם מפוסלים לוחמי ענק אוחזים בנחש גדול .בתוך המתחם נמצאים כמה מהמבנים החשובים
שבאתר וגם כמה קבוצות קופים ,שחיות שם.
באיון ) – (Bayonזהו המקדש הרשמי של המלך ,הוא נמצא בתוך מתחם אנגקור תום ונחשב לאחד
המקדשים המוזרים ביותר בעולם .מעל  50מגדלים מתנשאים לשמיים במתחם כשכל מגדל מעוטר
בארבעה פרצופי ענק של המלך אבאלוקיטשבארה ,אחד לכל כיוון .כשתשוטטו במקדש תבחינו בכל
מקום בכ 200-החיוכים של המלך וההרגשה מוזרה לחלוטין! גרמי המדרגות ,האולמות ,החדרים,
העמודים והפרצופים יוצרים מבוך גדול ומורכב וכדאי לשים לב שלא ללכת לאיבוד בתוכו.
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טה פרום ) –(Prohm Taאחד המקדשים הפופולאריים שבמתחם ,בעיקר בשל העובדה שהיה מסתורי
ומעניין כל כך ,עד שהוחלט לקיים בו את סט הצילומים של הסרט "טומב ריידר" )(Raider Tomb
בכיכובה של אנג'לינה ג'ולי .בעבר היה זה מקום אחסון של אוצרות קדושים וכיום הוא עדות לכוחו של
הטבע ,בדמות שורשי העצים הלפותים סביב העמודים והקירות.
מרפסת הפילים ) (Elephants of Terraceומרפסת המלך המצורע )–(King Leper the of Terrace
שני משטחים גדולים ולא מרשימים במיוחד .בראשון פסלי פילים מלכותיים ,שבעבר שימש כאולם
קבלת פנים ,ובשני פסל ועליו צמח מסוים ,שמזכיר את מחלת הצרעת .ככל הנראה ,שימש בעבר
כאתר שריפת גופות ממלכתי.

באפון ) –(Baphuonמקדש בצורת פירמידה גבוהה ובו תבליטים ופסלים מתוך המיתולוגיה של
הקמרים .בנוסף ,תוכלו לראות שם פסל בודהה שוכב שאורכו  70מטר והוא נבנה מחלקים שפורקו
מהמקדש עצמו.
פנום באקאנג ) –(Bakheng Phnomמקדש בצורת פירמידה בת חמש קומות ) 65מטר( .בעבר היה
מרכז הבירה ומוקף בכ 100-מגדלים .כיום זהו מקום פופולארי לצפייה בזריחה ובשקיעה מעל אנגקור
וואט.
פראה קאן ) –(Khan Preahבעבר היה מתחם לימוד עצום והיום ניתן לראות איך חדרו העצים למבנה
ויצרו אווירה עתיקה ומעניינת.
מקדשי רולוס ) –(Roluosהעתיקים ביותר וככל הנראה היוו השראה לצורת הבנייה של כל האחרים.
נמצאים  13ק"מ מזרחית לסיאם ריפ ורחוקים מהמתחם המרכזי.
באנטאי סראיי ) –(Srei Banteayמרוחק כ 15-ק"מ צפונית למתחם המרכזי ,מוקדש לאלה שיווה
והוא המקדש המעוטר ביותר .הוא קטן ,אך הדקדוק בפרטים העדינים שבו מעורר התפעלות.
קבאל ספאן ) ,(Spean Kbalפנום קולן ) ,(Kulen Phnomבנג מאלאה ) – (Mealea Bengהשניים
הראשונים רחוקים כ 30-ק"מ צפונית למתחם המרכזי ונמצאים לצד מפלים ונחלים עם פסלים
ועתיקות רבות .השלישי מרוחק כ 50-ק"מ צפונה וכמעט ואין מבקרים בו.

מסלול במקדשים
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יום אחד הוא בהחלט מספיק באתר הנרחב ,רוב המטיילים מרגישים שקצת נמאס לאחר כמה שיטוטים
במקדשים ,וביום שלם בהחלט ניתן למצות את הביקור .כדאי להשקיע אותו באנגקור וואט ,אנגקור
תום )בעיקר הבאיון( ,טה פרום ועוד אחד או שניים שמושכים את תשומת לבכם תוך כדי טיול .חובבי
המקדשים יוכלו לקנות כרטיס לשלושה ימים ולהשקיע יום אחד מתוכם בקבוצת מקדשי רולוס ויום אחד
במקדשים הרחוקים והנידחים.
מומלץ להתחיל את הביקורים כמה שיותר מוקדם וכך תוכלו להימנע מעט מהחום ומהמוני המבקרים.
בכל מקרה ,כדאי להביא אתכם מים ,כי עלול להיות חם מאוד ואם תבינו שאתם צמאים רק תוך כדי
המסלול תדרשו לשלם מחיר מופקע על המים.
שימו לב ,שבחלק מהמקדשים מקפידים על לבוש ,והכניסה מתאפשרת רק עם מכנסיים עד הברך
וחולצה עם שרוולים )לא גופיות( .מומלץ פשוט להביא עמכם בתיק וללבוש ממש לפני הכניסה לכל
מקדש.
כרטיסי כניסה :על הכביש המוביל מסיאם ריפ לאנגקור נמצא מתחם רכישת הכרטיסים .בעת הרכישה
תצולמו )אי אפשר להביא תמונות מראש( והכרטיס שיודפס יכיל את תצלום פניכם .תוכלו לקנות כרטיס
ליום אחד בעלות של  20דולר ,לשלושה ימים בעלות של  40דולר או לשבוע בעלות  60דולר.
בנוסף ,תוכלו לקנות כרטיס ליום למחרת ,בכל יום ,החל משעה  .17:00היתרון הוא שתוכלו להיכנס
עם כרטיס זה כבר בערב הרכישה ,למשל ,כדי לראות השקיעה המדהימה וזאת מבלי שהכרטיס ינוקב.
כרטיסים של שלושה ושישה ימים תוכלו לקנות גם עבור ימים לא עוקבים .בהחלט אופציה טובה
המאפשרת לכם להתנהל בחופשיות ובגמישות .הכרטיסים מנוקבים בעת הכניסה לאתר בשער הראשי
ויבדקו בכניסה לכל מקדש ואתר .מבקרים שנתפסים ללא כרטיסים יאלצו לשלם קנס.
שימו לב ,שתדרשו להציג את הכרטיסים בכל מקדש בנפרד )ואפילו בשירותים!( ,אז תדאגו שהם יהיו
עליכם ונגישים כל הזמן.
תחבורה:אנגקור ממוקמת מספר קילומטרים מסיאם ריפ וניתן להגיע אליה בסיורים מאורגנים ,עם נהג
טוק-טוק /אופנוע /רכב או עצמאית עם אופניים .הדרך הפופולארית היא שכירת טוק-טוק ,כאשר
הנהג הוא גם המדריך שלכם .לנהגי הטוק-טוק מסלולים קבועים ,והעלות היא  12$למסלול קצר,
אשר כולל את שלושת המקדשים העיקריים 15$ ,למסלול הארוך ,שכולל מקדשים אחרים ו25$-
למקדשים מרוחקים .כל מסלול מעין זה הוא למשך יום והנהג ממתין לכם ליד האתר ,בזמן שאתם
מסיירים בו ואחר כך מסיע אתכם לאתר הבא.
לחלופין ,ניתן לערוך את הביקור במקדשים באופניים וכך תוכלו להיות יותר עצמאיים ,גמישים ולא
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תלויים בנהג הטוק-טוק .האופניים עולים דולרים בודדים ליום ,אך קחו בחשבון כי המרחקים גדולים
יחסית .בחלק מהאזורים ניתן גם לרכוב על פילים )כ 20-דולר לזמן קצרצר( או להביט על המתחם
מכדור פורח )כ 20-דולר( .בעת הביקור במקדשים ,כדאי לקחת קרם הגנה ,הרבה מים וצידה לדרך
)כאמור ,יש דוכני אוכל ומקומות לקנות שתייה לאורך הדרך בתוך המתחם ,אך הם יקרים מאוד(.
תוכלו לקבל מידע נוסף על המקדשים בכתבה הזו »

אטרקציות בעיר
המוזיאון הלאומי של אנגקור
המוזיאון ) (Museum National Angkorמתאר את ההיסטוריה של המקדשים והאזור ,באמצעים
טכנולוגיים חדישים ומתקדמים .חשוב לציין שכמובן כל ההסברים והסרטונים הם באנגלית .כ 12-דולר
לכרטיס כניסה.
כתובתNo. 968, Vithei Charles de Gaulle, Khrum 6, Phoum Salakanseng, :
Khom Svaydangum
שעות פתיחה1.4-30.9 – 8:30-18:00, 1.10-31.3 – 8:30-18:30 :
דמי כניסה 12 :דולר
טלפון855-63-966-601+ :
מיילinfo@the-anm.com :
אתר אינטרנטangkornationalmuseum.com :

סדנת בישול
פעילויות נוספות שתוכלו למצוא בסיאם ריפ הן סדנאות בישול במסעדות ברובע התיירות ,הנה אחת
מומלצת:
 –Le Tigre de Papierמסעדה פופולרית מאוד בקרב מטיילים בסיאם ריפ המציעה גם סדנאות בישול
מאוד מומלצים .הסדנה אורכת כ 3-שעות ,כאשר במהלכם מכינים יחד מנה ראשונה ,עיקרית וקינוח
ובסוף גם יושבים לאכול את מה שמכינים .הקורס עולה כ 15$-לאחד ,כולל הארוחה בסוף .חוויה
נחמדה!
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מיקוםPub Street :
טלפון+855 12 265 811 :
אתר אינטרנטhttp://angkor-cooking-class-cambodia.com/html/:

מכון מסאז'
יש בסיאם ריפ מספר מכוני מסאז' קמרי עדין ,כשחלק מהם נעשה על ידי מעסים עיוורים.
שימו לב. :זנות לשירותי קוד שם כלל בדרך הוא Special Massage
 –Pura Vidaמכון מסאז' באיזור ה .Market Night-מקום נקי ומקצועי עם אנשי צוות נחמדים.
מציעים מגוון טיפולים במחירים הוגנים ,כמו שעה של עיסוי גוף ב.8$-
כתובת:רחוב  Street Pubו.Blvd Sivatha-
טלפון855-67-530-503+ :

אטרקציות קרובות
הכפר המוצף קומפונג פלוק )(Phluk Kompong
כשעה נסיעה מסיאם ריפ נמצא כפר קטן ,שבתיו מוגבהים על יתדות בגובה שישה מטרים .בעונה
הרטובה הכפר מוצף והתושבים מתניידים עם סירות קטנות ועוסקים בדיג .בעונה היבשה ,הבתים
גבוהים ורוב התושבים עוברים לגור בבתים נמוכים באזור קרוב .סמוך לכפר נמצא יער מנגרובה מוצף
מים והביקור בו נעשה על סירה.
ניתן להגיע בטוקטוק או אופנוע כשביקור כאן עולה  25-35דולר והתמורה למחיר הגבוה מוטלת
בספק ,כיוון שמטיילים רבים דיווחו שהסיור מאוד תיירותי ולא אותנטי.

מוזיאון המוקשים )(Museum Landmine
כ 30-ק"מ מסיאם ריפ נמצא מוזיאון קטן ,שהוקם להגברת המודעות אצל מקומיים ותיירים על הסכנה
במוקשים הפזורים באדמת קמבודיה מימי המלחמות .נמצא שישה ק"מ דרומית למקדש Banteay
.דולר -5כ עולה כניסה Srey.
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שעות פתיחה7:30-17:30 :
אתר אינטרנטwww.cambodialandminemuseum.org :

אגם טונלה סאפ )(Sap Tonle
האגם המפורסם הזה הוא פלא אקולוגי עולמי .הוא מחובר לנהר המקונג המפורסם ובעונה הגשומה,
המים זורמים מנהר המקונג אל האגם ומגדילים את שטחו פי  .5בעונה היבשה ,כיוון הזרימה בנהר
מתהפך והמים מתנקזים חזרה מהאגם לנהר .הצפה מחזורית זו של האגם הופך אותו לבית גידול
מושלם לדגים ו 75-אחוז מהדגים הנאכלים במדינה מגיעים ממנו .האתר הוכרז כשמורה מוגנת על ידי
אונסק"ו .ניתן לארגן טיולים לאגם דרך הסוכנויות והמלונות בסיאם ריפ.

קניות
כעיר תיירותית במיוחד ,תמצאו בסיאם ריפ מגוון אפשרויות קנייה ,החל ממזכרות קטנות וזולות ועד
חנויות יקרות ואיכותיות.השוק הישן פסאר צ'הלשווקים דומה תיירותי שוק – )(Psar Chas Old Market
במזרח ,הרבה מזכרות וחפצים מקומיים שמיועדים לתיירים ,בעיקר בדים ,ביגוד ,תיקים ,עבודות עץ
ואבן ,דגמים ופסלונים של העתיקות ועוד .מחירים זולים יחסית למערב ,אך יקרים יחסית לעלות.
בשוק המרכזי כדי .וביגוד מזכרות הם גם המציעים דומים דוכנים מבחר תמצאו )(Central Market
להגיע למחיר הוגן תצטרכו להתמקח עם הסוחרים .השוק נמצא בפינת הרחובות  SivuthaוAchamean.
באופן מפתיע ,כדאי לקנות חולצות ושארוולים בדוכנים שפזורים בין המקדשים .אם תתמקחו קצת,
תזכו במחירים טובים ,לעתים אפילו יותר מאלה שבשוק .שימו לב ,שדוגמאות רבות לא חוזרות על
עצמן בין הדוכנים השונים ,אז אם אתם רואים משהו שאתם רוצים – אל תדחו ,פשוט תתמקחו ותקנו.

איך להגיע
טיסה
בסיאם ריפ נמצא שדה התעופה השני בגודלו בקמבודיה .הוא נמצא כ 7-ק"מ מחוץ לעיר ומשמש
לטיסות בינלאומיות ולטיסות פנים .נסיעה ממנו לעיר במונית או טוקטוק עולה כ 7-דולר ,באופנוע 2
דולר .מלונות רבים מספקים הסעות חינם אם הזמנתם בהם מקום מראש .אתר אינטרנט:
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אוטובוס
בשל חשיבותה יש אוטובוסים לסיאם ריפ מכל עיר ואזור במדינה ,אם כי לעתים תצטרכו להחליף
אוטובוס .חברות האוטובוסים ידאגו לכל החילופים והעניינים .יש גם מספר חברות שמציעות נסיעות
ליליות אל העיר ,במחיר מעט יקר יותר.
פנום פן – אוטובוס של  5-6שעות עולה  13-15דולר .ישנן שתי חברות –  Mekong ExpressוGiant -
 –Ibisשמפעילות את האוטובוסים במסלול זה .בנוסף ,ישנם מיניוואנים במחיר דומה .כרטיסים ניתן
לקנות דרך הסוכנויות בעיר.
לאוס – למי שמגיע יבשתית מדרום לאוס ,אוטובוס מ 000,4-האייםעולה  35-40דולר ,נסיעה של
 11-14שעות או  8-9שעות בכביש החדש.
תאילנד– מעיירת הגבול פויפט ,נסיעה עולה  4-8דולר ,כחמש שעות .שימו לב ,שסיפורים על התרמיות
במעבר הגבול ובעיירה פויפט מסתובבים אצל מטיילים מכל העולם ,אז חשוב להיות ערניים ולצמצם
למינימום את השהות שלכם שם.
כרטיסים ישירים נמכרים בסוכנויות בבנגקוק לאוטובוס במחיר של  26-28דולר המופעלת ע"י חברת
 .Nattakan - Cambodia Co.,Ltdאם תרצו ניתן לחסוך קצת כסף ולקחת מיני ואן עד הגבול בכ6-8-
דולר לאדם ,אך אז הנסיעה כמובן הרבה פחות נוחה ותצטרכו גם להוסיף לכך את עלות הנסיעה
מהגבול עד לפויפט.
פייסבוקwww.facebook.com/pg/Nattakan-Cambodia-CoLtdnternal :
אתר אינטרנטwww.nattakan-transport.com :

שייט
בין החודשים יולי-מרץ ,ניתן להגיע בשיט אל סיאם ריפ מגיעים מפנום פן או מבאטאמפונג שממערב
לעיר .יש סירה מהירה מפנום פן ,שהשייט בה אורך  5-6שעות ,במחיר של  28דולר.

תחבורה מקומית
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הליכה – רובע התיירים קטן וניתן להתנייד בו בהליכה רגלית.
אופניים– גסטהאוסים רבים משכירים אופניים לאורחים .תוכלו גם למצוא מקומות לשכור מהם בין
המלונות .ההשכרה עולה  2-3דולר ליום לאופניים .אם האיכות טובה ,ייתכן שתתבקשו להשאיר
פיקדון .בכל מקרה ,זכרו לבדוק את האופניים היטב ולבקש מנעול.
אופנועים )מוטו(– לזרים אסור לשכור אופנועים ולרכב בעצמם .תוכלו לבקש מבעל המלון שיזמין לכם
אופנוען ,שיסיע אתכם לאטרקציות השונות בסביבה או פשוט להסכים להצעות שיפנו אליכם ברחוב.
מוניות וטוקטוק– תמצאו לא מעט כאלה ברחובות ,במחיר שלרוב יהיה יקר יותר מאופנועים ,אך ניתן
לחלוק עם מספר נוסעים.

מזג אוויר
בסיאם ריפ כמו בשאר המדינה ,העונה הגשומה מתחילה החל ממאי ועד אוקטובר  ,כאשר במהלכה
מזג האוויר יכול להגדיע עד  40מעלות .מומלץ לבקר בעונה היבשה ובייחוד בין החודשיםנובמבר
לינואר ,אז הטמפרטורות נוחות יותר והלחות נמוכה יחסית.

המלצת זהב
אין טעם להגיע לסיאם ריפ אם אתם לא נכנסים למקדשי אנגקור .למרות שהכרטיס יקר יותר מתקציב
המטייל הממוצע ,ולמרות שאולי אתם לא חובבי היסטוריה ומקדשים ,ולמרות שחם ,לח ,גשום ,עמוס
תיירים" ,תיירותי" ומתיש – העמידה בין המבנים העתיקים ,התבליטים המעניינים ,ההריסות והטבע
מעוררת תחושה מיוחדת במינה ושווה הכל .אם אתם קצרים בזמן קחו טוקטוק ואם אתם בכושר ולא
לחוצים ,שכרו אופניים ודוושו בקצב שלכם.

נותני שירותים
לשכת תיירות :ממוקמת בכתובת : #0153, Slorcram VillageTown.טלפון855-12-991-703+, :
 088-888-3133+.מיילinfo@cambodia-tourism.org :
משטרת התיירים :כתובת Mondul 3 Village, Sangkat Slor Kram, Siem Reap. :טלפון:
012-402424+, 012-969991, 012-838768.
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סוכנויות נסיעות:רוב הסוכנויות ממוקמות באיזור  Chas Psarוה .Market Night-בנוסף ,תוכלו לרוב
גם לסגור כרטיסי אוטובוס ,נהגי טוק טוק ואטרקציות שונות דרך הגסטהאוסים בעיר .מומלץ לעשות
סקר שוק קצר לגבי המחירים בסוכנויות השונות לפי שאתם סוגרים משהו.
כסף:יש מספר בנקים ,כספומטים וחנויות צ'יינג' במרכז סיאם ריק ,שבהם תוכלו למשוך או להחליף
כסף .שימו לב שבמקומות רבים המחירונים והתשלום )ולעתים גם העודף( מתבצע בדולרים ,ושערי
החליפין גרועים יחסית ,לכן אין חובה להסתובב עם ריאל קמבודי עליכם כלל.
בית חולים:יש מספר בתי חולים ומוקדי חירום בסיאם ריפ ,כשהראשי ביניהם הוא Angkor Royal
( התעופה לשדה שמוביל הכביש על שממוקם  International Hospital,טלפון063-761888, :
 .(012-235888בנוסף אליו ,יש את  Hospital Provincial Reap Siemשבאזור השוק הישן )טלפון:
 (063-764091ואת  ,Clinic Tep Neakשנמצא ברחוב ) Neuy Taטלפון017-928655, :
063-6545500).

הכי לא כדאי
אלא אם אתם חסידים של עתיקות ובעלי אהבה מיוחדת למקדשים ,לא כדאי לטייל באנגקור יותר מיום
אחד .לביקור במקדשים המרכזיים והפופולאריים ביותר מספיק יום אחד שלם ,שבסופו מטייל ממוצע
ירגיש מיצוי וסיפוק מהביקור )ולרוב גם לא ירצה לחשוב על ביקור נוסף ביום למחרת(.

בטיחות ואזהרות
האזהרות העיקריות לגבי סיאם ריפ הן לגבי תרמיות רבות וגניבות קטנות .הקפידו לשמור על התיק
שלכם קרוב ובטווח ראיה .היזהרו במיוחד על אופניים או טוקטוק כשהתיק מאחורי גבכם או בסלסלה.
תרמית נפוצה היא קבצנים או ילדים ,שמבקשים שתקנו להם תחליפי חלב לתינוקות או בקבוקי שתייה,
מה שנותן תחושה של מעשה טוב ,אך לאחר מכן מחזירים את המוצרים לחנות ומתחלקים בכסף.
תרמיות נוספות הן החזרת עודף שגוי בחנויות ,איסוף תרומות לבתי יתומים ,שבסופו של דבר מגיע לכיסו
של המתרים ועוד .תרמיות רבות מתרחשות במעבר הגבול בין תאילנד לקמבודיה ,בטיולים קצרים
לסיאם ריפ ,בעיקר עם הצעות מתאילנדים ומקמרים לסייע בהנפקת ויזה לקמבודיה ,שבסופו של דבר
מסתכמות בהפסד כספי.

קישורים רלוונטיים

page 16 / 17

אתר מידע תיירותי על קמבודיהwww.movetocambodia.com :
צפו במקדשים האדירים מהאוויר:

תודה לגיא קדם מסניף למטייל ביל"ו על העדכונים והעזרה!
קחו אותנו איתכם  -אתם מוזמנים להמשיך לגלוש ולהתעדכן באתרינו במהלך החופשה שלכם בחו"ל

afty.lametayel.co.il
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