סרוק לקריאה בנייד

קמפוט – עפתי – המלצות על טיולי תרמילאים
ג'יל סברין ואלעד איפרגן  -מערכת אתר למטייל 01/01/2017 -
קמפוט היא עיר שלווה וכיפית ,שתאפשר למי שמגיע אליה ליהנות מטבילה בנהר ומטיולים בטבע
הרהיב שמסביב .באזור קמפוט תוכלו לצאת לשייט על הנהר או לעשות טיול אבובים ,לטפס למערות
שבהרים הסמוכים ,לצאת למסלולי הליכה בפארק הלאומי בוקור ולבקר במטעי הפלפל

מבוא

העיר קמפוט בדרום ) (Kampot Riverקמפוט נהר של גדותיו על השוכנת (Kampot),

מערבקמבודיה ,היא עיר נעימה ומנומנמת .היא ממוקמת בלב הטבע ,בין הרבה הרים ,גבעות ונהרות.

אין בה הרבה אטרקציות ,אך הסביבה מעניינת והטיולים בה מהנים .העיר מפורסמת בעיקר בשל
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פלפל קמפוט ,סוג של פלפל שחור משובח ,שאותו מגדלים במחוז .בעיר אין שמות מוגדרים לרחובות

ולכן תצטרכו מפה או לשאול אנשים לגבי מיקומי האתרים .ראו הוזהרתם ,עשרות תיירים יושבים על

מרפסות עץ מעל הנהר ,קופצים למים הנעימים ,שותים בירה מקומית ומחליפים חוויות מהטיול ,כך

שקשה לעזוב את הכיף הזה והרבה מטיילים נשארים מעבר לזמן שתכננו להקדיש לעיר.

לישון
בקמפוט יש שני חלקים ,שביניהם מפריד הנהר :בצד המזרחי נמצאת העיר עצמה :מרכז הקניות ,בתי
התושבים ,שירותי התיירות ,תחנת האוטובוס ומסעדות ,ואילו בצד המערבי נמצאים רוב הגסטהאוסים
השווים.
המקומות האלה ממוקמים ממש על גדת הנהר ומציעים בקתות עץ קטנות )בונגלוס( עם מיטה וכילה
נגד יתושים ,מרפסת עץ גדולה מעל המים שבה גם נמצאת מסעדת המקום ומספר רפסודות ,אבובים
ומקפצות בנהר .ברוב המקרים יש גם אינטרנט אלחוטי ,שירותי כביסה והשכרת אופניים ואופנועים.
שימו לב שבשיא העונה הגסטהאוסים בצד המערבי מתמלאים במהירות.
הנה כמה אופציות מומלצות במיוחד:
 –Banyan Treeמקום מוכר ואהוב מאוד על תרמילאים ,בזכות האווירה הרגועה והנעימה בשבו.
מדובר בהוסטל עם בונגלוס מגניבים )בעיקר הבית הצף!( ,דק עם ספות ,שנמצא ממש מעל המים,
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בר שפועל עד אמצע הלילה ומסעדה מעולה )שהמטבח בה פתוח עד יחסית מאוחר –  .(21:00חוץ
מזה הצוות נחמד מאוד והקוקטיילים זולים .אמנם זהו לא הוסטל מסיבות קלאסי ,אך יש בו מסיבות או
הופעות חיות מדי יום שישי.
מיקום:רחוב  ,Road Chhou Teukשני ק“מ ממרכז העיר
טלפון855-78-665-094+ :
פייסבוקwww.facebook.com/banyantreekampot :
אתר אינטרנטwww.banyantreekampot.com :
הNaga House-צמוד ל Tree Banyan-ופועל גם הוא על אותו העיקרון :בונגלוס ,דק נחמד על המים
עם נוף משוגע ,בר מוצלח במיוחד ומסעדה טובה .גם פה האווירה בעיקר רגועה )למרות שיש בו
לפעמים מסיבות( ,האנשים טובים והצוות נחמד.

מיקום :רחוב Teuk Chhou Road
טלפון855-12-289-916+ :
פייסבוקwww.facebook.com/nagahousekampot :

בסמוך אליהם ,על הגדה המערבית של הנהר תמצאו גם את  – Olly's Placeדומה לשניים הקודמים,

אופניים להשאלה חינם ,אוכל טוב.

מיקום :רחוב Teuk Chhou Road
טלפון855-92-605-837+ :
מיילollykampot@gmail.com :
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www.ollysplacekampot.com
Monkeyאתר
אינטרנט :ברשת של הוסטלים כאשר יש סניפים גם בסיאם ריפ ובפנום פן .הוסטל
 –Madמדובר
פופולארי מאוד בקרב מטיילים רבים מכל העולם ,נמצא בדרום הגדה המזרחית של הנהר .במקום יש
אווירה מעולה ,בריכה חדשה בחצר ,בר עם משחקי שתיה ,מסעדה טובה ואיזור משותף נעים .בנוסף,
החדרים ברמה גבוהה ונקיים והצוות נחמד .מומלץ בחום.
מיקוםRiverside Road :
טלפון855-33-666-8853+ :
אתר אינטרנטwww.madmonkeyhostels.com/kampot :
 –Arcadiaמקום מומלץ במיוחד ,למרות שנמצא קצת רחוק יותר ממרכז העיר )כרבע שעה נסיעה
מהגשר( .הגסטהאוס ממוקם במן מפרצון קטן ששייך רק לו ,ויש בו מקפצה ענקית ורפסודה עם
ערסלים שנמצא ממש בתוך המים .יש גם בר מעולה ומסעדה ,פינג פונג ,כדורעף ואפשרות לצפות
בסרטים .כמובן ,שיש גם אבובים ,קיאקים ,חבל קפיצה מעל המים ועוד כל מני אטרקציות ופעילויות.
מנוהל על ידי בחור קנדי .ניתן גם להיכנס למתחם מבלי להיות אורח המקום ,בעלות של  5$ליום.
מיקוםTeuk Chhou Road :
טלפון855-977-455073+ :
מיילarcadiabackpackerskampot@gmail.com :
אתר אינטרנטarcadiabackpackers.com :

לאכול
ככל הנראה ,ייצא לכם לאכול בעיקר בצד המערבי של נהר – במסעדות של הגסטהאוסים שלאורכו

)שחלקם מפורטים בסעיף ”לישון– )” האווירה טובה ,על מרפסת עץ מעל המים ,הצוות אדיב ,המנות
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גדולות וטעימות והמחיר יחסית זול.

אבל אם אתם מחפשים מסעדה של ממש ,בקרו בחלק המזרחי של העיר .בשתי האופציות תמצאו
בעיקר מנות מקומיות כמו למשל לוק-לאק ) ,(Lak Lukמנה קמרית של אורז ובשר ברוטב טעים.
במנות רבות תבחינו בשימוש בפלפל קמפוט המקומי והמשובח .מסעדות רבות לתיירים ממקומות על
גדת הנהר המזרחית ,לאורך הכביש הסמוך לנהר ,הנקרא  ,Rd Riversideאך הן גם יקרות יותר.

 –Chiaoאחד המקומות המומלצים ביותר לאכול בהם בעיר .אם אתם מחפשים אוכל אילטקי מצוין,

זה המקום להיות בו :מדי ערב ב) 18:00-עד שנגמרים המצרכים ,סביב השעה  (22:00כדאי להגיע

לדוכן הקטן שבעיר ,שבו דייגו ואמו – שני אילטקים שהתאהבו בקמפוט – מכינים אוכל איטלקי ביתי

מעולה )רביולי ,פטוצ'יני ,פיצה וגולת הכותרת :כדורי בשר איטלקיים( ממש מאפס  .המקום קטן מאוד

ויש לו שני שולחנות שכל אחד מתאים ל 6-אנשים ,אבל אווירה ממש כייפית והרבה חבר'ה מכל העולם
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שבאים לאכול ,מחירים זולים מאוד גם יחסית לגסטהאוסים ואוכל פשוט מעולה .הגעה :ללכת על

הרחוב הראשי )המקביל לנהר( בעיירה ,עד שמגיעים ל Information Tourist-בצד הנהר ,ממשיכים

עוד צומת אחד ושם פונים שמאלה .הדוכן ברחוב .722
 –Cafe Espresso Kampotבית קפה קטן בסגנון אוסטרלי ברמה גבוהה עם קפה משובח ומקומי
שנקלה במקום .מוגשים שם מגוון מאכלים ודברי מאפה .ארוחות הבוקר מומלצות במיוחד .מחירים
הוגנים וסבירים.
מיקום :על כביש ) 33מסומן בגוגל מפות(
טלפון855-92-388-736+ :
פייסבוקwww.facebook.com/Cafe-Espresso-Kampot :
אתר אינטרנטespressokampot.blogspot.com :
 –Mea Culpaמסעדה השייכת למלון בעל אותו שם .הפיצה המצוינת ,שנאפית בתנור עצים )עד
השעה  ,(22:00מפורסמת בקרב תיירים ותושבים זרים בעיר .אווירה טובה וצוות עובדים מצוין .מחירים
סבירים וקינוחים מצוינים.
כתובת :דרום העיר 50 ,מטר מרחוב Rd Riverside
טלפון855-012-504769+ :
מיילmeaculpakampot@gmail.com :
אתר אינטרנטwww.meaculpakampot.com :
 –Wunderbarמקום נחמד על הגדה המזרחית של הנהר .מגיש אוכל קמרי ומערבי ,והסלטים
מומלצים כאן במיוחד .האווירה טובה והבעלים של המקום מאוד נחמדים .בכל יום שלישי ושבת יש
תחרות ביליארד בעלות של  2$להשתתפות.
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מיקום:על הגדה המזרחית של הנהר
טלפון016-77-48-93 :
אתר אינטרנטwww.kampot-cambodia.com/PlacesinKampot/wunderbar :
 –Divinoמסעדה איטלקית מצויינת בבעלותם של מרקו ,בחור איטלקי ,ואשתו .התפריט מגוון ,עם
פיצות ופסטות מעולות וגם קינוחים מאוד טובים .השירות אדיב והאווירה רגועה וטובה .מחירים מעט
גבוהים מהממוצע ) 5-12$למנה עיקרית( ,אך בהחלט שווה את זה.
כתובת43 1 Usaphea Village (Old Market Street), Kampot :
טלפון855-88-479-1027+ :
 –Captain Chimמסעדה של גסטהאוס בעל אותו שם שנמצא קרוב לנהר מצידו המזרחי .מסעדה
עם אוכל טוב ומחירים זולים במיוחד .ארוחות הבוקר מומלצות מאוד.
מיקוםOld Market Street :
טלפון855-12-210-820+ :
 –Wonderlandגלידרייה ברמה גבוהה המגישה גלידות ,ארטיקים ופרוזן יוגורט – הכל תוצרת בית!
המחירים מעט יקרים ,אבל פינוק נחמד ,במיוחד ביום חם.
מיקוםOld Market :
טלפון855-12-374-052+ :
 –Natural Coffeeבית קפה חדש יחסית שנמצא קרוב לנהר המגיש קשה איטלקי אמיתי ,מאפים
ועוגות ,שייקים ואוכל .מקום נעים ומעוצב יפה .מחירים סבירים.
מיקוםOld Market Riverside :
טלפון+855-99-990-898 :
פייסבוקwww.facebook.com/Naturalcoffeekampot :

מה לעשות בלילה
חיי הלילה בקמפוט מתנהלים בעיקר בגסטהאוסים ,שם באווירה טובה מתקיימת היכרות עם תיירים
מכל העולם בשיחות שנמשכות אל תוך הלילה ועם הרבה אלכוהול מקומי .בימי שישי בערב מתקיימות
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הופעות חיות ומסיבות בחלק מהגסטהאוסים ,שווה להתעדכן מראש.

אטרקציות בעיר
שייט שקיעה על הנהר– בעלי גסטהאוסים רבים מוציאים מספר פעמים בשבוע סירה קטנה וארוכה
לשיט בנהר בשעת השקיעה ,האווירה נהדרת ,הנוף מרהיב והמים נעימים .רוב בעלי הסירות עושים
זאת תמורת תשלום קטן וסמלי וחלק אפילו עושים זאת בחינם לאורחי הגסטהאוס .בנוסף ,סוכני
נסיעות ובעלי גסטהאוס מארגנים שיט ארוך יותר ,שאותו ניתן לשלב עם טרקים בפארק הלאומי בוקור,
עם דיג בנהר או ביקור בחופים ובשפך הנהר לאוקיאנוס.
נהר טק צ'ואו תחנת שם הקימה הממשלה אך ,מפלים באזור היו בעבר – )(Tek Chhouu Rapids
כוח וכיום אין גישה למפלים .היום ניתן לשוטט לאורך הנהר ,שם מפוזרים מקומות ישיבה עם מוכרות
נלהבות שילחצו עליכם להזמין קוקוס ,בירה או לשכור מהם אבוב ולצוף עליו לאורך הנהר .ניתן להגיע
תוך  15-20דקות הליכה ,רכיבה על אופניים או אופנוע ,או בנסיעה עם טוקטוק או אופנוע .בדרך לשם
תחלפו ליד גן חיות קטן אך הוא לא מומלץ במיוחד .המים קרים ונעימים ,מקום נחמד להירגע ביום חם.
מערות בסביבה– כ 6-ק"מ מחוץ לעיר קמפוט ,בהרי הגיר שסביב קמפוט נמצאות מערות קטנות,
שבהן ניתן לבקר ולגלות בתוכן מקדשים בודהיסטים קטנים .לא לשכוח פנס ונעליים נוחות ,כיוון שייתכן
ויש לטפס מעט כדי להגיע אל חלקן ,לעתים יש לשלם לאחד הנזירים בכניסה תשלום סמלי.
במערותפנום צ'רונק נטיפים קבוצת באחת ,קטנות מערות שתי תמצאו )(Phnom Chhnork
המזכירה צורת פילים ,ובשניה ,לאחר טיפוס קצר והידחקות לפתחים צרים ,תמצאו מערה עמוקה
ומבנה בודיהסטי קטן שאליו מביאים המאמינים פירות כמנחה לאלים ,ובעצם מושכים הרבה עטלפים.
מדובר בעלייה של  203מדרגות עד המערה ,והדרך מומלצת ביותר בשעות אחר הצהרים אז הנוף
מלמעלה קסום במיוחד.
במערתפנום סורסיה ומפתח ,לבן פיל מעט המזכיר סלע תמצאו )(Phnom Sorsia/ Sasear
המערה ממתינה לכם תצפית נהדרת על האזור שתחתיכם.
ההגעה למערות בטוק טוק תעלה סביב ה 6-דולר.
 –Brateak Krola Lakeאו בשמו המוכר קצת יותר ,Lake Secret The ,הינו אגם מלאכותי שנוצר
בתקופת הקמר רוז' בעקבות הקמת סכר באזור .האגם קרוי כך לא בשל מיקומי הסודי ,אלא מכיוון
שרוב המקומיים שהשתתפו בסתר בבניית נהרגו ברגע שהממשלה גילתה שהשתתפו בבניה והם נקברו
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במקום .אדם אחד הצליח להמלט וסיפר על מיקומי של ה"אגם הסודי".
מדובר באגם יפייפה עם נוף מרהיב של הרים וכפרים באזור .נמצא כ 15-ק"מ מקמפוט ,ניתן להגיע
עם טוק טוק ,אופניים או אופנוע .מומלץ להביא איתכם מים וקצת אוכל.

מטעי פלפל
התנאים האידיאליים לגידול של איזור קמפוט – חשיפה טובה לשמש ,בריזה מהים ,איכות הקרקע
והגשמים בעונה הגשומה – הביאו לכך שסביב קמפוט מגדלים מטעים עצומים של פלפל שחור .תוכלו
להגיע למטעים אלה עם אופניים ,טוק טוק או עם סיור מאורגן מטעם הגסטהאוס או אחת הסוכניות
שבעיר .המטעים ממוקמים במרחקים שונים מקמפוט.אם מעניין אתכם לקרוא קצת יותר על הפלפל
המפורסם ,תוכלו לעשות את זה כאן »
 –La Plantationמטע מומלץ במיוחד ,נמצא בכפר קטן כ 18-ק"מ מקמפוט .הדרך לשם קסומה –
תוכלו להגיע באופניים ,באופנוע או בטוק טוק ולעבור דרך כפרים אותנטיים כאשר יקבלו את פניכם
ילדים מקומיים חמודים ומתלהבים .בדרך תעברו גם את ה"אגם הסודי" ) (Lake Secret Theותוכלו
לעצור כאן להתרענן בדרך.
במטע הזה ישנה מסעדה טובה המשקיפה על נוף יפה וכפרי ותוכלו גם לקבל סיור מודרך בחינם
במטעים .אם לא יישאר לכם כוח לחזור כל הדרך באופניים ,תוכלו לבקש מהצוות במטע להזמין לכם
טוק טוק שיוכל לקחת אתכם ואת האופניים שלכם )כ 10-דולר לטוק טוק( .חוויה שונה ומומלצת!
כתובתBosjheng village, Kon Sat commune, Kampot :
טלפון855-97-853-5000+ :
אתר אינטרנטkampotpepper.com :

אטרקציות קרובות
גבעת בוקור )(Station Hill Bokor
בראש גבעה ,כ 37-ק"מ מקמפוט ,נמצאת עיירה עתיקה ונטושה .בשנות ה 20-הקימו כאן הצרפתים
עיירת נופש על צוק המשקיף אל המפרץ הגדול .באתר היוקרתי הם הקימו מגדל מים ,קזינו ,מלון,
כנסייה וכמה מבנים נוספים .הם נטשו אותה בשנות ה ,40-ואז השתלטו עליה המקומיים ובשנות ה70-
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ננטשה שוב כשהקמר רוז' השתלטו על המקום .לאחר מכן ,ננטשה גם על ידם לאחר קרבות ממושכים
באזור נגד הוויאטנמים.
כיום ,נמצאים שם רק המבנים ,נטושים ושבורים ,חורי הקליעים ומסתורין גדול .במקום אווירת עיר
רפאים חזקה כל כך ,עד שבתחילת שנות ה 2000-אפילו נבחר כאתר לצילומי הסרט ,Ghosts of City
בכיכובו של מאט דילון .למען האמת ,הבתים אינם מרשימים במיוחד לעומת הנוף עוצר הנשימה
הנשקף מהצוק :ג'ונגל ,רצועת חוף ,מפרץ מרהיב ואפילו איים רחוקים.
מעבר לעיירה הנטושה תמצאו בפארק הלאומי בוקור ) (Park National Bokorגם מסלולי הליכה
במגוון אפשרויות של אורך וקושי ,מפלים ,ג'ונגל פראי ומעט חיות בר .לאחר עשרה ק"מ ,על כביש
מספר  ,3יש לפנות לתוך הפארק הלאומי ,שכיום אינו גובה תשלום על כניסה וכדי להגיע לעיירה
הנטושה יש לטפס כ 30-ק"מ בעלייה ארוכה ברכס יפה.
האופציה הנוחה והזולה להגיע לטיול יום היא באופנוע או רכב שכור .לא מומלץ להגיע עם אופניים
ולטפס  30ק"מ בעלייה ,אלא אם תצליחו לתפוס טרמפ עם האופניים באחד הטנדרים במעלה ההר.
אם ברצונכם לבקר רק בגבעה ,בתצפית ובמפל הנגיש ,מומלץ לעשות זאת עצמאית .אם תרצו דברים
מורכבים יותר כגון טרקים ,לינה בפארק וכו' ,כדאי לעשות זאת בצורה מאורגנת עם גסטהאוס או
סוכנות )הטיולים המאורגנים שמוצעים לרוב משולבים עם שייט באזור(.

העיירה קפ )(Kep
עיירת חוף מנומנמת ורגועה ,שסבלה רבות בעימותי העבר ,וכיום אט אט חוזרת להיות יעד אטרקטיבי
לנופש שליו על החוף .אפשר להגיע אליה לטיול יום ובו להסתובב מעט ברחובות השקטים ולרבוץ
בחוף הרך או להעביר בה מספר ימים ,אם כי אין בה אטרקציות מיוחדות .קפ שוכנת כ 25-ק"מ
מקמפוט ,וניתן להגיע אליה באוטובוס היוצא מידי בוקר ,וניתן להזמין כרטיס אליו מהגסטהאוסים או
מסוכנויות הנסיעות .ניתן גם להגיע עצמאית באופניים ,אופנוע או לשכור טוקטוק או מוטו.
כל המידע על קפ נמצא ממש כאן »

אי הארנב )(Rabbit Island/Koh Tunsay
מול קפ ,במרחק של  30-45דקות נמצא אי קטן ונעים ,אין בו תשתיות ומה שתמצאו עליו זה כפר
דייגים של מספר בקתות רעועות ,בונקר נטוש של הקמר רוז' ומספר גסטהאוסים שמציעים את אותו
הדבר :בקתות קש )בונגלו( עם מיטה וכילה ,בחלקן שירותים ומקלחות פרטיים )מים קרים( ,חשמל

page 10 / 15

מגנרטור בין  20:00-22:00בערב ,מסעדה קטנה עם מחירים יקרים יותר בערך בדולר )בשל הצורך
להביא את המצרכים מהיבשה( ,ערסלים וכיסאות חוף והרבה שלווה.
הקפה של האי אורכת כשעה-שעתיים ובדרך ניתן לגלות אווירה מדהימה של אי בודד עם ג'ונגל וחופים
בתוליים .ניתן להגיע לבילוי של יום על החוף או לישון מספר ימים בבקתות .ניתן לשריין שייט לאי דרך
המלונות בקפ או קמפוט או פשוט להגיע לרציף הסירות ולהצטרף לאחת הסירות .התשלום הוא פר
סירה ,כך שככל שמספר הנוסעים גדול יותר ,המחיר זול יותר.

מקדש Bei Chamcar Wat
על ראש גבעה בדרך לקפ ,במרחק של כ 30-ק"מ מקמפוט ,תמצאו מקדש וממנו תצפית מרהיבה על
האזור .ניתן להגיע עצמאית או בנסיעת מוטו או טוקטוק במחיר של כעשרה דולר.

קניות ושווקים
אין הרבה מקומות לעשות בהם קניות בעיר הקטנה .הדבר הכי פופולארי שהעיר מתמחה בו הוא
פלפל קמפוט )זן משובח של פלפל שחור( ,שאותו מגדלים התושבים במחוז והוא משובח ואיכותי.
תמצאו בעיר חנויות שימכרו אותו ובעיקר תמצאו אותו בשוק החדש ,שאליו תגיעו אם תתקדמו מהכיכר
המרכזית )עם הפסל של הדוריאן הענק( כק"מ אחד על כביש מספר  ,3לכיווןפנום פן .כבכל עיר,
תוכלו למצוא בקמפוט עבודות יד ואומנות ,הרבה מוצרים מבד שמיוצרים על ידי המקומיים.

איך להגיע
אוטובוס :מפנום פן ,אוטובוס של שלוש שעות עולה  5-7דולר .מקפ ,נסיעה של  30-45דקות ,עולה
 4-3דולר .מיניבוס מסיהנוקוויל ,כשעתיים ,עולה כ 7-דולר .מקו קונג ) ,(Kong Kohארבע-חמש שעות
נסיעה ,כ 8-14-דולר.

תחבורה מקומית
הליכה – העיר קטנה יחסית ואפשר להגיע בהליכה כמעט לכל מקום בתוכו ,עם זאת בימים חמים זה
יכול להיות לא נוח.
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אופנועים )מוטו( – אם תרצו להגיע למקומות רחוקים יותר ,תוכלו לבקש מבעל המלון שיזמין לכם
אופנוען שיסיע אתכם לאטרקציות השונות בסביבה .תוכלו גם לשכור אופנועים מהמלונות וסוכנויות
הנסיעות .שימו לב שאתם בוחרים היטב את הסוכנות שממנה אתם שוכרים .מטיילים רבים דיווחו
שבסוכנותKKS Travelבעיר משכירים אופנועים במצב ירוד ולאחר מכן סוחטים את התיירים לשלם על
נזק שלא הם אחראים לו )כ (50$-בתמורה לחזרת הדרכונים שהשאירו כפיקדון.
טוקטוק – אם תבחרו להיענות להצעתם ,בררו היטב וקבעו מחיר ואתרים מוסכמים עם הנהג.
אופניים – גסטהאוסים רבים משכירים אופניים בכדולר אחד ליום ,חלקם אפילו מציעים אותם חינם
לאורחי הגסטהאוס.

מזג אוויר
מזג האוויר בקמפוט זהה לזה שבשאר המדינה ,שאותו ניתן לראות בפירוט בכתבה עלקמבודיה  .מחוז
קמפוט מעט קריר יותר והאקלים בו נוח יותר בגלל מיקומו שקרוב לים אך מוקף הרים .העונה
הקרירה היא ביןנובמבר למרץ  ,העונה החמה מתקיימת בחודשיםמרץ-מאי ,ואילו העונה הגשומה במאי
עד אוקטובר  .העונה האידיאלית ביותר להגיע לכאן היא בעונה הקרירה ,בייחוד בחודשיםדצמבר-ינואר
אז הטמפרטורות עדיין נעימות ,בסביבות ה 20-מעלות.

המלצת זהב
קמפוט היא עיר שאי אפשר שלא להירגע בה )בעיקר אם היא אחת התחנות הראשונות שלכם אחרי
ויאטנם( ובתוכה נמצאים כל המרכיבים שנועדו לסייע לכך .בחרו את הגסטהאוס המועדף עליכם ,שבו
על אחת ממרפסות העץ כשהזרם תחתיכם ,התרווחו על אחד מעשרות הערסלים שבאזור ,קראו ספר
טוב ,קפצו להתרענן בנהר ,אכלו ארוחות מקומיות טעימות ,שבו על אבוב או רפסודה צפה בנהר ותהנו
מערבים נהדרים עם בירה מקומית וזולה וחבר'ה מעניינים מכל העולם שבאים לשם בדיוק כמוכם,
ליהנות.
רוצים לשדרג את החוויה עוד קצת? אל תוותרו על ביקור ב – Chiao-האוכל ,האווירה והאנשים כנראה
יהפכו את השהות בקמפוט לטובה אפילו יותר.

נותני שירותים
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לשכת תיירות– יש לשכת תיירות במרכז העיר ,והצוות בו לעתים עוזר מאוד ולעתים לא ממש יעיל.
נראה שתלוי על איזה יום תיפלו כשתגיעו אליה.
כתובתCorner of 735 Street and 700 Street :
טלפון855-12-462-286+ :
משטרה – על  ,Road Riversideליד השוק הישן .טלפון012-658-368 :
כסף– ישנם  4כספומטים בעיר קמפוט ,בצד המזרחי של הנהר.
בית חולים –  –Sonja Kill Memorial Hospitalבית חולים גדול ומקצועי ,שבו חלק מהצוות דובר
אנגלית ו/או אירופאי.
מיקום 6:ק“מ מערבית לקמפוט ,על  ,#3 Road Nationalליד הכביש המוביל לBokor-
Mountain
שעות קבלה:שני-שישי  ,8:00-17:00סופ“ש  ,8:00-16:00במקרי חירום יש קבלה 24/7
טלפון:חירום ,#078265782 :לא חירום#077666752 :
אתר אינטרנטwww.skmh.org :

מה הכי לא כדאי בעיר
בעיקר בגלל ההנאה שמספקת החוויה שצוינה בסעיף "המלצת הזהב" ,כל כך קשה להיפרד מהעיר
הזו ומטיילים נוטים להתאהב בקמפוט ו"להיתקע" שם .זכרו שיש עוד הרבה מקומות יפים בקמבודיה
ותכננו את הזמן בהתאם כדי לא לפספס מקומות אחרים בגלל שנתקעתם שם.

בטיחות ואזהרות
קמפוט בטוחה ואין אזהרות ספציפיות לגביה .התושבים נחמדים וידידותיים והתרמיות פה נדירות יותר
מבערים אחרות .יש להיזהר מהזרמים החזקים שבנהר בעת השחייה.
צפו בקמפוט וסביבתה מהאוויר:

קישורים רלוונטיים
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מדריך מקומי על העירkampotsurvivalguide.blogspot.com :
קמפוט באתר התיירות הממשלתי של קמבודיהwww.tourismcambodia.org/kampot :

מפות של קמפוט והאזורwww.rikitikitavi-kampot.com/location/map :

תודה לתום סלע מסניף למטייל כפר סבא על העדכונים והעזרה!

קחו אותנו איתכם  -אתם מוזמנים להמשיך לגלוש ולהתעדכן באתרינו במהלך החופשה שלכם בחו"ל
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afty.lametayel.co.il
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