סרוק לקריאה בנייד

קראצ'ה  -עפתי  -המלצות על טיולי תרמילאים
עמית אבל  -מערכת אתר למטייל 06/09/2012 -
קראצ'ה היא עיירה קטנה על גדות נהר המקונג ,המציעה אופציה ייחודית לטיול של יום ,בדרככם
למחוזות הצפוניים של קמבודיה .רבים מגיעים לעיירה בכדי לצפות בלהקות דולפיני הIrrawaddy-
הנדירים ,אשר חיים בתוך נהר המקונג.

מבוא
קראצ'ה אלף -13כ מתגורריפ בה ,המקונג נהר גדות על הממוקמת קטנה עיירה היא )(Kratie
תושבים .למרות גודלה ,משמשת העיירה כבירתו של מחוז קטן בצפון מזרח קמבודיה בעל שם זהה.
בקרבת העיירה נמצא האתר שנחשב למקום הטוב ביותר לצפות בלהקות דולפיני הIrrawaddy-
הנדירים ,אשר חיים בתוך נהר המקונג.

לישון
קראצ'ה זאת עיירה קטנה מאוד ,אך עדיין קיים בה מגוון של הוסטלים ברמות שונות .המחירים בכל
המקומות פוחתים בכ 50%-מחוץ לעונת התיירות .להלן מספר מקומות מומלצים:
 –-Balcony Guesthouseאחד ההוסטלים הפופולארים ביותר בעיירה .מנוהל בבעלות מקומית-
וסטרלית ,מציע ההוסטל חדרים מרווחים ואיכותיים ואינטרנט אלחוטי חינם .בקומתו האחרונה של
ההוסטל נמצאת המסעדה שמשקיפה על נהר המקונג ,זאת בנוסף לאזור המשותף שמאובזר במערכת
קולנוע בייתית.
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כתובת :על רחוב הטיילת 350 ,מטרים צפונית לתחנת האוטובוס המרכזית
מחיר 5:דולר )פרטי עם שירותים משותפים(  7 /דולר )פרטי סטנדרט(
 –Star Guesthouseהוסטל קטן שנמצא בלב העיירה ונחשב בעבר לטוב ביותר במקום .בהוסטל
חדרים יחסית קטנים ,אך נוחים ובקדמתו מסעדה המהווה גם את האזור המשותף .במקום אינטרנט
אלחוטי חינם.

כתובת :ההוסטל ממוקם בצד המערבי של השוק של קראצ'ה.
מחיר 4 :דולר )פרטי סטנדרט(
 –Heng Heng Hotelמלון/הוסטל המספק חדרים נוחים ונקיים ואינטרנט אלחוטי חינם .למרות
המחיר הגבוה ביחס למקומות אחרים באזור ,אל תצפו לקבל תנאים ברמה יותר גבוהה .המסעדה
בקדמת ההוסטל הופכת בשעות הערב למקום המפגש העיקרי של תיירים בעיירה .הצוות של ההוסטל
לא דובר אנגלית טובה.

כתובת46 Street 10, Kratie :
מחיר 7 :דולר )פרטי סטנדרט עם מאוורר(  15 /דולר )פרטי סטנדרט עם מזגן(

לאכול
לצד הטיילת ולאורך נהר המקונג פרוסים דוכני מזון רבים ,בהם תוכלו לאכול נודלס מוקפץ ,אורז עם
חתיכות בשר ועוד .המחירים בדוכנים זולים מאוד .בחלק מהדוכנים תוכלו גם לרכוש בירה קרה או שייק
פירות וליהנות מתצפית מרהיבה על הנהר .רוב המסעדות בעיירה שייכות להוסטלים שפרוסים בה
והמחירים בהן יקרים יותר ,מאלו שתמצאו ברחוב.

מה לעשות בלילה
בקראצ'ה אין חיי לילה פעילים .רוב התיירים יושבים באחת המסעדות של ההוסטלים עד לשעות הערב
המאוחרות.

אטרקציות מרכזיות
צפייה בדולפיני  – Irrawaddyהמיקום הטוב ביותר לצפות בלהקות הדולפינים הוא בכפר

page 2 / 5

הנהר בתוך סירה לשכור עליכם בדולפינים לצפות מנת על -Kratie.ל צפונית מ"ק  15הנמצא Kampi,
שתיקח אתכם לאזור בהם הלהקות חיות )אך לא קרוב מדי( .בבדיקה שנערכה בשנת  2007נקבע כי
חיים כיום בין  66-86דולפינים בחלק זה של נהר המקונג ועל כן הסיכוי לראות אותם יחסית גבוה.
המחיר עבור הסיור הוא  9דולר לאדם ,שלטענת המקום מגיע ישירות לשימור האתר ולהגנה על
הדולפינים .תוכלו לקחת לשם אופנוע-מונית או לרכוב לשם עצמאית על אופנוע או אופניים.
 –Mekong Discovery Trailראו 'המלצת זהב'.
 –Phnom Sombokמקדש קטן הנמצא על גבעה 10 ,ק"מ צפונית ל . Kratie-על מנת להגיע
למקדש יש לטפס במעלה המדרגות .מה שבעיקר מרשים במקדש אלו ,הם ציור הקיר שלו והנוף
המדהים המשתקף למרגלותיו .ישנה גם קבוצה של קופים הגדלים בסביבת המקדש.
 – Kampi Rapidsכפר קטן אשר נמצא לצד  ,Kampiשחלקו נבנה על גבי רפסודות עץ על הנהר.
מאוד מומלץ להגיע לאזור לצפות מהכביש הראשי על הכפר.

קניות ושווקים
ברחבי העיירה מספר חנויות המוכרות מזכרות ועבודות יד מקומיות .ישנן חנויות כמו  ,Cedacאשר
מעבירות את רווחי החנות לצרכי פיתוח אזורי .בשוק המרכזי של העיירה תוכלו למצוא לצד מוצרי
המזון ,מספר דוכנים המוכרים עבודות יד .מומלץ מאוד להתמקח על המחירים במקום.

התמצאות ותחבורה מקומית
הגעה לקראצ'ה :כביש הגישה המוביל בין פנום פן לקראצ'ה במצב יחסית טוב ,במיוחד אם משווים
אותו לדרך העפר שעולה צפונה ומגיעה ל Treng Stung-או .Banlung
אוטובוס – מדי יום יוצאים אוטובוסים לפנום פן Banlung ,Treng Stung ,ואף לסיאם ריפ .נסיעה
ל Treng Stungאורכת כ 3-שעות נסיעה.
מיני-ואן – ראו 'בטיחות ואזהרות'.
תחבורה בקראצ'ה :בגלל שהעיירה מאוד קטנה אין צורך לשכור אמצעי תחבורה כדי לשוטט בתוכה.
אם תבחרו לטייל בכפרים באזור ,מומלץ לשכור אופניים )כ 2-דולר ליום( או אופנוע )כ 6-דולר ליום(,
באחת החנויות בעיירה.
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מזג אוויר
מזג האוויר הטרופי של קראצ'ה נעים יחסית לאורך כל ימות השנה ,אך גם מאוד לח .העונה הגשומה
מתחילה במאי ומסתיימת באוקטובר ,העונה היבשה נעה בין נובמבר לאפריל .הטמפרטורה הממוצעת
עומדת לאורך כל השנה בין  25-30מעלות.

המלצת זהב
לאורך נהר המקונג עוברת דרך שאורכה  180ק"מ ומגיעה עד לגבול עם לאוס ,שמה Mekong
),בחינם( השביל של מפה ולצלם בעיר התיירות משרד לסניף לגשת מאוד מומלץ Discovery Trail.
כמובן שתוכלו לעשות את כולו או חלקים ממנו .במשרד יוכלו גם להמליץ לכם על דרכים מיוחדות
באזור ועל האתרים השונים לצד הדרך .כדאי לשכור אופניים באחת החנויות הקטנות שבעיר )כ 2-דולר
ליום( ולתור את השביל איתם .הדרך עצמה יפה מאוד והכפרים שנמצאים לצידה מאוד מיוחדים
ואותנטיים.

סוכנויות טיולים
קיימות מספר סוכנויות המוציאות טיולי אופניים באזור ,לרוב עם לינה באחד הכפרים הקטנים שבדרך.
למרות שניתן לעשות סיורים אלו גם לבד ,כדאי לשקול לקחת מדריך שיסביר מעט על החיים באזור
והמנהגים של המקומיים.

בטיחות ואזהרות
הוסטלים וסוכנויות רבים יעידו כי קיימת אפשרות זולה במיוחד לקחת מיני-ואן לעיירות באזור .מדובר
במיני-ואנים קטנים שיוצאים רק לאחר שהם מתמלאים לגמרי באנשים ובסחורות ,כשלרוב ינסו לדחוס
בין  4-7אנשים במושב אחד .גם אם תבחרו ללכת על אופציה זאת ,מומלץ פשוט להגיע בשעות הבוקר
לאזור השוק ולעלות על אחד המיני-ואנים שצפויים להגיע ליעדכם .גם אחרי שתעלו עליהם ,לרוב
תצטרכו לחכות זמן רב עד שזה יצא .במידה ותזמינו מקום מראש על מיני-ואן דרך סוכנות תמצאו
עצמכם משלמים כמעט כפול בגלל העמלה הגבוהה ,למרות שאין בכלל צורך לעשות כן.

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