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 פוקט-תאילנד 
 לילות 7ימים ו  8של קסום   מסלול 

 

 
 

 אביב פוקט-. תל1יום 
הנמצא בים אנדמן שבאוקיאנוס  יציאה מתל אביב בטיסה לאי החלומות פוקט בתאילנד

 .ההודי
נחשב האי הגדול בתאילנד עם מספר בתי המלון  והוא ק"מ מרובע 543גודלו של האי 

 והאטרקציות הרבות ביותר.
לשדה התעופה של האי ניפגש עם נציג החברה להעברה לבית המלון המצוי  עם ההגעה

 .באזור החופים המפורסמים של האי
 

בערב נצא עם מדריך הטיול למרכז חיי הלילה בחוף "פאטונג" רחוב בנגלה רואד שנחשב 
 .ובצדק כסואן והיפה ביותר
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 פוקט 2יום 
 

 בחוף.את היום נקדיש לחוף הים ולאטרקציות הרבות 
 .פירות טרופייםאכילת  בחוף כולל  ויות מגוונות פעילנעשה  
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 . איי פי פי3יום 
 

לאחר ארוחת הבוקר נצא למרינה בצפון האי ונעבור לספינה מיוחדת ליום טיול באיי פיפי 
נתחיל מביקור באי הבתולי "במבוק" נצעד בחול הלבן הנהדר ונרגיש כמו רובינזון קרוזו 

 הצלולים.במי הבדולח 
 

צפייה בדגה הנהדרת של צורך נמשיך לפיפי דון ולחוף המפורסם לשנורקלים וצלילות ל
 האזור.

 
נותיר . נשהה באי היחידי שמיושב נטפס לתצפית הנהדרת ונאכל ארוחת צהרים מקומית 
 זמן לחוף הקסום ולאחריו נחזור בהפלגה דרך אגם הטורקיז המפורסם לאי פוקט

 יום קסום !!!!
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 . שמורת הטבע פאנג נה)האי של ג'ימס בונד(4יום 
 

נג נה" נצא למרינה בצפון האי ונפליג אהיום נצא לאחת משמורות הטבע היפות בעולם "פ
עם  ים עים קרסטיים נהדרים המבצבצים מהמצפונה לשמורת הטבע המפורסמת עם סל

 " המנגרובים " .  -צמחיית עצי ים נהדרת 
 .  הפלגה מדהימה תוך כדי  כל זה נצפה  

והנשלות  נוכל לרכוש פנינים הנמכרות במקום ונבקר באי המפורסם מסדרת ג'ימס בונד 
בשייט בסירות קנו בינות לעצי  צהריים ולאחר מכן נצאלארוחת  נמשיך . מעמקי הים  

נגרובים והנקרות הרבות באזור ,נחוש כאילו אנחנו מצויים בהפקת סרט של "נשיונאל המ
 חזרה לבית המלון בשעות אחה"צגיאוגרפי" 
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 סיור ותצפיות באי פוקט 5יום 
 

 לאחר ארוחת הבוקר נצא ברכבים ממוזגים לסיור באי פוקט.
ת הגשם של האי נעצור נבקר בתצפית מיוחדת בדרום האי נמשיך לתצפיות על יערו

 .החקלאייםעל השדות ונסביר 
   .טרופייםנדי לונגן ועוד שלל פירות תמר הי, אננס, מגדלים אורזבאי    

נטפס בעזרת הרכבים לתצפית מיוחדת על העיר פוקט בגן קסום ונהדר וניחשף לסגנון 
 הגנים התאילנדי המיוחד.

 נותיר זמן חופשי במרכז האי במרכז הקניות הענק ולאחריו נחזור לבית המלון 
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 לעוף על צמרות עצי הג'ונגל .6יום 
 

אומגות לאורך עשרות מטרים  -לאחר ארוחת הבוקר נצא ל"זיפ ליין " המפורסם של האי 
 על צמרות העצים של יערות הגשם הטרופים.

על צמרות העצים חוויה אדירה  "טיסה"לאחר הדרכה והסבר במחנה בלב הג'ונגל נצא ל
 .ומיוחדת במינה

עצים נראה את בעלי נראה את הג'ונגל ממעוף ציפור ונחוש את העלים של צמרות ה
 שלו  מיוחדים ההחיים והצמחיה הצבעונית והנהדרת. האי מפורסם בצמחים 

 בעל אקלים מיוחד "טרופי משווני"והוא  
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 ספארי בג'ונגל 7יום 
הג'ונגל רכיבה על פילים במעבה בלאחר ארוחת הבוקר נצא ליום ספארי בג'ונגל. נתחיל 

 ! חוויה אדירה והנאה גדולה
בנים נבקר במקדש הקופים נמשיך לשייט על גבי סירות גומי מיוחדות בנהר ובמפלים הל 

 וכמובן לא נחמיץ את אחוזת מטעי עצי הגומי.המפורסם 
נספר על תהליך הפקת הגומי ונצפה בחליבה .ארוחת צהריים מקומית תוגש במהלך  

 .הטיול ממיטב המטבח המקומי של דרום תאילנד
 

 
 

 אביבתל -פוקט 8יום 
 אביב-העברה לשדה התעופה לטיסה לתל
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 דולר אמריקאי לאדם בחדר זוגי   875  -החל מ    -מחיר הטיול 
 

 המחיר כולל :
 

 7  כוכבים מפואר  5לילות במלון-   AMARI PHUKET  או דומה לו 
https://www.amari.com/phuket/?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=ac

p&sc_camp=2E75573F01834F4AC03DDDCFBBEE982B 

 חלק מהטיולים פרטיים וחלקם משותפים   -טיולים וכניסות כמופיע בתכנית הטיול 

 3 שלושה ימי טיול  במהלך ארוחות צהריים 

 העברות משדה התעופה ואליו 

  בכל הטיוליםדובר אנגלית מדריך 

 
 

 המחיר אינו כולל 
 

  תינתן עזרה במציאת טיסה מתאימה   -טיסה בינלאומית 

 טיפים 

  אישיותהוצאות 

 ביטוח נסיעות 

 בדיקות קורונה באם יהיה צורך 

 
 

 רק תיירים מחוסנים יוכלו להיכנס לפוקט תאילנד  2021ליולי  הראשוןמ   :הערה
 
 

 

 

 

 

 

 

 כתובתנו בפוקט:
 

Sinsuk thani  villa 3/58 soi5,moo5, Thalang, Phuket Thailand 83110 
Tel.+66994035689 
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