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__________________________________________________________ 

 

 אופנועים צפון תאילנד    –מסלול טיול                    
 

 

 איש קשר בישראל: יאיר אסף

 

 סוג הטיול: הכל כלול מנחיתה עד המראה בצפון תאילנד 

 

                             11/1816/ – 11/1825/בתאריכים:  

  לילות שהייה בצפון בתאילנד  9ימים  10

 

 כולל: טיול אופנועים, טיול עומק מקיף בצפון תאילנד, 

 כולל טיול אופנועי כביש בשילוב אטרקציות ואקשן בהתאמה. 
 

 

 פירוט תוכנית הטיול:  

 

 

  חמישי - 15/11/18

 )בהזמנה עצמאית(  טיסה ישירה של ארקיע  –ת"א בנגקוק  –טיסת לילה בינלאומית 

 או שהייה עצמאית בתאילנד והגעה לצ'אנג מאי בירת הצפון להתחלת הפעילות באופן עצמאי.  

 

 

 פעילות ערב  –טיסה  –( מעבר לצפון תאילנד 1) שישי – 16/11/18

 , יציאה, החתמת דרכונים, איסוף כבודה ומעבר לטיסת פנים.15:30 -ב נחיתה בבנגקוק

 ל שעה קלה לצ'אנג מאי היא בירת צפון תאילנד.טיסת פנים ש - 18:40

נחיתה בצ'אנג מאי, פגישה עם חננאל המדריך הישראלי בשדה התעופה, העברה למלון, ארוחת ערב טובה  - 20:00

 לקבלת פנים והיכרות בין כולנו, לאחריה נשב לשתות בירה בשוק הלילה וניכנס לאווירה המקומית.   

 צ'אנג מאי. כוכבים במרכז  4לינה במלון 

 

 

 ק"מ( 170צ'אנג מאי והסביבה. רכיבה קלילה והררית ) -( טיול אופנועים 2) שבת – 17/11/18

 ארוחת בוקר במלון, לאחר תידרוך רכיבה נצא לקבל את האופנועים, 

 נצא ברכיבה מנהלתית רגועה להיכרות האזור, הכלי והחיבור בין כולנו.

 פשר היכרות, התחברות לכלים והתנסות בזרימת התנועה בתאילנד. נמשיך ברכיבה בין עירונית והררית שתא

  , שיחות על אופנועים ורכיבה נכונה. נרכב בכבישי נוף הרריים, כפרים, נופים, נקודות תצפית

  במהלך היום נעצור לארוחת צהריים קלילה, )ארוחה קלה כי מי יכול להתפוצץ כשהאדרנלין זורם

http://www.hananel-thailand.com/
mailto:hananelshamir@gmail.com


 רוחת ערב ושיחות על חוויות היום והצפוי לנו מחר. נשוב ברכיבה רגועה למלון, א

 כוכבים במרכז צ'אנג מאי.  4לינה במלון 

 

 

 ק"מ(   230טיול עומק בצפון. רכיבה הררית ומעט דרכי עפר ) -( טיול אופנועים 3) ראשון – 18/11/18

 רך. ארוחת בוקר במלון, נצא רכובים ליום טיול ארוך המשלב רכיבה מעניינת ואטרקציות בד

 נצא ברכיבה צפונה דרך כפרים ונהרות, נרכב בכבישים מקומיים כולל דרכי עפר נוחות,

 נרד מהאופנועים לטובת חוויה באתר אקשן אומגות אתגרי, כולל ריחוף מעל הנהר.  

 נמשיך ברכיבה הררית בתוך הג'ונגל למחוז מה הונג סון, נתמקם בעיירה הציורית פאי, 

 ארוחת ערב. סיור בשוק הלילה המקומי וספיגת האווירה המיוחדת של המקום. 

 כוכבים בעיירה פאי.  4לינה ברזורט 

 

 

 ק"מ(   200( טיול אופנועים, צפון מערב תאילנד. מחוז מה הונג סון )4) שני – 19/11/18

 ארוחת בוקר ברזורט, 

 ונג סון, נעצור בנקודת תצפית גבוהה, נצא רכובים להמשך פעילות בצפון, נרכב לעומק מחוז מה ה

 נבקר בכפרים שונים של שבטי ההרים כולל כפר לא מתוייר ולא מפותח, ארוחת צהריים קלילה בדרך.  

 ק"מ של פניות בתוך הג'ונגל, 100המשך רכיבה הררית כולל מעל 

 מינרלים וטיפול בוץ לפנים. נעצור למנוחה וטיפול באתר בו מעיינות חמים וטיפולי בוץ מיוחדים, כולל טבילה ב

 נמשיך ברכיבה לבירת המחוז )עיירה קטנה( על גבול בורמה בפינה הצפון מערבית של תאילנד.

 ארוחת ערב במסעדה מקומית במה הונג סון.

 לינה ברזורט במה הונג סון.  

 

 

 ק"מ(  470יום רכיבה עמוס ) –( טיול אופנועים, צפון תאילנד 5) שלישי – 20/11/18

 חת בוקר במה הונג סון, ארו

 ניפרד מהעיירה ברכיבה דרומה על הכביש הגובל בבורמה,

 פניות, פניות, פניות, כביש חזק הדורש ריכוז רצוף. 

 מטר( ארוחה קלה בעיירה בדרך 100בדרכנו דרומה נעצור למנוחה במפל ענק )

 טיביים.והתגלגלות זהירה בכבישים מקומיים לנופי כפרים בורמזיים ותאילנדים פרמי

 ק"מ לערך ויום רכיבה ארוך נגיע למה סוט במחוז טאק.  500-לאחר כ

  השתכשכות בבריכת המלון ומנוחה, ארוחת ערב פיצה מערבית להטענת מצברים ישראליים 

 כוכבים במה סוט.   4לינה במלון 

 

 

 ק"מ(  250( טיול אופנועים, רכיבה אתגרית )6) רביעי – 21/11/18

 , ארוחת בוקר במלון

 ק"מ 200סיבובים על  1,220נצא לרכיבה מיוחדת בכביש ידוע הכולל 

 כלומר ריכוז גבוה והטיות בין הבורות למבטים על נופי הכפרים וההרים. 

 כביש הגבול שבין תאילנד לבורמה מצפון תאילנד למרכזה, 

 בדרך נעצור לצפייה בחיי המקומיים, קפה, מנוחה והתרעננות מהפניות.

 בשעת אחה"צ נגיע לכפר אומפאנג, כפר קטן ומיוחד.  

 . הרחוב ארוחת ערב בכפר, סיור בדוכני

 לינה ברזורט באומפאנג. 

 

 

 ק"מ(  50( טראק מפלים )7) חמישי – 22/11/18

 ארוחת בוקר ברזורט, יום מנוחה מהאופנועים. 

 היפה ביותר בתאילנד,נצא ליום טיול טבע הכולל טראק הליכה, שייט ראפנינג וביקור במפל 

 בעולם, הגעה לא קלה המתאפשרת רק לפי עונות בשנה(  6בתאילנד, מספר  1)מפל מספר 



 אחה"צ נשוב לרזורט ונצא רכובים לטייל באזור הכפר הבתולי והיפה.

 ארוחת ערב בכפר. לינה ברזורט באומפאנג. 

 

 

 ק"מ(  400( טיול אופנועים, חזרה צפונה  )8) שישי – 23/11/18

 ארוחת בוקר ברזורט, 

 נצא ליום רכיבה מהותי בו נתקדם לעומק צפון תאילנד,

 פניות ונמשיך ברכיבה נופית למחוז טאק   1,220 -נשוב את הכביש של ה

 בדרך נעצור למנוחה בכפרים, נקודות תצפית, שמורת טבע בה נראה את העץ הגדול בתאילנד.

 נתמקם לביקור בבירת המחוז טאק. 

 כוכבים במחוז טאק   4ינה במלון ארוחת ערב, ל

 

 

 ק"מ(  350( טיול אופנועים, רכיבה משולבת כפרים ואוטוסטרדות )9) שבת – 24/11/18

 ארוחת בוקר במלון, 

 יום רכיבה מהנה בכבישי צפון תאילנד, חזרנו לציביליזציה. 

 אנו בדרכנו מבירת מחוז טאק לבירת צפון תאילנד המודרנית )צ'יאנג מאי( 

 צהריים בדרך, ניתן להוסיף כביש הררי וביקור במפלים יפים לפי העייפות והתחושה של החברים.ארוחת 

 הגעה למלון שלנו בצ'אנג מאי בסוף היום. יציאה לבילוי וחגיגות סיום טיול מיוחד...

 ארוחת ערב חגיגית במסעדה ישראלית 

 כוכבים בצ'אנג מאי  4לינה במלון  

 

 

 בצ'אנג מאי  סיום  - ראשון – 25/11/18

 ארוחת בוקר במלון, 

 נצא רכובים להחזרת האופנועים, 

 יציאה מהמלון עד שעת צהריים בזמנכם החופשי, המשך פעילות עצמאית אם בצפון תאילנד,

 אם בטיסה ליעד אחר או חזרה הביתה.

 

  חבל"ז וחזל"ש  -* תם ונשלם 

 

 

 

 

 הטיול כולל 

 ל, כולל:  פירוט הטיול המוצע הוא על בסיס הכל כלו

 כל המוזכר בתוכנית, העברות, כניסות, אתרים, סיורים, מסג' בספא+טיפול בוץ

 כולל רכב ליווי צמוד כולל נהג, דלק, כולל רוכב נוסף )תאילנדי מלווה( המאפשר החלפות ומנוחה, 

 מקום לציוד בכל ימי הטיול הרכובים, שמירה על האופנועים באתרים וגיבוי במקרה הצורך. 

 כולל איסוף והחזרת המטיילים מ/לשדה התעופה )במידה ומגיעים ועוזבים יחדיו(    

 כולל כל הארוחות בטיול, ארוחות הבוקר בבתי המלון בהם לנים, 

 ארוחות ערב. כל הארוחות בשפע כולל שתייה  9ארוחות צהריים,  8

 ובהתאמה גם לחיך המערבי לפי המתאפשר ביעד ובהתאם לצרכי המטיילים. 

 כולל טיפים לנותני השירות כמקובל לכל אורך המסלול,

 כולל ליווי הדרכה ודאגה לאופרציה בעברית מרגע הנחיתה עד ההמראה,  

 לילות בבתי מלון משודרגים ורק כאלו שנמצאו טובים ומתאימים.    9כולל 

 כולל אופנוע צמוד )לשמונה יממות( לפי בחירה והתאמה, כולל דלק לאופנוע.

 ש מקדים לארוחה קלה והיכרות כל הנרשמים יחד עם יאיר המארגן מראש בארץ. כולל מפג

 וללא הוצאות או תשלומים נוספים במהלך הטיול כלל. 

 



 

 

 הטיול אינו כולל 

 בינלאומית מישראל, טיסות פנים -* טיסות 

 * ביטוח רפואי )יש לעשות ביטוח מורחב, כולל ספורט אתגרי( 

 רטיות( * הוצאות אישיות )קניות פ

 * ציוד רכיבה אישי )ניתן לקבל קסדה אך אין התחייבות לאיכות ולהתאמת מידות( 

 

 

 

 עלות הטיול לאדם: 
 

 מספר המטיילים 

 יחיד / זוגי     

)רוכב לבד, חולק 

 חדר זוגי עם חבר(

 יחיד / בודד   

)רוכב לבד ובודד 

 בחדר זוגי( 

 זוג / זוגי     

)זוג הרוכבים יחד 

 וגי( ולנים בחדר ז

  מצטרף לזוגי   

)מטייל יחיד ברכב 

 ליווי, לינה זוגית( 

       6 – 5         2,450 $       2,720 $      4,450$       2,000$ 

       9 – 7        2,250 $       2,520 $      4,050$       1,800 $ 

      15- 10       2,050$       2,320 $      3,650$       1,600$ 

 

 

 ( 1831/05/)עד  לרוכב המצטרף בהרשמה מוקדמת  100$הנחה * 

 
 A1/A רשיון * הטיול מיועד לרוכבים בעלי ניסיון ורישיון מתאים בלבד.

 איש יחדיו, אך לא פחות מחמישה אופנועים.  5-15 -* הטיול מיועד ל

 * הטיול אינו מתאים לדתיים או שומרי כשרות בכל רמה. 

 * עלות הטיול כמפורט כוללת הכל ואופנוע צמוד לכל ימי הרכיבה, ניתן לבחור לפי זמינות. 

 ומעלה.  2015דגמי  – Honda Forza300 CB500F, CB500X, CBR300R, CBR500Rדגמי אופנועים: 

Kawasaki,Ninja ER6N, ER6F –  ומעלה.  2013דגמי 

 ול, לדגמים יקרים חדשים שונים:$ לאופנוע לכל הטי220 -ניתן לשדרג בתוספת של כ

Versys 650/1000 or V-storm 650/1,000 or Honda integra or CBR650 or NC700/750  

 ק"מ רכיבה נטו. 2,000כולל דלק לאופנוע הצמוד ! מעל  –* טיול הכל כלול כמפורט בתכנית הטיול 

 

 * עלות הטיול מתומחרת בדולר אמריקאי כי כך נוח לכם יותר,

 עלות בפועל היא במטבע הבאט, אך ה

 בעות ומכיוון שהטיול בנובמברלאור השינויים התכופים בשערי המט

 באט.  $33.5 = 1הבאט התאילנדי, לפי ערך:  עלות הטיול הסופית הקובעת היא במטבע 

 

 ”Real Thai Tour“* ביצוע הטיול באמצעות חברת טיולים תאילנדית מקומית בבעלות ישראלית, 
ce:14/01580 company registered travel agent with the “Tourism Authority of ThailandTAT Licen 

 שנה  13 -ילנד, מתגורר בתאילנד כהטיול מודרך ע"י חננאל שמיר, מדריך טיולים מיוחדים בתא

 בעל חברת הטיולים המוזכרת מעלה ואופנוען בדמו יותר משני עשורים...

 

 : אצל יאירמה מוקדמת, הרשמה * הרשמה כוללת הנחה להרש

https://www.facebook.com/yair.assaf  
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