
אוהל בתנאי מיליון כוכבים 

Hong Island הוא אי  בתאילנד: 

יפהפה הנמצא במרחק של שייט קצר 
מחופי קראבי בדרום תאילנד. האי 
המרהיב הזה, שמימיו כה צלולים עד 
שציוד השנורקלים מיותר בו לחלוטין, 
טרם נכבש תחת רגלי עדרי התיירים, 
ובשעות אחר הצהריים הוא מתרוקן 
לחלוטין מאנשים. תוכלו לחתור כאן 

ובקייאק במערות ונקיקים חבויים, ולה
משיך ללגונה נסתרת דרך מעבר צר 
בין הצוקים הדרמטיים, הסוגרים עליה 
מסביב. כששקיעה אדומה תצבע את 
השמים, תוכלו לפרוש שק שינה או 
אוהל על החול הלבן והרך, מוקפים 
בתפאורה מהיפות בתבל ובפסקול של 
אוושת גלים וציוץ ציפורים. מכאן - 

הבמה שלכם.
ניתן לשכור את שירוו  איך מגיעים :
 Ao Nang תיו של משיט סירה מחוף
בסירת  שייט  דקות  בקראבי  )כו45 
 Klong Muang לונגטייל ( או מחוף
 )כו20 דקות שייט (. מכיוון שמלבד 
קיוסק קטן ואפשרות לשכור קייאקים 
אין במקום כל שירותי תיירות, חשוב 

ולהצטייד מראש בכל הדרוש. לחלו

פין, תוכלו לשכור את שירותיהם של 
 Andaman Camp אליזבת וסן מחברת
And Cruise, שכבר ידאגו עבורכם 

לכל הדרוש.
andamancampandcruise.com

ן  ו י ל ע ה ן  ו י פ ל א ל ה  ל י ו

אם גם אתם חולמים  במלדיביים: 

להתבודד בחלקת אלוהים קטנה משלכם 
 The”ולא מוטרדים מחשבון הבנק, ב
Rania Experience” ממתינה לכם על 
אי פרטי, וילה מפוארת שמגדירה מחדש 
את המושג “החיים הטובים”. תוכלו 
ליהנות כאן לא רק מהאי ומתנאי לינה 
חלומיים, אלא גם מסירת מירוץ ויאכטה 
עם ג’קוזי שמחכים לכם במעגן הפרטי. 
אתם אומנם תהיו האורחים היחידים באי, 
25 אנשי צוות יעמדו כאן לשיו  אבל

רותכם בכל שעה שרק תחפצו - כולל 
באטלר אישי, שף פרטי ומסז’יסטים. 
כל זה, כמובן, אם יש לכם לפחות 13   

אלף דולר ללילה.
איך מגיעים : במטוס פרטי  )כלול 

במחיר (, אלא מה?
raniaexperience.com/lite/en

מפרץ פרטי ביוון: אם אתם מוכנים 

להסתפק גם במפרץ בודד במקום באי 
שלם משלכם, טווח האפשרויות שלכם 
יתרחב בהרבה. באי היווני קרפאטוס, 
למשל, ניתן עדיין למצוא מפרצונים 
בתוליים ולגונות חבויות שבהם תוכלו 

ולהתבודד מן העולם, מוקפים במים צלו
לים ונופי פרא בראשיתיים של צוקים 
נישאים והרים המשתפלים אל הים. רק 
אתם ומפרץ הטורקיז המשגע, ואולי 
גם כמה כלבי ים השוחים בין מערות 
הסלע באזור. למפרצונים הללו תוכלו 
להגיע בסירה או בנסיעה בדרכים צרות 
ומתפתלות החולפות בין טחנות רוח, 
יערות אורן, כפרים שבחלקם הזמן כמו 
עמד מלכת, וחופים שבחלקם בגד הים 

הוא פריט מיותר.
איך מגיעים : בחודשי הקיץ מוציאה 
חברת אופק תיירות טיסות ישירות לאי. 

ofek־travel.co.il
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יש מדינה לאהבה
מיציתם את הרעיון של לילה בצימר בצפון? מה דעתכם על חופשה זוגית, 

רק שניכם, עם כמה שיותר טבע מסביבכם - בטירה, בארמון פאר או בבקתה 
פשוטה על שפת אגם, באי בודד או בלב יער? לכבוד ט”ו באב קבלו כמה 

המלצות ללוקיישן המושלם לחופשה זוגית לוהטת מסביב לעולם. זהירות: 
התמונות קשות לצפייה

מילים רויטל חורש

 בית על עץ
ביער תאילנדי: רוצים לשחק 

בטרזן וג’יין ולבלות לילה רומנטי 
בבית שתלוי במרומי עץ בלב יער? 
בשמורת קאוסוק בדרום תאילנד 
תוכלו למצוא מגוון בתי עץ כאלו, 
החל מבסיסיים ביותר  )אם כבר טרזן, 

ואז עד הסוף ( ולהאכיל קופים ידידו
תיים לצד מקדש מקומי קטן. מחיר: 

2,200 באט  )כו260 שקל ( ללילה.
איך מגיעים : בטיסה לסורטאני, 
לפוקט או לקראבי, ומשם ממשיכים 

ברכב לשמורה.

על אי בודד

למעלה משמאל 
ובכיוון השעון 
 The Rania”ב
 ”Experience

במלדיביים. 25 
אנשי צוות 
לשירותכם 

הבלעדי

בדרך להונג 
איילנד בתאילנד. 

אל תשכחו 
להצטייד מראש 

בכל הדרוש

באי היווני 
קרפאטוס. 

מפרצונם בתוליים

בית עץ בתאילנד. 
מקום בצמרת



ספארי בטנזניה: רוצים להעלות 

את רף הריגוש? באפריקה מצפה לכם 
מסע מטלטל אל עולם שבו מתמזגים 
שבטים קדמוניים, נופי בראשית ומפגש 
פנים אל פנים עם חיות הבר בזירתן 
הטבעית. מגוון אפשרויות הלינה רחב 
מאוד, וכולל גם לודג’ים מפוארים, אבל 
אחת החוויות הרומנטיות ביותר צפויה 

דווקא בבילוי באוהל בלב הסוואנה.
מכירים  שאתם  מהאוהל  תשכחו 
מימי הצבא. לא מעט ממחנות האוהלים 
שתפגשו כאן יכולים להתחרות ללא 
קושי במלונות חמישה כוכבים. אחד 
 Serengeti“ היוקרתיים שבהם הוא
Pioneer Campp”, בלב שמורת הסרו
ונגטי בטנזניה, שבו ימתינו לכם ברי

כת שחייה המשקיפה אל נופים עוצרי 
נשימה ואוהלים מפוארים, המאובזרים 
בשטיחים ומקלחת, שלצדה חלוקים 
ומיני תמרוקים. במקום שעון מעורר 
תעיר אתכם שאגת אריה. את הערבים 
תבלו לאור המדורה תחת הכוכבים, מול 
מבטיהן של אימפלות שעיניהן בורקות 
בעלטה, בטרם תתכרבלו ביחד במיטה 
המפנקת שבאוהל, כשברקע מתערבלות 

יללות הצבועים בנעירת הזברה.

ספארי  חברת  דרך  מגיעים :  איך 
קומפני, תשלמו 3,995 דולר לעשרה 

וימי ספארי, כולל טיסות ישירות, ארו
חות ולינה משולבת במחנה האוהלים  

ובלודג’ים ברמה גבוהה.
www.safaricomppany.co.il

ספארי באוגנדה: חוויה רומנטית 

ומסעירה לא פחות מצפה לכם במקום 
שבו כולנו היינו יכולים למצוא את 
עצמנו, אם הייתה מתקבלת תוכנית 
אוגנדה. באוגנדה תוכלו לצאת לשייט 
על נהר הנילוס הלבן בין תניני ענק, 
היפופוטמים, פילים ושלל עופות מים, 
למפלי מרצ’ינסון האדירים הצונחים 
בעוצמה מהפנטת מגובה של 45 מטרים. 

ואפשר לטייל כאן במסעות ספארי חוו
ייתיים בין יערות גשם סבוכים ואגמים, 
ששיאם במסע רגלי מיוחד אל גורילות 
ההרים. גם כאן מצפים לכם לודג’ים 

ומפנקים, שבהם תוכלו לבלות כמה לי
לות בלתי נשכחים בארץ בראשית.

איך מגיעים : דרך חברת “עולם אחר”, 
תשלמו כו6,000 דולר לטיול של 11 ימי 

ספארי באוגנדה, כולל הכל.
anotherוworld.co.il
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בקרלה שבהודו על המים: מולדת 

והקאמה סוטרה - המדריך הקדום לאמ
נות האהבה, והטאג’ מהאל - האנדרטה 
הגדולה ביותר בעולם לאהבה, היא 
גם אופציה לחופשה רומנטית. למשל, 
 Boat(  דווקא בבילוי לילה בבית סירה
House (, השט בסבך תעלות המים 
 )Back Waters ( בקרלה, המכונה 

ועל ידי המקומיים “ארצו של אלו
צימר  מעין  הוא  הסירה  בית  הים”. 
שט, הכולל חדר שינה אחד או יותר 
ומרפסת מרווחת, שממנה ניתן להשקיף 
על המראות לאורך הלגונות ותעלות 
המים, שעל גדותיהן צמחייה טרופית, 
עצי קוקוס ושדות אורז, תוך הצצה 
מרתקת לחיי המקומיים. בית הסירה 
בדרך כלל מאובזר בריהוט מהודר 

וכולל משיטים וטבח שיבשל עבורכם 
שלוש ארוחות ביום. ואם כל זה לא 
יספיק, תוכלו תמיד לבקש מהמשיט 
לעצור בדרך באשראם האם המחבקת 
 ) Matha Amprithanandampayi( 
באמריטאפורי  )Ampritapuri (, מקום 
משכנה של הגורו הנודעת, שבאמצעות 
חיבוקיה מעבירה אנרגיות של אהבה 

ונתינה.
איך מגיעים : במזח תוכלו להתרשם 
מהמגוון ולבחור במקום. עלות שייט כזה 
נעה סביב 3,000ו6,000 רופי  )180ו360 
שקל ( לזוג לו24 שעות, כולל ארוחות, 
וניתן להזמינו דרך סוכנויות מקומיות. 

סוכן מקומי מומלץ ואמין:
mpathewbrownalpy@yahoo.
co.in

פאר ביוון: יופיו של האי מיקונוס 

משך אליו מאז ומתמיד ידוענים מכל 
רחבי העולם, והפך אותו לאחד היעדים 
המועדפים על חוג הסילון. כאן תמצאו 
כמה מהיפים בחופי יוון, עם חוף חולי 
רך ומי טורקיז צלולים, עיירה יפהפייה 

והנושקת לקו המים, טחנות רוח וכנס
יות עתיקות. על המקום שורה אווירה 
קוסמופוליטית עם חיי לילה סוערים 
במיוחד. זהו, אגב, גם האי הגאה ביותר 

וביוון, ויש בו מלון, ברים, חופים ומ
סיבות שמיועדים לתיירות גאה. באי 
מצויים כמה מהמלונות היוקרתיים 
אף ממוקמים  ביוון, שחלקם  ביותר 
גבוה מאוד ברשימת המלונות הטובים 
 ,Greco Philia באירופה. אחד מהם הוא
שבו תוכלו להשקיף על הים האגאי 
ומפרץ Elia מעמקי הג’קוזי במרפסת 
חדרכם, ולהמשיך משם על השטיחים 
הרכים למיטה מפנקת עם הרבה מקום 
לאהבה וים מול העיניים. אם בכל זאת 
תרצו לצאת מהחדר, תוכלו להתפנק 
במתחם ספא מפואר הממוקם במגדל 
ביזנטי עשוי אבן או בארוחה רומנטית 

במסעדת הגורמה על שפת המצוק.
איך מגיעים : בחודשי הקיץ מופעלות 
מספר טיסות שבועיות ישירות מישראל. 
דרך חברת WTC, “המרכז לתיירות 

ובינלאומית”, המתמחה במלונות יוק
רה, תשלמו החל מו1,450 יורו לאדם 
לחמישה לילות על בסיס לינה וארוחת 

בוקר, כולל טיסות והעברות.
www.wtc.co.il

 לילה 
בג’ונגל

שייט בבית סירה

 מלון מהסרטים

למעלה ספארי 
באוגנדה. זהירות 

הגורילה!
צילום: שלמה 
כרמל, "עולם 

אחר"

 Serengeti“ למטה
 ,”Pioneer Camp
בטנזניה. תשכחו 

מהאוהל הצבאי

בית סירה  
בקרלה 
שבהודו. 
צימר שט

 Greco מלון
 Philia

במיקונוס. 
ברשימת 
המלונות 
הטובים 
באירופה
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בבקתת במבוק בתאילנד: באגם 

Cheow Lan יש בקתות במבוק הצפות 
 Raft(  על האגם. אל הבקתות הללו
קצר  במרחק  הנמצאות   ,) Houses
משמורת בתי העץ שהוזכרה קודם, 
תגיעו בסירה בשייט החולף בנופים 
קרסטיים עוצרי נשימה של מצוקי גיר 

ואדירים המתנשאים מהמים, כשמול
כם עשרות איים קטנטנים המבצבצים 
מהאגם וצמחיית פרא עבותה שתציץ 

אליכם מגדותיו. 
קריאות  לקול  בבקרים תתעוררו 
קופי הגיבון, ותוכלו לזנק הישר אל 
מימיו של האגם ולצאת בסירה לטרק 
נטיפים,  ובמערות  בג’ונגל  חווייתי 
שבתוכן תטפסו במעלה מפל שוצף. 
את היום תוכלו לקנח בשייט ספארי 
לילי. התנאים כאן בסיסיים ביותר: 
בקתת במבוק עם מזרן וכילה. במקום 
נבנות גם בקתות חדישות יותר, אך 
גם בהן התנאים בסיסיים למדי. כדי 
להגיע לשירותים יש לטפס במעלה 
הגבעה, אבל בלילה, כשסביבכם רחש 
המים והמצוקים האדירים המשתקפים 
בהם, תהפוך הבקתה הפשוטה לאחד 
המקומות הרומנטיים ביותר עלי אדמות, 

והשאר כבר יגיע לבד.
איך מגיעים: ניתן להזמין דרך כל 

מקומות הלינה והסוכנויות המצויות 
באזור שמורת קאוסוק. מחיר לילה 
בבקתות הצפות, כולל הגעה בשייט, 
ארוחות וטיול באזור: 2,700 באט לאדם 

 )כו320 שקל (.

באתר נופש מפנק במלדיביים: 

באיים המלדיביים תוכלו למצוא אתרי 
נופש שברבים מהם בקתות הבנויות 
על המים, ומאובזרות בכל הפריטים 

והדרושים לחופשה הרומנטית האול
טימטיבית. כאן תוכלו לצלול בצוותא 
באתרי צלילה מהיפים בתבל, להשתרע 
על חולות לבנים המשובצים עצי דקל, 
ליהנות מארוחת שף פרטית לאור נרות 
על המים, לרדת במדרגות המובילות 
מחדרכם היישר לתוך הים, להתכרבל 
ביחד במיטת האהבה על דק העץ הפרטי 

ושלכם מול הגלים העדינים של האו
קיינוס ההודי ולשוב הביתה עם מבט 

מצועף בעיניים.
איך מגיעים : דרך “ספיריט הפקות 
עולם” תבלו שבעה לילות בווילה על 
 Adaaran המים באתר הנופש היוקרתי
Select Hudhuran Fushi ותשלמו, על 
בסיס הכל כלול, כולל טיסות והעברות, 

כו3,800 דולר לאדם.
mpspirit.co.il

 טירה מהאגדות
רוצה להו  לישון כמו מלך בצרפת :

ראות לה שבשבילך היא מלכה? ברחבי 
ואירופה פזורים טירות וארמונות עתי

קים בהם ניתן להשתכן ללילה או יותר 
בחדרים עם ריהוט ויקטוריאני, שפעם 
טופפו בהם רוזנים בגרבונים הדוקים 
ונסיכות בשמלות קרינולינה תפוחות. 
אפשר ליהנות מהחוויה הזו גם בתקציב 
צנוע יחסית, שאינו עולה על מחירו של 
חדר מלון סטנדרטי למדי  )80ו220 יורו 

וללילה, תלוי בחדר ובעונה (: רבים מה
וארמונות הללו משכירים חדרים מפו

ארים במתכונת של מלון. כך, למשל 
בוChateau De La Cote שבחבל 

והדורדון בצרפת, תוכלו להתארח בס
וויטה מלכותית בטירה עתיקה, לבלות 
לילה רומנטי במיטת אפיריון מפנקת 
מול האח המבוערת, לסעוד את ארוחת 

והבוקר בפרטיות בצריח שאליו תטפ
סו בגרם מדרגות לולייניות מחדרכם, 
כשסביבכם נופיו המרהיבים של אחד 
היפים שבמחוזות צרפת, ולקנח בשחייה 

ומרעננת בבריכה הפרטית של האחו
זה, בטרם תצאו לטייל בשפע האתרים 

המרשימים באזור.\
chateaudelacote.comp/en/

hompe

 על שפת אגם

בקתת במבוק באגם Cheow Lan . תנאים בסיסיים
Adaaran משמאל אתר הנופש היוקרתי
 Select Hudhuran Fushi במלדיביים. מדרגות לים

 Chateau
 De La Cote

שבחבל הדורדון 
בצרפת. סוויטה 
מלכותית בטירה
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