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 שלום רב,

  

 בעלי ואני בחרנו לצאת לטיול עם חברתכם החלטה  שהתבררה  כטובה נכונה ומתגמלת.

עמדתם ביעדים שהצבתם, בניתם מסלול מעניין שהקיף את תחומי החיים השונים,נחשפנו  

להיסטוריה של המדינות, למבנה החברה,לטבע המרהיב, לחקלאות לשפע המים לצבעים ולטעמים 

 השונים.

על כל אלה ניצח המדריך  שמוליק פרידמן שניחן בידע נרחב בתחומים רבים ומגוונים והעונה 

אשכולות.  שמוליק הצליח להעביר אלינו בנוסף לידע הנדרש בהיסטוריה של המקום,  להגדרה איש

כלכלה וחברה את אהבתו הרבה לעבודת האדמה, הוא הוליך אותנו בשדות אורז וגידולים שונים 

אחרים, בין מטעי פירות, עודד אותנו לטעום את הפירות המגוונים והמיוחדים לאזור ובעיקר את 

באשר הם, וזאת הוא עושה עם ברק בעיניים ותשוקה עזה, נדיב אל המקומיים  אהבתו לבני האדם

 ואלינו המטיילים.

תמיד קשוב לכל שאלה או בעיה, סבלני וסובלני דובר עברית משובחת המתובלת לעיתים בשיבושי 

 לשון מכוונים המוסיפים חן לדבריו.

בספינה במפרץ האלונג היתה זו  ברצוני לשבח את בתי המלון בהם בחרתם לשכן אותנו, את הלינה

חוויה בתנאים טובים ומפנקים. את האספקה השוטפת של בקבוקי המים שהיו צורך חיוני באקלים 

המקומי. כמו כן ברצוני לציין לטובה את המדריך שקיבל את פנינו עם נחיתתנו בהאנוי ועד עזיבתנו 

דאג לנו וענה לכל אחד ואחת על כל את האנוי לכיוון דנאנג. המדריך דיבר אנגלית טובה ומובנת, 

 שאלה ובקשה.

 

ברצוני להסב את תשומת לבכם שבתוכנית הטיול הובטח לנו שייט קייאקים במפרץ אך בפועל כל מי 

 שבחר לעשות את השייט נדרש לשלם בניגוד להבטחה הכתובה.

 

באופן  מספר נוסעים סיפרו שבעת שהתקשרו לברר אודות הטיול נאמר להם שיש אפשרות להגיע

עצמאי להאנוי דרך בנקוק בתוספת מחיר, זוג אחד יישם זאת וחסך מעצמו שעות ארוכות ליתר דיוק 

 שעות של טלטול באוויר. למותר לציין שאנחנו לא היינו מודעים לכך ואיש לא הציע לנו זאת. 12

 

הטיסה בחברת התעופה הקוריאנית היא טובה ובתנאים נוחים אך מאריכה את משך הטיסה. 

בתחילת הטיול יכולנו להכיל זאת אך בסוף הטיול כאשר כולנו כבר עייפים ומותשים נראה לא נכון ולא 

טיסות בדרך הביתה, אומנם קיבלנו סיור קצר בעיר סיאול שהיה נחמד ומעניין אך נכון  3ראוי לעשות 

ם מהעיר יותר היה אם הייתם מאפשרים לפחות לינה של לילה בסיאול על מנת שנוכל באמת להתרש

 ולאגור כוחות לקראת הטיסה חזרה לארץ.

 



 מקווה שתיקחו לתשומת לבכם את הערות ואולי תוכלו ליישם זאת בהמשך לטיולים הבאים.

 

ואסיים בתודה לחברתכם על שאיפשרתם לנו טיול חוויותי ומיוחד ומקווה שתעבירו את דבריי גם 

 לשמוליק פרידמן המדריך איתו נשמח לטייל בעתיד.

 

  

 

 בברכה,

 

 אהובה ורוני רימר


