
בצפון תאילנד מנסים להתרחק מתיירות ממוסחרת 
ולספק למטיילים חוויית טיול אחרת הצפון הירוק

ערפילים עולים מאגם ג‘ונג 
קאם בעיר מה הונג סון שעל 

גבול מיאנמר
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ג'יאוגרפיק
טרוולר

אני מתרווחת על כריות בוהקות באדום עז, המרפדות מיטת זּולה מעץ. 
הנוף סביבי צבוע כולו בירוק של צמחייה משוונית שופעת, ופסקול של 

רחגיגה טרופית ממלא את אוזניי בציוצי ציפורים ושממיות, קרקורי צפ
רדעים ו–90 דציבלים של צרצורי ציקדה אחת שמוכיחה לכולם שהגודל 

לא קובע. 
רהאוויר חמים ולח, והשמים מכוסים עננים סמיכים. עד מהרה גשם מת

חיל לרדת, והירוק נעשה רווי עוד יותר. ניחוח של אדמה ספוגת מים עולה 
רבאוויר. כשקרני שמש שבות ומציצות מבעד לשמיכה האפורה וקשת יפה

פייה ממלאת את האופק, אני מרגישה שהגעתי למאה אחוזי טעינה. אני 
רצה יחפה בבוץ לנקודת תצפית טובה יותר, ובדיוק כשאני אומרת לעצמי 
שלא יכול להיות רגע מושלם מזה, מופיעה עוד קשת לידה, ומזכירה לי כי 

תאילנד עדיין יודעת להפתיע ולהציע משהו חדש. 
לייצר  הניסיון  הוא  הזה בתאילנד  בביקור  המשהו החדש שאני מגלה 
תיירות בת–קיימא, שמאפשרת להתערות בקהילה המקומית ולחוות את 
הטבע התאילנדי באופן שיותיר טביעת אצבע גדולה בלב, אך טביעת רגל 

קטנה בסביבה.  
כלי  בתור  בתיירות  להשתמש  אחראית,  תיירות  לייצר  רוצים  "אנחנו 
שיסייע לפיתוח ולשוויון הזדמנויות," אומרת סוראצ'נה פקבלינטורן )נון(, 

מאת עידית אלנתן    צילום: אדי גרלד
---

שעת בין ערביים בפטיו של ליסו לודג'. בני השבט 
ההררי המנהלים את המקום כבר מכינים את 

המאכלים המסורתיים לארוחת הערב.
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תיירות קהילתית
חוויות עם בני ליסו

ליסו לודג' )Lisu Lodge(, המרוחק כ–50 קילומטרים מהעיר צ'יאנג מאי 
)Chiang Mai(, הוא דוגמה מוצלחת לשילוב של חוויה תרבותית ותיירותית, 
והכל באווירה ירוקה, תרתי משמע. הלודג' ממוקם בעמק באזור מה טנג 
)Mae Taeng(, הרחק מהמוקדים התיירותיים של הצפון, אך זה בדיוק הרר
800 תושבים, שמתפרנסים בעיקר מגיר  עיון. המקום שוכן לצד כפר המונה

דול תירס ואורז וממכירת עבודות רקמה מלאכת יד בשוק בצ'יאנג מאי.
ומתמקד  קהילה,  מבוססת  תיירות  של  כפרויקט  הוקם  ההארחה  בית 
בשימור תרבותי של מורשת שבטי ההרים, והדגש הזה ניכר בכל מקום: 
באזור,  התושבים  בתי  של  בסגנון  מעוצבות  ההארחה  בית  של  הבקתות 
עובדי המקום בני השבט לבושים בבגדים מסורתיים והם מבשלים אוכל 
משובח בסגנון מקומי, הנסמך על גידולי אורז וירקות אורגניים הגדלים 

בחלקות סמוכות.
רהמלון מתפעל חשבון בנק שנועד לרווחת התושבים ומזרים אל קופ

תו 30 באט על כל אורח. הכסף המצטבר משמש לצרכים שונים של בני 
הקהילה, כמו חיסונים והסעות לבתי הספר.

רהחוויה התרבותית מועצמת בטרקים בנופים היפהפיים של האזור, שכו
ללים גם ביקור בכפר עצמו. אפשר להירתם לכמה שעות עבודה בקטיף 
תה במטע ארקסה )Araksa Tea Garden( וללמוד על תהליך הכנת התה. 

רראפטינג רגוע יחסית במימי המה טאנג חולף על פני בקתות דייגים ופי
לים שמשוטטים על גדת הנהר.

על אופניים ועגלות שוורים
בקרב בני המונג

ההאר בית  של  רהאורחים 
לודג'  הילטרייב  המונג  חה 
 ,)Hmong Hilltribe Lodge(
השוכן במקום מבודד בגובה 
של כ–800 מטרים מעל פני 
הים, מקבלים הצצה לאורח 
החיים של בני השבט ההררי 
בין  הליכה  בטיול  המונג. 
השדות החקלאיים הירוקים 
המקיפים את המקום מכל עבר, אפשר לראות כיצד מגדלים את האורז 

רבשיטות עתיקות, להשתתף בהכנת קאּו ּפּוק, ממתק שמכינים ממנו )היל
דים שהתאספו כדי לקבל טעימה הם הממתק האמיתי(, ולפגוש את השמאן 
של הכפר מה קי )Mae Khi(. אם יציעו לכם לנהוג על עגלת שוורים - כלי 
רכב שנראה כמו צעצוע מעץ - לכו על זה, ולו רק כדי להעניק לבני הכפר 

ולעצמכם כמה דקות טובות של צחוק. רק בזהירות.
טיול אופניים בגבעות הירוקות הסובבות את בית ההארחה עובר על 

נוס פעילויות  חמים.  גופרית  ומעיינות  מקדש  המקומי,  הספר  בית  רפני 
פות בלודג' כוללות סדנאות בישול קצרות, שבהן מתנסים בהכנת מאכלים 
מסורתיים. באוויר הערב הצונן מכינים בני השבט ארוחה חגיגית ומעלים 

הופעת פולקלור.

מנכ"לית המיזם Local Alike שפועל ברוח זו. "המטרה שלנו היא להעלות 
את המודעות של התיירים לתרבות האמיתית של תאילנד, לתקשר עם 
האנשים ולא רק לצלם תמונות. אנחנו מאמינים שכשהם רוכבים על פילים 

רהם צריכים לדעת שלעתים באילופם מעורבת התעללות קשה. כשהם צו
פים במופע של חיות, שיחשבו לרגע מה עומד מאחוריו. המטיילים יכולים 
לסייע לחולל שינוי בעצם הבחירה בפעילויות אחראיות יותר, שיתעלו את 

רהביקושים למקומות אתיים יותר. וככל שהם יכירו יותר את הקהילות המ
קומיות וייהנו מהטבע כפי שהוא, מהתרבות האמיתית, מהאוכל המסורתי, 

החוויה שלהם ושל בני המקום תהיה משמעותית יותר."
חוויות כאלה אפשר למצוא בשפע בצפון תאילנד, אזור ממלכת הלנה 
לאחרונה  סין.  מדרום  שהיגרו  שבטים  בני  חיים  שבו  הקדומה,   )Lanna(
סון  הונג  לעיר מה  איירווייז  בנגקוק  טיסה של חברת התעופה  קו  נחנך 
)Mae Hong Son(, המאפשר גישה נוחה למקום. בסיור שאורגן למעננו 
אנחנו מבקרים במשך כמה ימים בבתי הארחה אקולוגיים שמנוהלים על 
ידי קהילות מקומיות, יוצאים לטרקים ולטיולי אופניים שעוברים בכפרים, 
ומנהלים מפגשים עם האנשים והטבע של תאילנד. ההרגשה נפלאה, כי 
גם  נהנים מהאירוח התאילנדי הנדיב אלא  בביקור הזה לא רק שאנחנו 

מבינים שכתיירים יש לנו מה להעניק בחזרה לקהילה. 

בקתות עץ על 
כלונסאות בליסו לודג‘

נערות בנות המונג בהופעת 
ריקודים מסורתיים; למעלה: 

ילדים בני המונג משחקים 
בחיפושיות ענקיות



מנוחה לחוף אגם סורפיס התכול; למעלה, 
משמאל: מעבר שלושת הצלבים; מימין: סיור 

במוזיאון הפתוח של מלחמת העולם הראשונה 
צילומים: עדי ויינברגר, אורן ויינברג

הוזכרו בכתבה

Local Alike
www.localalike.com

7047–809–88–66
Lisu Lodge

www.asian–oasis.com/
lodges.html

Hmong Hilltribe Lodge
1416–993–81–66

www.hmonghilltribelodge.com
Zipline Chiang Mai

0619–720–85–66
www.ziplinechiangmai.com

Thom’s Pai Elephant Camp
9066–851–89–66

www.thomelephant.com
Fern Resort

6110–68–53–66
www.fernresort.info

הכתבת והצלם היו אורחי 
 Royal חברות התעופה

 Bangkok Airways–ו Jordanian
ולשכת התיירות של תאילנד 

)TAT( בישראל

לטייל בין הצמרות
מסלול אומגה אתגרי

הדרך הטובה ביותר לחוות מקרוב את הצמחייה העשירה של צפון תאילנד 
היא לרחף בעזרת אומגה בחופה הגבוהה של היער הטרופי. זיפליין צ'יאנג 
מאי )Zipline Chiang Mai(, כ–60 קילומטרים מהעיר צ'יאנג מאי, הוא 
מסלול   - העצים  צמרות  בין  העובר  קילומטרים  משני  יותר  של  מסלול 

האומגה הארוך ביותר באזור.
32 מקטעים בגבהים משתנים, כשהמקר  במשך שעתיים וחצי תחלפו בין
טע הארוך ביותר נמתח לאורך 400 מטרים של נופים מרהיבים מעל הנהר 
מה טנג. המסלול כולל מתקנים אתגריים נוספים, ובהם גלישת סנפלינג, 

רהליכה בחבלים ורשתות טיפוס. גם כאן מיושמים עקרונות התיירות האקו
לוגית - המסלול הותקן אגב התחשבות בבעלי החיים וללא פגיעה בעצים, 

והמדריכים הם תושבי הקהילות המקומיות באזור. 

חיי פאי
מעיינות חמים, תאואים ופילים

לטרקים  יציאה  נקודת  לתרמילאים, משמשת  היטב  המוכרת   ,)Pai( פאי 
וטיולים. העיירה, שיש בה שוק לילה תוסס, נמצאת במרחק שלוש שעות 
762 פיתולים(, והיא ידועה במר )נסיעה מצ'יאנג מאי בדרך עקלקלה ביותר 

פלים הסובבים אותה ובמעיינות החמים הטבעיים שלה. המעיינות בסאי 
נגאם )Sai Ngam(, למשל, הנמצא במקום מרוחק באמצע הג'ונגל. אפשר 
34 מעלות. המר  לרבוץ במים החמים והצלולים בטמפרטורה נעימה של

עיינות מכונים ״המעיינות הסודיים״, אף שהם מזמן כבר לא כאלה.
קניון קון לן )Kong Lan(, הנמצא מדרום לפאי, הוא מצוק צר )פחות 
ממטר בנקודות הצרות שלו( שעוצב על ידי תהליכי בליה, ומשני עבריו 
הוא מוקף תהום בגובה 30 מטרים. התצפית מכאן על נופי מצוקים ויערות 
ירוקים עוצרת נשימה, בייחוד בשעת שקיעה או זריחה. הרפתקנים שאינם 

רמפחדים מגבהים יכולים לצאת לטייל במסלולי ההליכה בקניון. יש להצ
טייד בנעליים טובות, הרבה מים לשתייה ולא מעט אומץ. 

Mae Pai( אפשר לערוך שיט ברפסודות במבוק. זה המר )בנהר מה פאי 
קום להיות בשקט, ליהנות ממראה הטבע הפראי שעוטף מכל עבר, להביט 

בתאואים שעל הגדות ובעופות המים ולהאזין לקולות היער.
Thom’s Pai Elephant Camp(, חווה משפחתית לגיר )החווה של תום 

דול פילים, מספקת מפגש אחראי עם בעלי החיים. היא מנוהלת על ידי 
רתום, דור רביעי למאלפי פילים, שהחליטה לשנות גישה ולהפסיק להשת

מש בפילים כחיות שעשועים. הפילה המבוגרת בחווה, בת 45, אומצה על 
ידי תום לאחר שהוחזקה בתנאים קשים בדרום תאילנד. כיום המבקרים 
וטיול  הפילים, שכוללת האכלה  עם  לפעילות  מוזמנים להצטרף  במקום 
לרחיצה בנהר, שבמהלכה אפשר אפילו להיכנס איתם למים ולהתנסות 

במקלחת מסוג אחר. 

מחוז מה הונג סון: מראה שדות האורז 
ממקדש בראש הר קונג מו; למעלה: גגותיהם 
המוזהבים של מקדשים נשקפים במימי אגם; 

פילים מהחווה של תום רוחצים בנהר

עם הפנים לבורמה
שדות אורז אינסופיים

העיר מה הונג סון, המוקפת הרים ויערות, שוכנת על הגבול עם מיאנמר 
)בורמה(. היא נקראת "עיר שלושת הערפילים" על שם טל הבוקר, ערפילי 

רהגשמים והעשן המתאבך משרפת היערות בקיץ. ההשפעה הבורמזית ניכ
רת בכל מקום - בפני האנשים, בתרבות ובאדריכלות המקומית, כמו מקדש 
וואט פרה תאט דוי קונג מו )Wat Phra That Doi Kong Mu( הנמצא על 
פסגת הר בגובה 1,500 מטרים לערך. במרכז העיר נמצא אגם ג'ונג קאם 
)Jong Kham(, שהטיילת שלו נהפכת לשוק לילה שוקק בחודשים אוקר
טובר עד פברואר. מראה מרהיב ביותר של שדות אורז אינסופיים נשקף 
הג׳ונגל,  בתוך  ממש  לעיר,  בסמוך   .)Su-Tong-Pae( סו–טונג–פה  מגשר 
נמצא הלודג' האקולוגי פרן רזורט )Fern Resort(, בית הארחה אידיאלי 

למי שמחפש חוויית טבע מושלמת.


