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הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת 
של וייטנאם, תוך הקפדה על מספר קטן ככל האפשר של 

נסיעות ארוכות. המסלולים הראשונים שמתוארים בהמשך הם 
שני טיולים של יומיים בערים הגדולות של וייטנאם: האנוי והֹו 

צ׳י מין סיטי. ויש גם כמה הצעות נוספות, למקרה שתרצו לבלות 
קצת יותר בכל אחת משתי הערים. המסלול הבא הוא של שבועיים, 
והוא חובק את כל מוקדי־העניין העיקריים בין שתי הערים הגדולות 

הללו, לאורך כביש מס׳ 1 שנמתח מצפון לדרום. המסלול מתחיל בהאנוי, 
עובר בין כמה אתרי מורשת עולם - בהם מפרץ האלֹונג, הּוֶאה והֹוי ָאן - 

ומדלג בין אתרי־נופש כמו נָיה צ׳אנג ומּוי ֶנה, ואז מסתיים בהֹו צ׳י מין סיטי. 
תוכלו לשלב בין המסלולים או ללקט מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

לגלות את וייטנאם

מפרץ האלֹונג
השיט במפרץ היפהפה, הזרוע צוקים המתנשאים מתוך המים, הוא חוויה 

בלתי־נשכחת.

שבועיים מהאנוי 
להֹו צ׳י מין סיטי

המראות המופלאים של   •
תצורות אבן־הגיר במפרץ 

האלֹונג.
מורשת שושלת נגִווין בעיר   •

הקיסרית הּוֶאה.
טיול בסמטאות הצרות של   •

הרובע העתיק בהֹוי ָאן, 
ותפירת חליפה לפי מידה.

ביקור בשרידי תרבות צ׳אם   •
במי סֹון, והצצה בפסלים 

המורכבים שגילפו בני 
התרבות העתיקה הזו.

סעודת דגים ומאכלי־ים   •
וטיול נינוח בחופים 

השוממים שליד קִווי ניֹון.
שיט לאיים הסמוכים לחוף   •

ובילוי על החוף בנָיה צ׳אנג, 
עיירת הנופש הגדולה 

במדינה.
גלישת קיט וגלישת חולות   •
בעיירת הנופש האופנתית 

מּוי ֶנה.
מקרא

שבועיים מהאנוי 
להֹו צ׳י מין סיטי

מּוי ֶנה
דיונות החול המשתפלות באזור הן תפאורת הרקע המושלמת לגלישת חולות, 

והחופים המרהיבים מזמנים עוד שלל פעילויות כמו שחייה וגלישת קיט.

הּוֶאה
העיר ידועה בתרבותה העשירה, ופזורים בה שרידים 

מרשימים של ארמונות, קברים ומקדשים רבים.

מי סֹון
האתר הארכיאולוגי שוכן בעמק מיוער, ופזורים 

בו שרידי מקדשים מלאי־אווירה, המספקים 
הצצה מרתקת אל התרבות של בני צ׳אם.
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אינטרנט, גישה 278
אנגקור 229  

איסלאם 24, 27
מסגד הֹוי ָיאּו )ְטָרה ִוין( 93  

מסגד מּוּבאראּכ )ָצ'אּו דֹוק( 104  
מסגד ָצ'אּו יאנג )ָצ'אּו דֹוק( 104  
מסגד צ'ֹולֹון ))הו צ'י מין סיטי((   

73
)ה(איצטדיון המלכותי )מצודת 

הּוֶאה( 148
שיט בנהר הבשמים 152  

אכילה, מנהגים 243 
אלכוהול

מסים 243  

אלכסנדר ֶיְרִסין, מוזיאון )ְנָיה 
112– Alexandre Yersin )צ’אנג

13
אמבולנסים 275

אנגקור 229  

אמנויות לחימה 266, 267

אמנות, המוזיאון הווייטנאמי  
)האנוי( 10, 168

אמנות

האדריכלות והפיסול של בני   
צ'אם 139

מה לקנות בווייטנאם 256, 257  

ראו גם מוזיאונים וגלריות  

94 An Binh ָאן ִּבין, אי

שיט בִוין לֹונג 95  

 ,41 An Doung ָאן דּונג, המלך
176

42 An Nam ָאן נאם

 105 An Thoi ָאן תֹוי, אי

17 Annamite אנאמיטים, הרים

 Ang )ָאנג, פגודה )ְטָרה ִוין
93 Pagoda

207–29 ,43 Angkor אנגקור

אדריכלות 19–218  

הפארק הארכיאולוגי אנגקור   
210–11

מידע שימושי 9–228  

מלונות 241  

מסעדות 253  

תחבורה 7–226  

אנגקור, המוזיאון הלאומי )סֶיים 
ריּפ( 212

 ,208 Angkor Wat אנגקור וואט
 216–17 ,210
אדריכלות 219  

היסטוריה 209  

 ,209 Angkor Thom אנגקור תֹום
220–23 ,219 ,210

מפה 223  

אנימיזם 27

אסטרולוגיה 35

92 Ap Bac )1963( ָאּפ ּבאק, קרב

121 Ako Dong ָאקֹו דֹונג, כפר

אקוואריומים

המכון האוקיינוגרפי )ָקאּו ָדה(   
113 ,13
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 26 ,19 Taoism דאואיזם
פגודת קיסר אבן־הירקן )הו צ'י   

מין סיטי( 66
102 Dat Doc דאט דֹוק

 Datanla Falls דאטאְנָלה, מפל
120 ,106

44 ,42 Dai Viet דאי וֶייט
115 Dai Lanh דאי לאן

118–20 ,107 ,17 Dalat דאלאט
השוק המרכזי 120  

מלונות 238  
מסעדות 148-9  

מפה 119  
פסטיבל הפרחים 37  

קתדרלה 118  
רכבל 120  

תחנת הרכבת 119  
דאם ֶסן, פארק המים )הו צ'י מין 

75 Dam Sen )סיטי
 Dambri )דאמְּברי, מפל )דאלאט

120 ,108
 Dan )דאן נאם ָזאּו )מצודת הּוֶאה

148 Nam Giao
 138 ,17 ,12 Danang דאנאנג

מלונות 239  
מסעדות 249  

נמל־התעופה הבינלאומי 280,   
281

קתדרלה 138  
 Dang Viet Nga דאנג וָייט ְנָגה

118
דאק לאק, מוזיאון לפולקלור )ּבּון 

121 Dak Lak )ָמה תּוט
דגים, מלכודות 103

 de Gaulle, דה גול, שארל
47 Charles

41 De Minh ֶדה ִמין, מלך
 Castries, ֶדה ָקסטרי, הגנרל

199 General de
 Du )דּו האנג, פגודה )האיפֹונג

192 Hang
דֹו סֹון, פסטיבל לקרבות תאואים 

36 Do Son
דואר 286-7

אנגקור 229  
)ה(דואר המרכזי )הו צ'י מין סיטי( 

64 ,57 ,13
מפת רחובות מאוירת 60  

דוכני רחוב 255

דולרים, קניה 254

46 Doumer, Paul דּוֶמה, פול

 Dong Ba )דֹונג ָּבה, שוק )הּוֶאה
142

105 Duong Dong דּונג דֹונג

154 Dong Hoi דֹונג הֹוי

מלונות 239   

דֹונג ואן, הפארק הגאולוגי של 
 ,183 Dong Van מישור הקרסט

204
 Dong Khanh דֹונג חאן, קיסר

145
קברו 149  

דֹונג חֹוי תחתי )הו צ'י מין סיטי( 
Dong Khoi

מפת רחובות מאוירת 61  

 Dong )דֹונג חֹוי)הו צ'י מין סיטי
 13 Khoi

מפת רחובות מאוירת 61–60  

 Dong Tam Cung דֹונג טאם קּונג
 188 ,186

 Dong )דֹונג סּוָאן, שוק )האנוי
162 ,10 Xuan

מפת רחובות מאוירת 160  

 ,41 Dong Son דֹונג סֹון, תרבות
172

 Dong Phu )דֹונג פּו )שיט בִוין לֹונג
95

דֹונג תאּפ, מוזיאון )ָקאּו לאן( 
94 Dong Thap

 Duong Thu Huong דּונג תּו הּונג
19

115 ,109 Doc Let דֹוק ֶלט

219 Zhou Daguan דזּו דאגּוָאן

 Dieu De )דיּו ֶדה, פגודה )הּוֶאה
142 Pagoda

 Diem, Ngo )דֶיים, ְנגֹו ִדין )נשיא
48 ,47 Dinh

ארמון העצמאות )הו צ'י מין   
סיטי( 65

פגודת העמוד בתּו דּוק )הו צ'י   
מין סיטי( 76

פגודת טּו דאם )הּוֶאה( 143  

פגודת לֹונג סֹון )ְנָיה צ'אנג( 112  

פגודת ָסה לֹוי )הו צ'י מין סיטי(   
69

רצח 48, 69  

199 Dien Bien Phu דֶיין ּבֶיין פּו

מלונות 241  

מסעדות 252  

 1954( Dien( דֶיין ּבֶיין פּו, קרב
199 ,183 ,47 Bien Phu

דֶיין תֹו, ארמון )מצודת הּוֶאה( 
147 Dian Tho

44 Dinh Bo Linh ִדין ּבֹו לין

 Dinh Hang )ִדין האנג ֶקן )האיפֹונג
192 Kenh

44 Dinh ִדין, שושלת

הּוָאה לּו 195  

ייסודה של תאנג לֹונג 164  

דירות להשכרה 234

דלתא 22 

)ה(דלתא של המקונג ודרום 
וייטנאם 13, 17, 105–89

בתים בדלתא של המקונג 103  

גידול אורז 99  

הנוף וחיות־הבר 22  

מלונות 237-8  

מסעדות 8–247  

מפה 91–90  

צמחייה, בעלי־חיים וציפורים   
 101

קאן תֹו 98  

שיט בִוין לֹונג 95  

)ה(דלתא של הנהר האדום 17, 
183 ,22

דמי כניסה 272

אנגקור 228  

 Den Ngoc )ֶדן ְנגֹוק סֹון )האנוי
164 Son

 Den Trinh Pagoda ֶדן ִצ’ין, פגודה
196

189 Den Kiep Bac ֶדן קֶייּפ ּבאק

דרום וייטנאם ראו הדלתא של 
המקונג ודרום וייטנאם

דרום־מרכז וייטנאם 23–107

דאלאט 20–118  

חופים באזור ְנָיה צ'אנג 115  

מלונות 238-9  

מסעדות 248-9  

מפה 108-9  

ְנָיה צ'אנ 112-15   

דרכונים 71–270

אנגקור 7–226  

בידור, המשך

מוסיקה, תיאטרון ומחול   
מסורתיים 61–260, 263 

מועדונים וברים 262, 263  

מידע 260  

קולנוע 262, 263  

תיאטרון מודרני 261, 263  

243 Bia hoi ּבָיה הֹוי, ברים

ביטוח 274

ּביֶטקסקֹו, המגדל הפיננסי )הו צ'י 
63 ,13 ,11 Bitexco )מין סיטי

94 Bin Hoa Phuoc ִּבין הּוָאה פּוק

שיט בִוין לֹונג 95  

ִּבין טאי, שוק )הו צ'י מין סיטי( 
75 ,11 Binh Tay

 Binh ִּבין ָצ’אּו, מעיינות חמים
81 Chau

ִּבין ָצ’אּו פּוק ּבּו, שמורת הטבע 
80–81 Binh Chau Phuoc Buu

בירה, גינות 243

בית האופרה )האיפֹונג( 192

בית האופרה )האנוי( 10, 12, 166

בית הזיכרון, מוזיאון )האנוי(

מפת רחובות מאוירת 161  

93 ,90 Ben Tre ֶּבן ְטֶרה

מלונות 237  

 Ben )ֶּבן תאן, שוק )הו צ'י מין סיטי
70 ,11 Thanh

)ה(בנק העולמי 20

בנקים 7–276

אנגקור 229  

25 Bru ְּברּו, בני

בריאות 5–274

אנגקור 229  

ברים 262, 263

גינות בירה וִּבָיה הֹוי 243  

)ה(בשמים, נהר 12, 17, 127

שיט בנהר 152  

)ה(בשמים, פגודה 183, 7–196

)ה(בשמים, פסטיבל המקדש 34

בתי חולים 274, 275

אנגקור 229  

בתי יתומים

אנגקור 228  

בתי־חנויות

הבית של טאן קי )הֹוי ָאן( 129,   
131

הבית של קוואן תאנג )הֹוי ָאן(   
129

המוזיאון לחרסינה )הֹוי ָאן( 131,   
132

בתי־כלא

מוזיאון בית־הכלא הּוָאה לֹו   
)האנוי( 10, 165

סֹון ָלה 198-9  

פּו האי )קֹון סֹון( 102  

בתים בדלתא של המקונג 103

בתי־קברות 

בית־הקברות הלאומי טרּונג סֹון   
153 Truong Son

199 Dien Bien Phu דֶיין ּבֶיין פּו  

המאוזוליאום של הֹו צ'י מין   
 Ho Chi Minh )האנוי(
169 ,10 Mausoleum
בתי־קפה )הֹוי ָאן( 130

בתי־שימוש ציבוריים 275

ג
גאֶוורֶמנט גסטהאוס )האנוי( 166

גאולוגיה

תצורות קארסט 186  

ג’אָיה סיְמָהָוורמאן השלישי, המלך 
111 Jaya Simhavarman III

122 ,107 Jarai ג’אראי, בני

63 .Gardes, P .גארד, פ

 Garnier, Charles גארנֶייה, שארל
166

גבעת A1 )דֶיין ּבֶיין פּו( 199

גולף 265, 267

 Johnson, .ג׳ונסון, לינדון ב
153 ,48 .Lyndon B
ָג’ָיָוורמאן השני, המלך 

 Jayavarman II
ממלכת ְקֶמר 208  

ּפֶרָאה קאן 213  

קבוצת רֹולּוס 218, 225  

ָג’ָיָוורמאן השביעי, המלך 
 Jayavarman VII

אנגקור תֹום 209, 219, 220,   
223 ,222

בודהיזם 208   

ָטה ּפרֹום 224  

ּפֶרָאה קאן 213  

ּפראסאט ֶנָאג ֶּפָאן 224  

71 Gable, Clark גייבל, קלארק

גלגל המזלות, סמליות 35

גלישה 264, 267

גלישת קיט 264, 267 

גלישת־רוח 264, 267

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות

גני חיות

גן־החיות של סייגון )הו צ'י מין   
סיטי( 11, 65

דמי כניסה 272  

ראו גם אקוואריומים, חיות־בר  

גניבות 274

אנגקור 229  

גנים ראו פארקים וגנים

גסטהאוסים 234

 Green, Graham גרין, גרהם

האמריקאי השקט 60, 62, 71  

מלון סופיטל לג'נד מטרופול   
)האנוי( 166

מלון קונטיננטל )הו צ'י מין סיטי(   
62

גרמניה 46

גשם 9–38

גשרים

גשר הדרקון )דאנאנג( 138  

גשר הֶיין לּונג 153  

גשר לֹונג ּבֶיין )האנוי( 162  

גשר ֶתה הּוק )האנוי( 164, –174  
5

הגשר היפני המקורה )הֹוי ָאן(   
130 ,128–9

הגשר המקורה תאן טֹוָאן   
)הּוֶאה( 143

ד
 Dad Xa דאד ָסה, פסטיבל הכפר

36
183 ,25 Dao ָדאּו, בני

סאָּפה 200  

ָקאּו ּבאנג 204  

204 Dau Dang ָדאּו דאנג, מפל

 Dao Tuan Chau ָדאּו טּוָאן ָצ’אּו
188 ,186

188 ,186 Dao Titop ָדאּו טיטֹוּפ
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 Hoan )הּוָאן קֶיים, אגם )האנוי
174–5 ,164 ,12 ,10 Kiem

מלונות 240  

מסעדות 251-2  

 Hoang Lien הֹוָאנג לֶיין, הרים
183

155 ,125 Hoang Tru הֹוָאנג צ’ּו

79 Hugo, Victor הוגו, ויקטור

הודו־סין, מלחמה ראשונה 
47 )1946-57(

 ,125 ,17 ,16 ,12 Hoi An הֹוי ָאן
128–33

אדריכלות 133  

הרובע העתיק 125, 31–130  

מלונות 239  

מסעדות 50–249  

מפה 128  

 Hoi הֹוי ָאן, הסדנה למלאכות־יד
132 An

הולנדית, השפעה 45

הומואים ולסביות, מטיילים 275

115 Hon Ong הֹון אֹונג

189 Hon Gai הֹון גאי

105 Hon Doi Moi הֹון דֹוי מֹוי

102 Hon Trung הֹון טרּונג

115 Hon Mun הֹון מּון

113 Hon Mieu הֹון מיּו

115 Hon Tre הֹון ֶצ’ה

 Hon Chong )הֹון צ’ֹונג )ָהה טֶיין
104

 Hon Chong )הֹון צ’ֹונג )ְנָיה צ’אנג
114

 Hon Chen הֹון ֶצ’ן, מקדש
Temple

שיט בנהר הבשמים 152  

 ,35 Hon Chen הֹון ֶצ’ן, פסטיבל
36

הֹונג הֹוָאה 40

41 Hung Vuong הּונג וּונג, המלך

 Huong Tich הּונג ִטיק, פגודה
196

 Hung )הּונג מיּו )מצודת הּוֶאה
147 ,144 Mieu

41 Hung הּונג, מלכי

מקדשים, האנוי 177  

פסטיבל המקדש 35  

)ה(הּוק )האנוי( 164, 5–174

החזרים כספיים, קניות 254

ִהֶיין לאם, ביתן )מצודת הּוֶאה( 
147 ,144 Hien Lam

153 Hien Luong ִהֶיין לּונג, גשר

הימורים 262

הינדואיזם 19, 27

אנגקור וואט 216-17  

אנגקור תֹום 222  

המקדש ההינדואיסטי ָמריָאמאן   
)הו צ'י מין סיטי( 70

קמבודיה העתיקה 208  

היסטוריה 51–41

ממלכת ְקֶמר 9–208  

היסטוריה צבאית, המוזיאון 
הווייטנאמי  )האנוי( 10, 168

היסטוריה צבאית, המוזיאון 
הווייטנאמי )האנוי( 10, 168

הליכה 265, 267

בערים 284, 285  

מסלול הליכה בצ'ֹולֹון )הו צ'י מין   
סיטי( 3–72

המבורגרים, גבעה 49, 153

הסכמי פאריז )1973( 49

הרי הצפון 23

)ה(הרים המרכזיים 22

ָהרָשָוורמאן הראשון, המלך 
224 Harshavarman I

השכרת מכוניות ואופנועים 283, 
285

ו
192 Van Don ואן דֹון

41 Van Lang ואן לאנג, שושלת

 Van Long ואן לֹונג, שמורת הטבע
195

 Van )ואן תאן מיּו, מקדש )ִוין לֹונג
94 Thanh Mieu

 Vang Lang ואנג לאנג, ממלכת
177

43 Wu Zetian וּו ֶזטיאן, קיסרית

Vu Nhat וּו ְניאט, כפר

פסטיבלים 37  

 Wat Thmei )וואט ְתֵמיי )סֶיים ריּפ
212

 Vauban, וֹוּבאן, סבסטיאן ֶדה
144 Sebastien de
42 Wudi וּודי, קיסר

)ה(ווייטנאמית הלאומית, מפלגה 
46–7 VNQDD

 Vuon Co Thap וּון קֹו תאּפ מּוי
94 Muoi

80 Vung Tau וּונג ָטאּו

מלונות 237  

מסעדות 247  

80 Vung Tau וּונג ָטאּו, מגדלור

ווסטמורלנד, וויליאם 
153 Westmoreland, William

47 Viet Minh וֶייט ִמין

דֶיין ּבֶיין פּו 199  

הֹו צ׳י מין 173  

מלחמת הודו-סין הראשונה 47  

וֶייט קיּו )וייטנאמים מעבר לים( 
18 Viet Kieu

 ,24 ,17–18 Viet Kinh וֶייט ִקין, בני
 183 ,41

וייטנאם, מלחמת )1955-75( 47, 
48–9

אנדרטת הניצחון )ּבּון ָמה תּוט(   
121

האזור המפורז 17, 125, 153  

הבסיס הצבאי ֶחה סאן 153  

המוזיאון לשרידי המלחמה )הו   
צ'י מין סיטי( 11, 69

הפארק הלאומי ּבאק ָמה 140  

ִוין מֹוק 154  

טבח מי לאי 107, 123  

כלא הֹוָאה לֹו )האנוי( 10, 165  

מוזיאון הֹו צ׳י מין 63  

מלון קונטיננטל )הו צ'י מין סיטי(   
62

מלון ָקָרֶוול )הו צ'י מין סיטי( 62  

מלון ֶרקס )הו צ'י מין סיטי( 64  

מנהרות 77, 154  

מסלול הֹו צ’י מין 155  

מצבת הזיכרון למלחמה )ָקאּו   
לאן( 94

מתקפת ֶטט 49, 137, 146  

ֶסאֹו קִוויט 94  

צ'יינה ּביץ' 137  

קמבודיה 209  

48 Vietcong ִוֶייטקֹונג

41 Viem De וֶיים ֶדה

 Vien )וֶיין ִמין, פגודה )ֶּבן ְטֶרה
93 Minh

)ה(דרקון, גשר )דאנאנג( 138
)ה(דרקון הסיני 133

דרקון, סירות
מפרץ האלֹונג 187  

)ה(דרקון, ריקוד
)ה(דרקון, ריקוד 33

דת 19, 7–26
אנגקור 208  

החשיבות הדתית של הכיריים   
במטבח 67

ה
28 Hat chau van האט ָצ’אּו ואן

 Hai Ba )האי ָּבה צ’ּונג, אזור )האנוי
 Trung

מסעדות 251  
 Hai )האי ָּבה צ’ּונג, מקדש )האנוי

167 Ba Trung
 Hai Ba האי ָּבה צ’ּונג, פסטיבל

34 Trung
 Hai Van האי ואן, מעבר־ההרים

138 ,125
192 ,183 Haiphong האיפֹונג

מלונות 241  
מסעדות 252  

192 Haiphong האיפֹונג, מוזיאון
 ,12 ,8 Halong האלֹונג, מפרץ
190–91 ,186–8 ,185 ,183

מפה 186-7  
189 Halong City האלֹונג סיטי

אקלים 39  
מלונות 241  

מסעדות 252  
מעבורות 186  

 Ham Rong )האם רֹונג )סאָּפה
200–201

האנג ּבֹו ָנאּו )מפרץ האלֹונג( 
188 ,187 Hang Bo Nau

 Hang )האנג ּבּום, רחוב )האנוי
 Buom

מפת רחובות מאוירת 161  
 ,186 Hang Dau Go האנג ָדאּו גֹו

188
 Hang )האנג מאם, רחוב )האנוי

 Mam
מפת רחובות מאוירת 160  

 Hang Ma )האנג ָמה, רחוב )האנוי
מפת רחובות מאוירת 160  

האנג ְנָגה, הבית המשוגע 
118 Hang Nga’s )דאלאט(

 Hang Sung Sot האנג סּונג סֹוט
188 ,187

204 Hang Pac Bo האנג ּפאק ּבֹו

93 Hang האנג, פגודה

204 Hang Puong האנג ּפּונג

 ,186 Hang Trong האנג צ’ֹונג
188

 Hang Thien האנג תֶיין קּונג
188 ,186 Cung

157–81 ,12 Hanoi האנוי

אדריכלות צרפתית 31  

אקלים 39  

הרובע העתיק 10, 12, 54, 157,   
160–61

יומיים בהאנוי 10  

ייסוד תאנג לֹונג 164  

מלונות 40–239  

מסעדות 250-52  

מפות 158-9  

מפת רחובות 178-81  

מקדש הספרות 71–170  

נמל־התעופה 280, 281  

שמות הרחובות ברובע העתיק   
161

תחבורה 284, 285  

האנוי, מצודה 10, 172

104 ,89 Ha Tien ָהה טֶיין

מסעדות 248  

172 ,10 Ho Tay )הֹו טאי )האנוי

195 Ho הֹו, מצודה

 Ho Xuan Huong הֹו סּוָאן הּונג
118 ,19

 ,46 ,34 Ho Chi Minh הֹו צ’י מין
173 ,125

בית־הכלונסאות של הֹו צ'י מין   
)האנוי( 10, 169

האנג ּפאק ּבֹו 204  

הדואר המרכזי )הו צ'י מין סיטי(   
64 ,57

הכרזת העצמאות 47  

המאוזוליאום של הֹו צ'י מין   
)האנוי( 10, 169

יום הולדתו 35  

מוזיאון הֹו צ'י מין )האנוי( 168  

מותו 49, 50  

מלחמת הודו-סין הראשונה 47  

פסלו 63  

ָקאּו ּבאנג 204  

ִקים לֶיין 155  

הֹו צ’י מין, מסלול 48, 155

 Ho Chi Minh City הו צ'י מין סיטי
 87 –57 ,51 ,17 ,13

אקלים 39  

דֹונג חֹוי 61–60  

יומיים בהו צ'י מין סיטי 11  

מלונות 236-7  

מסלול הליכה בצ’ֹולֹון 3–72  

מסעדות 7–246  

מפה 9–58  

מפת רחובות 7–82  

נמל־התעופה 280-81  

פגודת קיסר אבן־הירקן 7–66  

תחבורה 284, 285  

80–81 Ho Coc הֹו קֹוק, חוף

 195 Ho הֹו, שושלת

142–9 ,125 ,17 ,8 Hue הּוֶאה

אקלים 39  

מלונות 239  

מסעדות 250  

מפה 143  

198 Hoa Binh הּוָאה ִּבין

 Hoa הּוָאה ָהאּו, כת בודהיסטית
104 ,27 ,19 Hao

195 Hoa Lu הּוָאה לּו

הּוָאה לֹו, מוזיאון בית־הכלא 
165 ,10 Hoa Lo )האנוי(

18 Hoa )הֹוָאה )מיעוט אתני סיני

144–9 ,12 Hue הּוֶאה, מצודה

אדריכלות 31  

ארמון תאי הֹוָאה 145, 146  

ביתן הֶיין לאם 21, 55, 144, 147  

הּונג מיּו 144, 147  

התיאטרון המלכותי 145, 146  

מפת העיר הקיסרית 147  

קברי המלכים 12, 149, 51–150  

שיט בנהר הבשמים 152  

שער ְנגֹו מֹון 45, 145  

תשעת כדי השושלת 125, 144,   
147

 Hoa )הּוָאה ִנין )שיט בִוין לֹונג
95 Ninh
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ֶטט, מתקפה )1968( 49

מי סֹון 137  

מצודת הּוֶאה 146  

 Tet Nguyen Dan ֶטט ְנְגִווין דאן
34 ,32–3

טיולים מאורגנים 285

אנגקור 227  

 Tien טֶיין הֹוָאנג ֶדה, הקיסר
44 Hoang De

הּוָאה לּו )ִנין ִּבין( 195  

ייסודה של תאנג לֹונג 164  

196 Tien Son טֶיין סֹון, פגודה

94 Tien Chau טֶיין ָצ’אּו, פגודה

טילים, בנייני 31

טיסה 81–280

אנגקור 226, 227  

הזמנה מראש 270  

טיסות פנים 282, 283  

טיפים 

במלונות 235  

במסעדות 243  

טלוויזיה 279

טלפונים 278, 279

אנגקור 229  

טמפרטורות 9–38, 275

 Tep )ֶטּפ ּפראנאם )אנגקור תֹום
222–3 Pranam

71 Tran Anh Hung טראן ָאן הּונג

 Tran Duc Luong טראן דּוק לּונג
51

 Tran Hung טראן הּונג ָדאּו, גנרל
44 Dao

ֶדן קֶייּפ ּבאק )אתרי העלייה   
לרגל בֶין טּו( 189

האנג ָדאּו גֹו 188  

164 Tran Huc )טראן הּוק )האנוי

טראן, הקפלה של משפחת )הֹוי 
133 ,130 ,129 Tran )ָאן

195 Tran Luc טראן לּוק

 Tranh טראן ְניאן טֹונג, קיסר
189 Nhan Trong

44 Tran טראן, שושלת

195 Trang An טראנג ָאן

93 ,54 Tra Vinh ְטָרה ִוין

מלונות 238  

93 Tra Vinh ְטָרה ִוין, כנסייה

102 Tre Nho טֶרה ְניֹו, אי

37 Trung Do טרּונג דֹו, פסטיבל

 Troung Tan טרֹונג טאן סאנג
20 Sang

36 Trung Nguyen טרּונג ְנְגִווין

טרּונג סֹון, בית־הקברות הלאומי 
153 Truong Son

 ,17 Truong Son טרּונג סֹון, הרים
 125

 ,118 Truong Chinh טרּונג ִצ'ין
199

36 Trung Thu טרּונג תּו, פסטיבל

42 Trieu Da טִריּו ָדה

טִריּו קוואנג פּוק, רחוב )הו צ'י מין 
 Trieu Quang Phuc )סיטי

מסלול הליכה בצ'ֹולֹון 73  

45 Trinh טרין, אצילים

דֹונג הֹוי 154  

הֹו טאי )האנוי( 172  

פגודת לֶיין פאי )האנוי( 167  

 Trinh Thap טרין תאּפ, האציל
167

טרקים 265, 267

י
יאק וֶיין, פגודה )הו צ'י מין סיטי( 

75 ,11 Giac Vien
יּוָדָידיְטָיָוְרמאן השני, המלך 

 ,219 Udayadityavarman II
222

יום העצמאות 36

יונקים ימיים 194

יוסף הקדוש, קתדרלה )האנוי( 
165 ,156

 Yok Don יֹוק דֹון, הפארק הלאומי
122

ילדים 272

במלונות 235  

ים סין הדרומי 17, 125

 Iemitsu, Shogun ֶימיטסּו, שֹוגּון
128

 Yen Tu ֶין טּו, אתרי עלייה לרגל
189

34 Yen Tu ֶין טּו, פסטיבל

189 Yen Ky Sinh ֶין קי ִסין

יפן 46, 47

)י(פני, הגשר המקורה )הֹוי ָאן( 
128–9

מפת רחובות מאוירת 130  

 Yersin, ֶיְרִסין, אלכסנדר
118 ,112–13 Alexandre

ָישֹוָוְרמאן הראשון, המלך 
 ,213 ,208–9 Yashovarman I

225

כ
כבישים, חוקים 285

כדורגל 262

כיבוי אש 275

אנגקור 229  

כימית, לוחמה 89

כלבים, מירוצים 262

כלונסאות, בתים 103

בית הכלונסאות של הֹו צ’י מין   
)האנוי( 10, 169

כלכלה 20–19

כללי התנהגות 3–272

מנהגי־אכילה 243  

כנסיות 27

93 Tra Vinh כנסיית ְטָרה ִוין  

92 My Tho כנסיית מי תֹו  

ראו גם קתדרלות  

כסף 276-7

אנגקור 229  

)ה(כסף, מפל 184, 201

כסף, תכשיטיםם, מה לקנות 
בווייטנאם 259

כספומטים 276

כפרים צפים 103

מפרץ האלֹונג 187  

כרטיסי אשראי 276

בחנויות 254  

כתבי־עת 279

כתובות 279

שמות הרחובות ברובע העתיק   
161

ל
201 Lao Cai ָלאּו קאי

אקלים 38  

26 Laozi ָלאֹוְדְזה

לאוס 17

מעברי־גבול 281  

120 Lat )לאט, כפר )דאלאט

 Lam )לאם דֹונג, מוזיאון )דאלאט
119 Dong

Vinh ִוין

מלונות 239  

 Vinh )ִוין טראנג, פגודה )מי תֹו
92 Trang

94 Vinh Long ִוין לֹונג

מלונות 238  

מסעדות 248  

שיט 95  

125 Vinh Moc ִוין מֹוק

154 Vinh Moc ִוין מֹוק, מנהרות

ִוין ְנגֶיים, פגודה )הו צ'י מין סיטי( 
68 Vinh Nghiem

וינקֹום, מרכז־הקניות )הו צ'י מין 
61 Vincom )סיטי

ז
42 Giao Chi ָזאּו צ'י

196 Giai Oan זאי אֹוָאן, פגודה

ז'אן ד'ארק 27

 Giap, Vo זאפ, גנרל וֹו ְנְגִווין
173 ,47 Nguyen

הבסיס הצבאי ֶחה סאן 153  

מצודת האנוי 172  

 ,46 ,45 Gia Long ָזה לֹונג, הקיסר
 68

האי פּו קוֹוק 105  

מצודת הּוֶאה 144, 8–146, 143  

מקדש הספרות )הּוֶאה( 152  

קברו של 149  

)ה(זיכרון, פארק )סֹון מי( 
119 Memorial Park

זיקוקין די־נור 33

ח
 ,142 Khai Dinh חאי ִדין, קיסר

147
קברו 149  

42 Han חאן, סינים בני

35 Labor Day חג העבודה

חג השחרור 35

חג־המולד 37

חגים לאומיים 37

 Khe Sanh ֶחה סאן, בסיס צבאי
153

 1968( Khe Sanh( ֶחה סאן, קרב
153 ,125

105 Khu Tuong חּו טּונג

)ה(חוף המרכזי 23

חופים

דאט דֹוק 102  

דֹוק ֶלט 109, 115  

דרום מרכז וייטנאם 107  

האי פּו קוֹוק 105  

ָהה טֶיין 89  

הֹו קֹוק 80  

הֹון צ’ֹונג 104  

החוף העירוני )ְנָיה צ'אנג( 112  

וּונג ָטאּו 80  

לאנג קֹו 141  

לֹונג האי 80  

מּוי ֶנה 9, 13, 55, 107, 11–110  

ְנָיה צ’אנג 115  

ְניֹו 102  

ִנין צ'ּו 111  

ָסה הּוִיין 123  

פאן תֶייט 107  

צ’יינה ּביץ’ 137  

קּוָאה דאי 132  

קִווי ְניֹון 122-3  

תּוָאן ָאן 141  

חורף בווייטנאם 37

 ;NLF( חזית השחרור הלאומי
וֶייטקֹונג( 48 

חזרן )במבוק(, מה לקנות 
בווייטנאם 259

חיות־בר 3–22

הדלתא של המקונג 101  

המרכז להצלת קופים בסכנת   
הכחדה )הפארק הלאומי קּוק 

פּונג( 197

יונקים ימיים בווייטנאם 194  

פרפרים 23   

צפון וייטנאם 205  

שוניות אלמוגים ועולם־החי הימי   
בווייטנאם 194

שימור 20-21  

שמורת הטבע ואן לֹונג 195  

ראו גם אקוואריומים, ציפורים,   
פארקים לאומיים, גני חיות

חיסונים 271

אנגקור 229  

חירום, מספרים 275

אנגקור 229  

ְחֶלָאנג, פגודה )סֹוק טראנג( 
100 Khleang

חמשת עופות הפניקס, מגדל־
השמירה )מצודת הּוֶאה( 146

חשמל 273

ט
204 Tay טאי, בני

Tay Ho )טאי הֹו )האנוי

מסעדות 251  

 1771-92( Tay Son( טאי סֹון, מרד
45

34 Tay Son טאי סֹון, פסטיבל

 Tay )טאי פּונג, פגודה )האנוי
177 ,10 Phuong

26–7 ,19 Tam Giao טאם ָזאּו

36 Tam Tong טאם טֹונג, פסטיבל

 Tam Son טאם סֹון הֹוי, פגודה
 Hoi Quan

מסלול הליכה בצ'ֹולֹון 73  

195 Tam Coc טאם קֹוק

טאן סֹון ְניאט, נמל־בתועפ )הו צ'י 
280– Tan Son Nhat )מין סיטי

81
129 Tan Ky )טאן קי, בית )הֹוי ָאן

מפת רחובות מאוירת 131  

43 ,42 Tang טאנג, שושלת

201 Ta Phin ,ָטה ִפין

224 ,210 Ta Prohm ָטה ְּפרֹום

110 Ta Cu ָטה קּו, הר

177 Tu Dao Hanh טּו ָדאּו האן

 Tu Dam )טּו דאם, פגודה )הּוֶאה
143

46 Tu Duc טּו דּוק, הקיסר

קברו 149  

172 Tu Hoa טּו הּוָאה, נסיכה

 Tu )טּו ְהיּו, פגודה )מצודת הּוֶאה
148 Hieu

42 Tong Binh טֹונג ּבין

29 Tuong )טּונג )האט ּבֹוי

212 Tonle Sap טֹוְנֶלה סאּפ

183 ,17 Tonkin טֹונקין, מפרץ

תקרית מפרץ טֹונִקין )1964( 48  

121 Tur טּור

36 Tet Doan Ngo ֶטט דֹוָאן ְנגֹו
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 Lam )לאם טי ני, פגודה )דאלאט
118–19 Ty Ni

 1407( Lam Son( לאם סֹון, מרד
44

141 Lang Co לאנג קֹו, חוף

מלונות 239  

מסעדות 250  

117 121 Lak לאק, אגם

 Lac Long לאק לֹונג קוואן, מלך
41 Quan

)ה(לבנים, בני תאי 198, 199

 Le Dai Hanh ֶלה דאי האן, קיסר
195 ,44

199 ,50 Le Duan ֶלה דּוָאן

49 Le Duc Tho ֶלה דּוק תֹו

 Le Van ֶלה ואן דּוֶייט, הגנרל
68 ,11 Duyet, General

ֶלה ואן דּוֶייט, מקדש )הו צ'י מין 
68 ,11 Le Van Duyet )סיטי

 Le Van ֶלה ואן דּוֶייט, פסטיבל
36 Duyet

93 Le Van Chot ֶלה ואן צ’ֹוט

189 ,44 Le Loi ֶלה לֹוי, קיסר

195 ,44–5 ,31 Le ֶלה, שושלת

 Le Thanh ֶלה תאן טֹונג, הקיסר
189 ,44 Tong

לוויתנים, פסטיבל 7–36

לוח־השנה 273

 Long Bien )לֹונג ּבֶיין, גשר )האנוי
162

80 Long Hai לֹונג האי

מלונות 237  

 Long )לֹונג חאן, פגודה )קִווי ְניֹון
122 Khan

 Long )לֹונג סֹון, פגודה )ְנָיה צ’אנג
112 ,13 Son Pagoda
Long Kien לֹונג קֶיין, כפר

פסטיבלים 37  

43 544( Ly Bon( לי ּבֹון, מרד

172 Ly Nam De לי נאם ֶדה, לורד

 Ly Nhan לי נאן טֹונג, הקיסר
177 Tong

44 Ly לי, שושלת

ייסודה של תאנג לֹונג 164  

מקדש הספרות )האנוי( 170  

 44 Ly Thai To לי תאי טֹו, הקיסר

האנוי 157  

ייסודה של תאנג לֹונג 164  

מקדש ּבאק ָמה )האנוי( 162  

מקדש קוואן תאן )האנוי( 172  

פסלו 164  

 Ly Thai Tong לי תאי טֹונג, קיסר
169

 Lien Phai )לֶיין פאי, פגודה )האנוי
167

34 Lim ִלים, פסטיבל

ִלין סֹון טרּונג תֹו, פגודה )הר ָטה 
110 Linh Son Truong Tho )קּו

ִלין סֹון לֹונג דֹוָאן, פגודה )הר ָטה 
110 Linh Son Long Doan )קּו

לינה בבתים פרטיים 234, 235

לכה

קניות 256, 257, 258   

לנין

פסלו 168  

לשכת המידע לתיירים 272, 273

אנגקור 228, 229  

מ
198 Mai Chau מאי ָצ’אּו, עמק

מלונות 241  

 Mac Dang Dung מאק דאנג דּונג
45

104 Mac )מאק, קברים )ָהה טֶיין

104 Mac Cuu מאק קּו

204 Mac מאק, שושלת

מגדלורים

וּונג ָטאּו 80  

מגורים 41–232

דירות להשכרה 234, 235  

לינה בבתים פרטיים 234, 235  

ראו גם מלונות  

מגיפות 275

48 Maddox, USS מדוקס, ספינה

)ה(מדרשה, מוזיאון )קֹונטּום( 122

 Ma Vien, General ָמה וֶיין, הגנרל
162

42 Me Linh ֶמה ִלין

)ה(מהפכה, מוזיאון )קֹון סֹון( 102 

 Mo Co )מֹו קֹו, מקדש )לֹונג האי
80

מּוּבאראּכ, מסגד )ָצ’אּו דֹוק( 
104 Mubarak

 Maugham, W. מוהם, סומרסט
166 ,62 Somerset

)ה(מוזיאון העירוני )הו צ'י מין 
סיטי( 63

)ה(מוזיאון לאמנות )האנוי( 10, 
168

)ה(מוזיאון לאמנות )הו צ'י מין 
סיטי( 71

מוזיאונים וגלריות 

דמי כניסה 272  

המוזיאון הווייטנאמי לאמנות   
)האנוי( 10, 168

המוזיאון הווייטנאמי להיסטוריה   
צבאית )האנוי( 10, 168

המוזיאון הלאומי אנגקור )סֶיים   
ריּפ( 212

המוזיאון הלאומי לתולדות   
וייטנאם )האנוי( 10, 12, 7–166

המוזיאון המלכותי לעתיקות   
)הּוֶאה( 142

המוזיאון לאמנות )הּו צ’י מין   
סיטי( 71

המוזיאון לחרסינה )הֹוי ָאן( 131,   
132

המוזיאון לפולקלור )האנוי( 10,   
176

המוזיאון לפולקלור דאק לאק   
)ּבּון ָמה תּוט( 121

המוזיאון לשרידי המלחמה )הו   
צ'י מין סיטי( 11, 69

המוזיאון לתולדות וייטנאם )הו   
צ'י מין סיטי( 11, 65

המוזיאון לתרבות ָסה הּוִיין )הֹוי   
ָאן( 129, 130

המוזיאון של בני ְקֶמר )ְטָרה ִוין(   
93

המקדשים של מלכי הּונג   
)האנוי( 177

מוזיאון אלכסנדר ֶיְרִסין )ְנָיה   
צ’אנג( 13–112

מוזיאון ּבאק ִדין )וּונג ָטאּו( 80  

מוזיאון בית הזיכרון )האנוי( 161  

מוזיאון בית־הכלא הּוָאה לּו   
)האנוי( 10, 165

מוזיאון דֹונג תאּפ )ָקאּו לאן( 94  

מוזיאון דֶיין ּבֶיין פּו 199   

מוזיאון האיפֹונג 192  

מוזיאון הֹו צ’י מין )האנוי( 168  

מוזיאון הו צ'י מין סיטי 63  

מוזיאון הּוָאה ִּבין 198  

מוזיאון המדרשה )קֹונטּום( 122  

מוזיאון המהפכה )קֹון סֹון( 102   

מוזיאון הנשים של דרום וייטנאם   
)הו צ'י מין סיטי( 69

מוזיאון לאם דֹונג )דאלאט( 119  

מוזיאון צ’אם לפיסול )דאנאנג(   
138 ,12

98 Can Tho מוזיאון קאן תֹו  

מוזיאון קֶיין יאנג )ראק ָיה( 102  

מוזיאון ְקֶמר )סֹוק טראנג( 100  

ִקים לֶיין 155  

 ,55 ,13 ,9 Mui Ne מּוי ֶנה, חוף
11 –110 ,107

מלונות 238   

מסעדות 249  

111 Mui Ne מּוי ֶנה, כפר

 ,183 ,182 Hmong מֹונג, בני
202–3

המֹונג הפרחוניים 25, 184, 203  

סאָּפה 200, 201  

198 ,25 Muong מּונג, בני

מוניות

אל אנגקור 226  

מוניות אופנוע 284  

מוניות עם מונה 284-5  

נמל־תעופה 280, 281  

מּוניָרנגסיָאָרם, מקדש )קאן תֹו( 
98 Munirangsyaram

מוסיקה 263

מוסיקה בת־זמננו וקונצרים   
263 ,261

מסורתית 9–28, 61–260, 263  

מוסיקה ומחול מלכותיים 29

מועדונים 262, 263

198 Moc Chau מֹוק ָצ’אּו

מזג האוויר 9–38

אנגקור 226  

מתי לנסוע 270  

מזכרות 9–258

מחול 29, 61–260, 263

מחלות 274-5

אנגקור 229  

חיסונים 229, 271  

מטבע 7–276

אנגקור 229  

כרטיסי אשראי נטענים 276  

מטבעות 277

מטרופולין, בניין )הו צ'י מין סיטי( 
60 Metropolitan

 ,49 My Lai )1968( מי לאי, טבח
123 ,107

 ,124 ,43 ,12 ,9 My Son מי סֹון
134–7 ,125

176 My Chau מי ָצ'אּו

92 My Tho מי תֹו

מלונות 237  

מסעדות 248   

92 My Tho מי תֹו, כנסייה

מידות 273

 Minh Mang ִמין מאנג, הקיסר
68 ,46

מצודת הּוֶאה 144, 147  

פאן תֶייט 110   

פגודת ָּבאּו קוֹוק )הּוֶאה( 142  

קברו 149, 152  

מיניבוסים 284 

מיסיונרים 45 

)ה(מיעוטים האתניים בווייטנאם 
24–5 ,17–18

מכונית 285

השכרה 283, 285  

מכס 271

אנגקור 227   

מכת חום 275

מלון ָקָרֶוול )הו צ'י מין סיטי( 
62 ,13 ,11 Caravelle Hotel

מלונות 41–232 

אנגקור 228, 241  

אתרי־נופש 233  

גסטהאוסים ומלונות קטנים 234  

דירוג 232  

דרום־מרכז וייטנאם 9–238  

האנוי 40–239  

הדלתא של המקונג ודרום   
וייטנאם 8–237

הו צ'י מין סיטי 7–236  

הזמנת מקומות 232, 235, 270  

טיפים 235   

ילדים 235  

מחירים 232  

מטיילים נכים 235  

מיסים 234  

מלון סופיטל לג’נד מטרופול   
)האנוי( 10, 166

מלון קונטיננטל )הו צ'י מין סיטי(   
62 ,61 ,11

מלון ָקָרֶוול )הו צ'י מין סיטי( 11,   
62 ,13

מלון ֶרקס )הו צ'י מין סיטי( 55,   
64 ,61

מלונות יוקרה 233  

מרכז וייטנאם 239  

עמידה על המקח 5–234  

צ’ק אין 233  

צפון וייטנאם 41–240  

ראפלס גראן אוטל ד’אנגקור   
)סֶיים ריּפ( 212

מלונות זולים 234

מלונות יוקרה 233

מלחמה, מוזיאון לשרידים )הו צ'י 
מין סיטי( 11, 69

מלחמה, מצבת זיכרון )ָקאּו לאן( 
94

מלחמת העולם השנייה 46, 47

)ה(מלך המצורע, רחבת )אנגקור 
תֹום( 223

ממשל ופוליטיקה 20

)ה(מנדרינים, היכל )מצודת הּוֶאה( 
146

מנהרות 77

ִוין מֹוק 154  

קּו צ’י 11, 76  

122 ,121 ,25 Mnong ְמנֹונג, בני

מס נסיעות

אנגקור 227  

מסגדים

93 Hoi Giao )הֹוי ָיאּו )ְטָרה ִוין  

מסגד מּוּבאראּכ )ָצ'אּו דֹוק( 104   
Mubarak

 104 Chau )ָצ'אּו יאנג )ָצ'אּו דֹוק  
Giang

 Cholon )צ'ֹולֹון )הו צ'י מין סיטי  
73

מסים על אלכוהול 243

אנגקור 227  

במלונות 234  
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מסעדות 53–242

אנגקור 9–228, 253  

דרום־מרכז וייטנאם 9–248  

האנוי 52–250  

הדלתא של המקונג ודרום   
וייטנאם 8–247

הו צ'י מין סיטי 57, 7–246  

טיפים 243  

טעמים 244-5  

מחירים 243  

מנהגי־אכילה 243  

מרכז וייטנאם 249-50  

פֹו 242  

צמחוני 243  

צפון וייטנאם 252-3  

קֹום 242  

ראו גם אוכל ומשקאות  

מעבורות 283

אל אנגקור 226, 227  

האלֹונג סיטי 186  

מעיינות חמים 267

ִּבין ָצ'אּו 81  

תאּפ ָּבה 114  

מערות 

האנג ּפאק ּבֹו 204  

האנג ּפּונג 204  

הפארק הלאומי פֹונג ְנָיה-ֶקה   
ּבאנג 125, 5–154

טאם קֹוק 195  

מפרץ האלֹונג 8–186  

מקדש תאק דֹונג 104  

)ה(מפורז, האזור 17, 125, 153

מפות 

אנגקור תֹום 223  

אקלים 9–38  

דאלאט 119  

דֹונג חֹוי )הו צ'י מין סיטי( 61–60  

דרום־מזרח אסיה 15  

דרום־מרכז וייטנאם 108-9  

האי פּו קוֹוק 105  

האי קאט ָּבה 193  

האנוי 9–158  

האנוי: הרובע העתיק 61–160  

האנוי: מפת הרחובות 81–178   

הדלתא של המקונג ודרום   
וייטנאם 91–90

הו צ'י מין סיטי 9–58  

הו צ'י מין סיטי: מפת הרחובות   
82–7

הּוֶאה 143  

הּוֶאה: מצודת הּוֶאה, קברי   
המלכים 149

הֹוי ָאן 128  

הֹוי ָאן: הרובע העתיק 31–130  

הפארק הארכיאולוגי אנגקור   
11 –210

וייטנאם 9–8, 15–14, 5–54  

וייטנאם: מפת הדרכים, כריכה   
אחורית

ִוין לֹונג, שיט 95   

חצי־האי הודו-סין 14-15  

מי סֹון 135  

מסלול הליכה בצ'ֹולֹון )הו צ'י מין   
סיטי( 72-3

מפרץ האלֹונג 7–186  

מרכז וייטנאם 126-7  

ְנָיה צ’אנג 113  

ְנָיה צ’אנג: חופים 115  

סֶיים ריּפ 212  

פגודת הבשמים 196-7  

פגודת הבשמים: שיט 152  

צפון וייטנאם 5–184  

קאן תֹו 98  

מפלים

ּבֹו ְּבָלה 120  

ָדאּו דאנג 200  

דאטאנָיה 106, 120  

דאמּברי 108, 120  

תאק ּבאן זֹוק 204  

תאק ּבאק )מפל הכסף( 184,   
201

מצודות מלכותיות 31 

מצודות

אדריכלות 31  

האנוי 10, 172  

הֹו 195  

הּוֶאה 12, 9–144  

קֹו לֹוָאה )האנוי( 176  

מקדשים

אדריכלות אנגקור 19–218  

אנגקור וואט 208, 209, 210,   
17 –216

ּבאיֹון )אנגקור תֹום( 15–214,   
222 ,221 ,220

ּבאנֵטיי ְסֵריי 210, 225  
ּבאּפּואֹון )אנגקור תֹום( 222  

ּבאק ָמה )האנוי( 10, 161, 162  
האי ָּבה טרּונג )האנוי( 167  

הכס הקדוש של הָקאּו דאי )הו   
צ'י מין סיטי( 11, 9–78

המקדש ההינדי ָמריָאמאן )הו צ'י   
מין סיטי( 70

המקדשים של מלכי הּונג   
)האנוי( 177

ָטה ּפרֹום 210, 224  
ֶלה ואן דּוֶייט )הו צ'י מין סיטי(   

68 ,11
מקדש הספרות )האנוי( 10,   

170–71
מקדש הספרות )הּוֶאה( 152  

ּפיֶמָאָנגאס )אנגקור תֹום( 222  
ּפנֹום ּבאֶקנג 213  

ּפֶרָאה קאן 210, 213  
ְּפראסאט ֶנָאג ֶּפָאן 210, 224  

ְּפראסאט ְקראוואן 224-5  
קבוצת רֹולּוס 210, 225  

ראו גם; פגודות מקונג, נהר   
89 Mekong

165 McCain, John מק'יין, ג'ון
 McNamara, מקנמרה, רוברט

153 Robert
208 Meru ֶמרּו, הר

אנגקור וואט 216, 219   
ּבאּפּואֹון )אנגקור תֹום( 222  
ּבאקֹונג )קבוצת רֹולּוס( 225  

סגנון אדריכלי 218  
ָמריָאמאן, המקדש ההינדואיסטי 
 Mariamman )הו צ'י מין סיטי(

70
מרכז וייטנאם 55–125

האדריכלות והפיסול של בני   
צ’אם 139

הּוֶאה 9–142  
הֹוי ָאן 33–128  
מי סֹון 6–134  
מלונות 239  

מסעדות 50–249  
מפה 7–126  

שיט בנהר הבשמים 152  
מרכזי קניות 255, 257

62 Malraux, André מרלו, אנדרה

71 Murphy, Audie מרפי, אודי

משטרה 274, 275

אנגקור 229  

משפחה, החשיבות הדתית של 67

משקאות

גינות בירה וִּבָיה הֹוי 243  

מסים 243  

נ
47 Navarre נאוואֶרה, הגנרל

42 Nam Viet נאם וֶייט

 Nam נאם פּונג, הקיסרית
119 Phuong

27 Ngo Van Chieu ְנגֹו ואן צ’יּו

 ,43 ,42 Ngo Vuong ְנגֹו וּונג, מלך
 44

 Ngo )ְנגֹו מֹון, שער )מצודת הּוֶאה
145 Mon

37 Ngo ְנגֹו, מרוצי סירות

44 ,42 Ngo Quyen ְנגֹו קּוֶיין

 46 ,45 Nguyen Anh ְנְגִווין ָאן

 Nguyen Binh ְנְגִווין ִּבין חֶיים
79 Khiem

19 Nguyen Du ְנְגִווין דּו

 Nguyen Huu Hao ְנְגִווין הּו האּו
119

 Nguyen ְנְגִווין הֹוָאנג, האציל
148 Hoang

 Nguyen Huy ְנְגִווין הּוי תֶייּפ
19 Thiep

 Nguyen Van Linh ְנְגִווין ואן ִלין
50–51

 Nguyen Van Sieu ְנְגִווין ואן סיּו
164

 Nguyen Van Trai ְנְגִווין ואן צ’אי
189

 Nguyen Tan ְנְגִווין טאן דּונג
51 ,20 Dung

ְנְגִווין טרּונג טרּוק, מקדש )ראק 
102 Nguyen Trung Truc )ָיה

ְנְגִווין טרּונג טרּוק, פסטיבל 
 Nguyen Trung Truc המקדש

37
 Nguyen Minh ְנְגִווין ִמין טִרֶייט

51 Triet
ְנְגִווין ִסין סאק, קברו )ָקאּו לאן( 

94 Nguyen Sinh Sac

 Nguyen Quoc ְנְגִווין קוֹוק קוואן
51 Quan

57 ,45 Nguyen ְנְגִווין, שושלת
דֹונג הֹוי 154  

ֶדן ְנגֹוק סֹון )האנוי(  
הּוֶאה 125   

מצודת הּוֶאה 144, 50–145,   
147

 Nguyen Thai Hoc ְנְגִווין תאי הֹוק
47

ְנְגִווין תאן נאם )נזיר הקוקוס( 
 92 Nguyen Than Man

ְנגָייה ָאן הֹוי קוואן, פגודה )הו צ'י 
 Nghia An Hoi Quan )מין סיטי

71
מסלול הליכה בצ'ֹולֹון 73  

נוטרדאם, קתדרלה )הו צ'י מין 
64 ,13 ,11 Notre Dame )סיטי

מפת רחובות מאוירת 60  
 Notre )נוטרדאם, קתדרלה )הּוֶאה

142 Dame
 Noi )נֹוי ּבאי, נמל־התעופה )האנוי

281 ,280 Bai
189 Nui Bai Tho נּוי ּבאי תֹו
76 Nui Ba Den נּוי ָּבה ֶדן

80 Nui Lon )נּוי לֹון )וּונג ָטאּו
80 Nui Nho )נּוי ְניֹו )וּונג ָטאּו

 Nun Nu Thanh נּון נּו תאן קוואנג
142 Quang

204 ,183 Nung people נּונג, בני
 Nong Duc Manh נֹונג דּוק מאן

51
נוף 22-3

 Ngo )נזיר החימר )ְנגֹו ִקים טֹונג
100 Kim Tong

24 28 Nhac Tai Tu ְנָיה טאי טּו
 ,107 ,13 Nha Trang ְנָיה צ’אנג

112–15
אקלים 39  
חופים 115  
מלונות 238  

מסעדות 249  
מפה 113  

 Nha Trang ְנָיה צ’אנג, קתדרלה
112 ,13

102 Nho ְניֹו, חוף
195 Ninh Binh ִנין ִּבין

מלונות 241  
מסעדות 252  

 Ninh Hoa ִנין הּוָאה

מלונות 238  

111 Ninh Chu ִנין צ’ּו, חוף

)ה(ניצחון, אנדרטה )ּבּון ָמה תּוט( 
121

 Nixon, Richard ניקסון, ריצ׳ארד
137 ,123 ,49

נכים, מטיילים 272, 273

אנגקור 229  

במלונות 235  

נעליים

מה לקנות בווייטנאם 258  

 Napoleon נפוליאון בונפארטה
149 Bonaparte

נצרות 45

)ה(נשיא, ארמון )האנוי( 31

)ה(נשיא הֹו צ׳י מין )הדוד הֹו( 

מקדש )ְטָרה ִוין( 93  

נשים, מוזיאון דרום וייטנאם )הו 
צ'י מין סיטי( 69

נשים מטיילות 275

ס
94 Xeo Quyt ֶסאֹו קִוויט

104 Sam סאם, הרים

200–201 ,183 ,54 Sapa סאָּפה

מלונות 241  

מסעדות 252-3  

122 Sedang ֶסדאנג, בני

123 Sa Huynh ָסה הּוִיין

המוזיאון לתרבות ָסה הּוִיין )הֹוי   
ָאן( 129, 130

 Xa )ָסה לֹוי, פגודה )הו צ'י מין סיטי
69 Loi

100 Xa Lon ָסה לֹון, פגודה

 Xuan Huong סּוָאן הּונג, אגם
118

 140–41 Suoi Voi סּוי וֹוי
 Suoi Tien )סּוי טֶיין )חוף מּוי ֶנה

111
197 Suoi Yen סּוי ֶין, נהר

155 Son Doong סֹון דּונג, מערה

169 ,79 Sun Yat Sen סּון יאט ֶסן

198–9 ,183 Son La סֹון ָלה

אקלים 38  

מלונות 241  

198-9 Son La סֹון ָלה, כלא
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107 Son My סֹון מי

198 Song Da סֹונג ָדה, מאגר

סוסים, מירוצים 262

סוף השבוע, שוק )האנוי(

מפת רחובות מאוירת 160  

סופיטל לג’נד מטרופול, מלון 
 Sofitel Legend )האנוי(

166 ,10 Metropole
100 ,88 Soc Trang סֹוק טראנג

מלונות 238  

מסעדות 248  

פסטיבלים 37  

סּוְרָיָוורמאן הראשון, המלך 
223 Suryavarman I

סּוְרָיָוורמאן השני, המלך 
Suryavarman II

אנגקור וואט 209, 216  

תבליטים 217, 219  

סחורות מזויפות 255

71 Stone, Oliver סטון, אוליבר

סטייט, גסטהאוס )האנוי( 31

137 Stern, Philippe סטרן, פיליפ

212 Sihamoni סיהאמֹוני, מלך

סייגון, גן־החיות והגן הבוטאני )הו 
צ'י מין סיטי( 11, 65

סייגון סקייֶדק )הו צ'י מין סיטי( 
63 ,13 ,11 Saigon Skydeck

סייגון ראו הו צ'י מין סיטי 

212 Siem Reap סֶיים ריּפ

מלונות 241  

מסעדות 253  

מפה 212  

201 Sin Chai ִסין צ’אי

סין־וייטנאם, מלחמה )1979( 200

סיניות, מסעדות 242 

סין

ההשפעה על התרבות   
הווייטנאמית 18

כיבוש וייטנאם 42  

מעברי־גבול 281  

41 Xich Qui ִסיק קִווי

 284 Cyclo סיקלֹו

)ה(סירות, אנשי 50

סירות ומעבורות 283

אל אנגקור 226, 227  

אל האלֹונג סיטי 186  

מרוץ הסירות ְנגֹו 37  

נהר הבשמים 152  

סירות דרקון 187  

שיט ִוין לֹונג 95   

סלולריים, טלפונים 278

ספא 267

המעיינות החמים ִּבין ָצ'אּו 81  

המעיינות החמים תאּפ ָּבה 114  

ספורט 262, 263

ספרות 19

)ה(ספרייה המלכותית )מצודה 
הּוֶאה( 144, 147

סרטים 262, 263

סתיו בווייטנאם 36-7

ע
עבודות־יד, קניות 256, 257

)ה(עופות, כפר )דאלאט( 120

עטלפים

פגודת צ'ּוָאה דֹוי 100  

)ה(עיר האסורה הסגולה )מצודת 
הּוֶאה( 146

)ה(עיר הקיסרית )מצודת הּוֶאה( 
 144–9 ,12

)ה(עירוני, חוף )ְנָיה צ’אנג( 112

)ה(עירוני, תיאטרון )הו צ'י מין 
סיטי( 11, 62

מפת רחובות מאוירת 61  

)ה(עירייה, בית )הו צ'י מין סיטי( 
63 ,13 ,11

מפת רחובות מאוירת 60  

עיתונים 279

)ה(עמוד, הפגודה בתּו דּוק )הו צ'י 
מין סיטי( 76

)ה(עמוד, פגודה )האנוי( 10, 30, 
169

עמידה על המקח 

במלונות 234-5  

בחנויות 254  

)ה(עצמאות, ארמון )הו צ'י מין 
סיטי( 11, 13, 65

עקיצות חרקים 275

עתיקות המלכים, מוזיאון )הּוֶאה( 
142

פ
 Phat Diem פאט דֶיים, קתדרלה

195

 Phat פאט תאי טאי ָאן, מקדש
104 Thay Tay An

 Pham Van Dong פאם ואן דֹונג
173

19 Pham Thi Hoai פאם תי הֹוָאי

51 Phan Van Khai פאן ואן חאי

Phan Rang- פאן ראנג-תאּפ צ’אם
111 ,108 Thap Cham

מלונות 238  

פסטיבלים 37  

 Phan Thanh Gian פאן תאן יאן
94

110 ,107 Phan Thiet פאן תֶייט

מלונות 238  

42 Fanyu פאניּו

201 Fansipan פאנסיּפאן, הר

 Fansipan )פאנסיּפאן, הר )סאָּפה
201

 Phap )פאּפ לאם, פגודה )דאנאנג
138 Lam

204 Pac Ngoi ּפאק ְנגֹוי, כפר

פארקים וגנים

גני הפרחים )דאלאט( 118  

דמי כניסה 272  

הגן הבוטאני )האנוי( 169  

הגן הבוטאני )הו צ'י מין סיטי(   
65 ,11

פארק המים דאם ֶסן )הו צ'י מין   
סיטי( 75

פארקים לאומיים

192 Bai Tu Long ּבאי טּו לֹונג  

 Bach )ּבאק ָמה )מרכז וייטנאם  
140 Ma

 Ba Be )ָּבה ֶּבה )צפון וייטנאם  
204 ,183

122 Yok Don יֹוק דֹון  

105 Phu Quoc פּו קוֹוק  

Phong Nha- פֹונג ְנָיה-ֶקה ּבאנג  
154–5 ,125 Ke Bang

94 Tram Chim צ׳אם שים  

193 Cat Ba קאט ָּבה  

 Cat )קאט טֶיין )הו צ'י מין סיטי  
81 Tien

102 Con Dao קֹון ָדאּו  

 ,183 Cuc Phuong קּוק פּונג  
197

פגודות

אדריכלות 30  

פגודת אֹונג )ְטָרה ִוין( 93  

פגודת אֹונג )קאן תֹו( 98  

פגודת אֹונג ֶמט )ְטָרה ִוין( 90, 93  

פגודת ִאים סֹום רֹונג 100  

פגודת ָאנג )ְטָרה ִוין( 93  

פגודת ָּבאּו קוֹוק )הּוֶאה( 3–142  

פגודת דּו האנג )האיפֹונג( 192  

פגודת דיּו ֶדה )הּוֶאה( 142  

פגודת האנג 93  

פגודת הבשמים 183, 7–196  

פגודת העמוד )האנוי( 10, 30,   
169

פגודת העמוד בתּו דּוק )הו צ'י   
מין סיטי( 76

פגודת השגריר )האנוי( 10, 165  

פגודת וֶיין ִמין )ֶּבן ְטֶרה( 93  

פגודת ִוין ְטראנג )מי תֹו( 92  

פגודת ִוין ְנגֶיים )הו צ'י מין סיטי(   
68

פגודת ְחֶלָאנג )סֹוק טראנג( 100   

פגודת טאי פּונג )האנוי( 10,   
177

פגודת טאם סֹון הֹוי קוואן )הו צ'י   
מין סיטי( 73

פגודת טּו דאם )הּוֶאה( 143  

פגודת טּו היּו )מצודת הּוֶאה(   
148

פגודת ָיק וֶיין )הו צ'י מין סיטי(   
75 ,11

פגודת לאם טי ני )דאלאט(   
118–19

פגודת לֹונג חאן )ְקִווי ְניֹון( 122  

פגודת לֹונג סֹון )ְנָיה צ’אנג( 13,   
112

פגודת לֶיין פאי )האנוי( 167  

פגודת ִלין סֹון ְטרּונג תֹו )הר ָטה   
קּו( 110

פגודת ִלין סֹון לֹונג דֹוָאן )הר ָטה   
קּו( 110

פגודת ְנגָייה ָאן הֹוי קוואן )הו צ'י   
מין סיטי( 71, 73

פגודת ָסה לֹוי )הו צ'י מין סיטי(   
69

פגודת ָסה לֹון )סֹוק טראנג( 100  

פגודת פאט לֹון )ראק ָיה( 102  

פגודת פאּפ לאם )דאנאנג( 138  
פגודת פֹו דֹו )דאנאנג( 138  

פגודת פּו דּונג )ָהה טֶיין( 104  
פגודת פֹו ִמין )ראק ָיה( 102  

פגודת פּונג סֹון )הו צ'י מין סיטי(   
75

פגודת פּוק ָאן הֹוי קוואן )הו צ'י   
מין סיטי( 72

פגודת צ’אן קוֹוק )האנוי( 30,   
172

פגודת קוואן ָאן )הו צ'י מין סיטי(   
74 ,72 ,19 ,11

פגודת קוואן קֹונג )הֹוי ָאן( 132  
פגודת ִקים לֶיין )האנוי( 172  

פגודת קיסר אבן־הירקן )הו צ'י   
מין סיטי( 11, 7–66

פגודת תאי )האנוי( 10, 30, 177  
פגודת תֶיין ָהאּו )הו צ'י מין סיטי(   

74 ,72 ,11
פגודת תֶיין וּונג )דאלאט( 119  
פגודת תֶיין מּו )מצודת הּוֶאה(   

152 ,148
פגודת תֶיין ָצ’אּו )ִוין לֹונג( 94  
צ’ּוָאה ָּבה ָדה )האנוי( 165  

צ’ּוָאה דאט ֶסט )סֹוק טראנג(   
100

צ’ּוָאה דֹוי )סֹוק טראנג( 100  
צ’ּוָאה דֹונג )אתרי העלייה לרגל   

בֶין טּו( 189
 Pho Do )פֹו דֹו, פגודה )דאנאנג

138
 Phu )פּו דּונג, פגודה )ָהה טֶיין

104 Dung
 Phu Hai )פּו האי, כלא )קֹון סֹון

102
 Pho )פֹו ִמין, פגודה )ראק ָיה

102 Minh
242 Pho פֹו, מסעדות

ּפֹו נאגאר, מגדלי צ’אם )ְנָיה צ’אנג( 
113 ,55 ,13 Po Nagar Cham
105 ,89 Phu Quoc פּו קוֹוק, אי

מלונות 238  
מסעדות 248  

מפה 105  
 Phu פּו קוֹוק, הפארק הלאומי

105 Quoc
ּפֹו ְקלֹונג גאראי )פאן ראנג-תאּפ 
 ,108 Po Klong Garai )צ’אם

111

111 Po Ro Me ּפֹו רֹו ֶמה, המלך

 Putin, Vladimir פוטין, ולאדימיר
166

209 ,50 Pol Pot ּפֹול ּפֹוט

פולחן האבות הקדומים 27, 32

פולחן הרוחות 27 

פוליטיקה 20

43 Funan פּונאן

פֹונג דֶיין, שוק צף )קאן תֹו( 
98 Phong Dien

 Phung )פּונג הּונג, בית )הֹוי ָאן
128 ,126 Hung

פֹונג ְנָיה-ֶקה ּבאנג, הפארק 
 Phong Nha-Ke Bang הלאומי

154–5 ,125
פּונג סֹון, פגודה )הו צ'י מין סיטי( 

75 Phung Son
פּוק ָאן הֹוי קוואן, פגודה )הו צ'י 

 Phuoc An Hoi Quan )מין סיטי

מסלול הליכה בצ'ֹולֹון 72  

142 Phuc Khoat פּוק חֹוָאט

פּוק קֶיין, אולם הכנסים )הֹוי ָאן( 
132 Phuc Kien

פורטוגל, השפעה 45

)ה(פילים, רחבת )אנגקור תֹום( 
223

ּפיֶמָאָנגאס )אנגקור תֹום( 
222 Phimeanakas

פיסול

האדריכלות והפיסול של בני   
צ'אם 139

 17 Pleiku ּפֵלייקּו

אקלים 39  
ָּפנדּוראנָגה )פאן תֶייט( 

110 ,107 Panduranga
 Phnom Bakheng ּפנֹום ּבאֶקנג

214 ,218 ,213
208 Phnom Penh ּפנֹום ֶּפן

92–3 Phoenix פניקס, אי

 Psar Chaa )ְּפסאר ָצ’ה )סֶיים ריּפ
212

פסטיבלים 7–34

וייטנאם בקולנוע 71  

ֶטט ְנְגִווין דאן 3–32, 34  

קולנוע 262, 263  

 ,27 Pasteur, Louis פסטר, לואי
112

פעילויות חוץ 272-5
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פצצות שלא סולקו 275

 Preah )ּפֶרָאה גֹו )קבוצת רֹולּוס
225 Ko

אדריכלות 218  

ּפֶרָאה ּפאלילאי )אנגקור תֹום( 
222 Preah Palilay

 ,210 Preah Khan ּפֶרָאה קאן
213

 Prasat Kravan ּפראסאט ְגראוואן
224–5

 Prasat Neak ּפראסאט ֶנָאג ֶּפָאן
224 ,210 Pean

218 Pre Rup ְּפֶרה רּוּפ, אדריכלות

 Flower ה(פרחוניים, בני מֹונג(
 203 ,201 ,184 ,25 Hmong

פרחים, גן )דאלאט( 118

פרפרים 23

פשע 274

אנגקור 229  

צ
104 Chau Doc ָצ’אּו דֹוק

אקלים 38  

מלונות 237  

מסעדות 247-8  

 Chau )ָצ’אּו יאנג, מסגד )ָצ’אּו דֹוק
104 Giang

 Chau Sa )ָצ’אּו ָסה )קוואנג ְנגאי
123

 Chau )ָצ’אּו פּו, מקדש )ָצ’אּו דֹוק
104 Phu

29 Cheo )ֶצ'אֹו )תיאטרון פופולרי

24 ,18 Cham צ’אם, בני

 Tram צ׳אם שים, הפארק הלאומי
94 Chim

 ,19 Champa צ’אמָּפה, ממלכה
44 ,43 ,42

ּבאן ִאיט 123  

דרום מרכז וייטנאם 107  

האדריכלות והפיסול של בני   
צ’אם 139

מגדלי ּפֹו נאגאר 55  

מוזיאון צ’אם לפיסול )דאנאנג(   
138 ,12

מי סֹון 124, 125, 6–134, 137  

ָצ'אּו ָסה 123  

ָצ'ה ּבאן 123  

תאּפ יאנג ּפרֹונג 122  

 Tran )צ'אן קוֹוק, פגודה )האנוי
172 ,30 Quoc

צבא צפון וייטנאם 48

האזור המפורז 153  

נתיב הֹו צ'י מין 155  

123 Cha Ban ָצ’ה ּבאן

35 Tra Co ָצ’ה קֹו, פסטיבל הכפר

170 Chu Van An צ׳ּו ואן ָאן

 Chua Ba )צ’ּוָאה ָּבה ָדה )האנוי
165 Da

צ’ּוָאה דאט ֶסט )סֹוק טראנג( 
100 Chua Dat Set

100 Chua Doi צ’ּוָאה דֹוי
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