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מהצפון  המשתרע   ,(Vietnam) וייטנאם  של  והמתקמר  הפורה  בשטחה 
והפוריים  המוצפים  למישורים  ועד  האדום  הנהר  של  והדלתא  ההררי 
הקסומה  האנוי  ומהנה.  עשיר  תרבותי  היצע  יש  הֶמקֹונג,  של  בדלתא 
ואופי  צרפתית�קולוניאלית  השפעה  של  ייחודי  תמהיל  ובה  בצפון, 
והמודרנית  הכלכלית  הבירה  הרחוק,  בדרום  סיטי  מין  צ'י  והֹו  וייטנאמי, 
המגוונת  בארץ  החושים.  את  מסעירות  מתמדת,  בתנועה  הנמצאת 
בעושר,  מקושטים  מקדשים  מרהיבים,  גירניים  נופים  יש  שתיהן  שבין 
וייטנאם.  למלחמת  ותזכורות  אתניים  מיעוטים  של  כפרים  נהדר,  אוכל 

לכם  שיסייע  באופן  אזור,  בכל  העיקריים  העניין  מוקדי  מתוארים  הבאים  בעמודים 
להפיק את המיטב מטיולכם.

לגלות את וייטנאם

הדלתא של הֶמקֹונג 
ודרום וייטנאם

ביקור בשווקים הצפים   •
והתנסות בחווית החיים בדלתא

שיט באזור ִוין לֹונג  •
שוניות האלמוגים בקֹון ָדאּו  •

הדלתא של נהר הֶמקֹונג 
משתרעת על�פני שטחים 

נרחבים של שדות אורז ויערות 
של עצי מנגרובה. על�גבי סירות 

היוצאות ממי תֹו (ראו עמ' 88) 
ומִוין לֹונג (ראו עמ' 90-91) 

שטים המטיילים לאורך נתיבי 
המים הצרים כדי לבקר בכפרים 
שתושביהם מצטיינים במלאכות�

היד המסורתיות ובאיים מלאי 
הסחלבים, וגם השוק הצף 

והשוקק ליד קאן תֹו (ראו עמ' 
94) מהווה מוקד משיכה. בקרבת 

מקום, הערים ְטָרה ִוין (ראו עמ' 
90-91) וסֹוק טראנג (ראו עמ' 

94) הן ביתו הווייטנאמי של 
המיעוט האתני ְקֶמר ומתפארות 

במספר מקדשים בודהיסטיים 
מאסכולת ֶתָרוואָדה, הראויים 

לתשומת לב כיוון שהם שונים 
בסגנונם מהפגודות של אסכולת 

ָמָהיאָנה, אליה משתייך הרוב 
האתני וֶייט. במרחק מה 

מהחוף, ליד ָהה טֶיין (ראו עמ' 
100) המקסימה, נמצא האי 

פּו קוֹוק (ראו עמ' 101), הנודע 

דרום�מרכז וייטנאם

חופים מרהיבים  •
מקדשים עתיקים  •

מפלט מהחום בדאלאט  •
בקו החוף של דרום�מרכז 

וייטנאם נפרשים כמה מהחופים 
היפים ביותר במדינה. חוף 

מּוי ֶנה (ראו עמ' 106), מרכז 
הקייטסרפינג של וייטנאם, הוא 
רצועת חוף שלווה, המקושטת 

בעצי דקל ובדיונות חול נישאות, 
ובחוף באזור ְנָיה צ'אנג (ראו 

עמ' 108-11) יש היצע רחב של 
אפשרויות לצלילה ולדילוג בין 

האיים. בפאן ראנג-תאּפ צ'אם 
(ראו עמ' 107) ניצבים שלושה 

ממתחמי המקדשים שהשתמרו 
בצורה הטובה ביותר בווייטנאם. 

האקלים הקריר, מסלולי ההליכה 
המצוינים והמפלים המדורגים 
של דאלאט (ראו עמ' 114-16) 

הֹו צ'י מין סיטי

קניות בדֹונג חֹוי  •
מנהרות קּו צ'י המתוחכמות  •

פגודות מקושטות בצ'ֹולֹון  •
הֹו צ'י מין סיטי, שכונתה 

בעבר 'פאריז של המזרח', היא 
תמהיל קסום של ישן וחדש. 

מרכזה התרבותי של העיר 
נמצא ברובע דֹונג חֹוי (ראו עמ' 

56-7), שהיה הזירה המרכזית 
בספרו הנודע של גרהם גרין 

האמריקאי השקט, ובו ניצבים 
בניינים בסגנון קולוניאלי�צרפתי 

לצד מסעדות, מלונות וחנויות 
חדשים ואופנתיים. בית העירייה 

(ראו עמ' 59) הוא מוקד עניין 
אדריכלי, וחזיתו הנפלאה בעלת 
הסגנון הפאריזאי היא המצולמת 

ביותר בעיר. במוזיאון לשרידי 
המלחמה (ראו עמ' 65) המרתק 
מתוארות זוועותיה של מלחמת 

וייטנאם. בצפון, נדחקים זה לצד 
זה מקדשים רבים והשווקים 

ההומים של צ'ֹולֹון (ראו עמ'68-9) 
שמוכרים בהם הכל - מתבלינים 

וחמוצים ועד בדי משי ועשבי 
מרפא. גגה של פגודת קיסר 

אבן�הירקן (ראו עמ' 62-3) עתיר 
קישוטים ומהווה יצירת אמנות 

בפני עצמו. ביום טיול מחוץ לעיר 

מומלץ לבקר במנהרות קּו צ'י 
(ראו עמ' 72) הנפלאות, המהוות 

דוגמה ומופת לתושייתם של 
התושבים המקומיים במהלך 

מלחמת וייטנאם, ובמתחם 
העצום של מקדש ָקאּו דאי 

(ראו עמ' 74-5) העומד במרכזה 
של דת ָקאּו דאי הייחודית.

פסלו של הֹו צ'י מין מול בית העירייה

בשקיעות המרהיבות ובמסלולי 
ההליכה הציוריים. מעברה של 

הדלתא נמצאים איי קֹון ָדאּו 
(ראו עמ' 98), המפורסמים 

בזכות החופים הנהדרים, שוניות 
האלמוגים הנפלאות והמגוון 
האדיר של בעלי�חיים ימיים.

סירות דיג צבעוניות בנמל ָהה טֶיין, 
הדלתא של הֶמקֹונג

פסלו המגולף 
של אֹוק ֶאאֹו

תושבי הכפר ִוין טרי בשדות האורז של טֹונקינג (טֹונקין כיום) בציורו של אמן וייטנאמי בן זמננו
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מרכז וייטנאם

קניות בהֹוי ָאן היפה  •
ארמונות המלכות בהּוֶאה  •

טיול באזור המפורז  •
מהחומות האדירות של מצודת 

הּוֶאה (ראו עמ' 138-45), הכלולה 
ברשימת מורשת העולם של 

אונסק"ו, ומהאזור הסובב אותה 
מתגלה עיר גדולה של שרידי 

מקדשים, קברים מלכותיים 
וארמונות יפים. צ'יינה ּביץ' (ראו 

עמ' 133), ששימש בתקופת 
מלחמת וייטנאם אתר נופש 

ופנאי לחיילי ארה"ב, הוא עדיין 
אתר�נופש פופולרי לחוף הים. 
העיר העתיקה הֹוי ָאן (ראו עמ' 
124-9) היא מוקד עלייה לרגל 

לאוהבי הקניות, וחייטיה הזריזים 
יתפרו לכם חליפה בשעות 

ספורות בלבד. על אתרי�הנופש 
הצרפתיים שהיו כאן בעבר 

השתלטו הג'ונגלים: מעיירת 

האנוי

מקדש הספרות השליו  •
טיול ברחובות מימי�הביניים   •

של הרובע העתיק
אדריכלות קולוניאלית אלגנטית  •

האנוי, עיר הבירה העתיקה 
ביותר באזור, היא ביתן של 

אדריכלות מקומית וקולוניאלית 
מרהיבה, של סצינת אמנות 

תוססת ושל כמה מהמסעדות 
הטובות ביותר במדינה. אבל 

אף אחת מכל אלה אינה עולה 
על טיול ברחובותיו העתיקים 

והצרים של הרובע העתיק (ראו 
עמ' 156-7), בהם שקדו אומנים 

על מלאכתם במשך מאות 
בשנים. בלבה של העיר נמצא 
אגם הּוָאן קֶיים (ראו עמ' 160) 

הציורי, האהוב על המקומיים 
לצעידה קלה או למשחק שח. 

מקדש הספרות (ראו עמ' 
166-7) הנערץ הוא מפלט של 

שלווה משאון העיר, והרובע 
הצרפתי והאלגנטי שבקרבתו 

מתאפיין בשדרות ירוקות ורחבות 
ובבניינים קולוניאליים מפוארים. 

במאוזוליאום הֹו צ'י מין (ראו עמ' 
165) יוכלו התיירים הסקרניים 

לחזות בגופתו החנוטה של 
המנהיג הקומוניסטי הגדול. אל 

תחמיצו צפייה בהופעה של 
תיאטרון�בובות צף (ראו עמ' 

צפון וייטנאם

שיט במפרץ האלֹונג  •
פגודת הבשמים יוצאת�הדופן  •

המיעוטים האתניים בסאָּפה  •
טבע ומסורת פורחים זה לצד זה 

בצפון וייטנאם. מדרום להאנוי, 
בתוך מערה על צלע גבעה, 

נמצא אתר הצליינות הקדוש 
פגודת הבשמים (ראו עמ' 192), 

אליה מגיעים על גבי סאמּפאן 
(סירה סינית) בשיט קסום בעמק 
מוצף. בצפון, על ההרים אפופי�

הערפל, מסתתרים אתרי העלייה 
לרגל ֶין טּו (ראו עמ' 185), 

שהביקור בהם מקנה הבנה טובה 
יותר של המסורת הווייטנאמית 
הדתית. בצפון�מזרח, מתייחדת 

הדרך אל הפארק הלאומי ָּבה ֶּבה 
(ראו עמ' 200) בנופים הרריים 

מרהיבים ובאגמים שלווים. שיט 
במפרץ האלֹונג (ראו עמ' 182-4) 

הנפלא, בו מזדקרות הפסגות 
הגירניות הדרמטיות מתוך הים, 
הוא חוויה בלתי נשכחת. בצפון�
מערב, מתכנסים שבטי ההרים, 
כמו הָדאֹו האדומים והמֹונג (ראו 
עמ' 198-9), בשוק סוף השבוע 

התוסס של סאָּפה (ראו עמ' 
196-7), והמשפחות המתגוררות 
בעמק מאי ָצ'אּו (ראו עמ' 194) 

מארחות ללינה משפחתית 
אותנטית בבתי�הכלונסאות של 

בני תאי. המטיילים ההרפתקניים 
יוכלו לאתגר את עצמם 

בטיפוס אל הר פאנסיּפאן 
(ראו עמ' 197), שפסגתו היא 

הגבוהה ביותר בווייטנאם.

159) - צורת אמנות מסורתית 
ומרתקת, הייחודית להאנוי 
ולדלתא של הנהר האדום.

קברו העשיר של חאי ִדין בהּוָאה, מרכז וייטנאם

ההיל סטיישן ָּבה ָנה (ראו עמ' 
133) נפרשים נופיו הנהדרים של 
ים סין הדרומי, והפארק הלאומי 

ּבאק ָמה (ראו עמ' 136) הוא 
גן�עדן לצפרים. הטיולים לאזור 
המפורז (DMZ; ראו עמ' 149) 

לשעבר הם חוויה מטלטלת, 
כמו גם הביקורים באתרים 

החשובים של מלחמת וייטנאם. 

הופכים את תחנת הגבעה 
למקום מפלט פופולרי מפני 

החום, ובכפרים של המיעוטים 
האתניים באזור ּבּון ָמה תּוט 
(ראו עמ' 117) וקֹונטּום (ראו 

עמ' 118) תזכו להצצה מרתקת 
אל אורח החיים המסורתי.

נשות המֹונג השחורים מוכרות בדים 
צבעוניים בסאָּפה, צפון וייטנאם

דקלים לחופי מּוי ֶנה, דרום�מרכז 
וייטנאם

9  | יטנאם  י ו  לגלות את 
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אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

36 הרחובות ראו הרובע העתיק (האנוי)
195 Hill A1 (דֶיין ּבֶיין פּו) גבעה ,A1

א
אביב בווייטנאם 30-31 

אבן�גיר, איים (מפרץ האלֹונג) 
 186-7 Limestone islands

ראו גם קארסט   
59 Red Dust (סרט) אבק אדום

163 Hebrard, Ernest ֶאּבראר, ארנסט
אגודות של בעלי�מקצוע 156
אגודות של בעלי�מקצוע 157

 Paradise (דאלאט) אגם גן�העדן
116 Lake

 Frog (האי קאט ָּבה) אגם הצפרדע
189 Lake

אגמים 
אגם הּוָאן קָיים (האנוי) 160  

אגם לאק (דרום�מרכז וייטנאם) 117  
אגם סּוָאן הּונג (דאלאט) 114   

הֹו טאי (האנוי) 168  
הֹו צ‘ּוק ּבאק (האנוי) 168  

117 ,103 ,20 Ede people ֶאֶדה, בני
 ,50 ,18 Red River (ה)אדום, הנהר

158 ,156
 Red Dao people (ה)אדומים, בני ָדאּו

9, 21, 196 ראו גם ָדאּו, בני 
 199 Red Hmong (ה)אדומים, בני מֹונג

ראו גם מֹונג, בני   
ָא.די.ָדה, בודהה ראו ָאמיטאָּבה, בודהה

אדריכלות 26-7
בתי כלונסאות 9, 99, 100  

בתים בדלתא של הֶמקֹונג 99   
בתים צפים 99, 100  

ההשפעה הסינית 26, 85  
הודו�סין 162  

סגנון אנגקור 204-5, 214-15  
סגנון ְקֶמר 85, 94, 96, 209   

סגנונות הֹוי ָאן 129  
צרפתית�גותית 108  

צרפתית�וייטנאמית 110, 138   
צרפתית�קולוניאלית ראו צרפתית�  

קולוניאלית, אדריכלות
 20 ,14 Ao dai אֹו דאי

 Ao (הֹו צ‘י מין סיטי) אֹו דאי סי הֹוָאנג
265 ,264 Dai Si Hoang (HCMC)
223 ,222 Eva Airways ֶאָווה איירווייז

אוטובוסים 290, 291, 292
אֹוֶטל דה ִויל ראו בית העירייה

אוכל ומים, מחלות 282-3
אוכל ומשקאות 246-9

גידול אורז 95  
טעמים 248-9   

 ,107 ,106 nuoc mam נּוק מאם  
247 ,137

פסטיבל ֶטט 29   
ראו גם מסעדות; מלונות   

אוכל, פסטיבלים 274, 275
אוכל�רחוב 246, 283

אולם הכנסים של הקהילה הסינית (הֹוי 
 Chinese Assembly Hall (Hoi (ָאן

 127 An)
אולם הכנסים של הקהילה הסינית 

 Hainan Chinese (הֹוי ָאן) מחאינאן
128 Assembly Hall

אולם הכנסים של הקהילה הקנטונית 
 Cantonese Assembly Hall (הֹוי ָאן)

126 ,125
63 Ong Tao אֹונג ָטאּו

אֹונג לאנג ראו קוואן ָאם, פגודה
 Ong Met (ְטָרה ִוין) אֹונג ֶמט, פגודה

89 ,86 Pagoda
89 Ong Pagoda (ְטָרה ִוין) אֹונג, פגודה
94 Ong Pagoda (קאן תֹו) אֹונג, פגודה

אונסק"ו, אתרים ברשימת מורשת 
העולם 121

הֹוי ָאן (מרכז וייטנאם) 124-9  
מי סֹון (מרכז וייטנאם) 130-32  
מערת פֹונג ְנָיה (מרכז וייטנאם)   

150-1
מפרץ האלֹונג (צפון וייטנאם) 182-4  

מצודת הּוֶאה (מרכז וייטנאם)   
140-43

אוסטרליה, שגרירות 279 
אופנה 14

אופניים 274, 275
98 ,39 Oc Eo אֹוק ֶאאֹו

 Oc Om Boc אֹוק אֹום ּבֹוק, פסטיבל
96 ,33 Festival

38 ,37 Auc Lac אּוק לאק, ממלכה
אוקיאנוסים, המכון לחקר (ְנָיה צ‘אנג) 

110 Oceanographic Institute
אורז 247, 248

אורז, גידול 85, 94, 95
שדות מדורגים 50, 87, 196  

תפקידו בכלכלה 16  
אורז, גידול 198 

 Rice Wrapper אורז, מפעל לדפי
95 Factory

 Demilitarized (DMZ) (ה)אזור המפורז
149 ,122 ,121 ,13 ,9 Zone

 Reunification (ה)איחוד מחדש, ארמון
61 Palace

מופעי מוסיקה 269  
איידס 282

אנגקור 225  
60 Eiffel, Gustave אייפל, גוסטב

202-25 ,96 Air Mekong אייר מקונג
289 Air France ,288 אייר פראנס

 Im Som Rong ִאים סֹום רֹונג, פגודה
96 Pagoda

18 Big-eyed pit viper אימתן אסיאתי
אינְדָרָוורמאן הראשון, המלך 
221 Indravarman I, King

אינטרנט, גישה 286
איסלאם 23

 Royal (הּוֶאה) (ה)איצטדיון המלכותי
148 ,144 Arena

אירועי ספורט 271
אירופית, השפעה 41

(ה)אל הגדול, מקדש (הכס הקדוש של 
 Great Divine Temple (הָקאּו דאי

74-5 (Cao Dai Holy See)
אלכסנדר ֶיְרִסין, מוזיאון (ְנָיה צ‘אנג) 

 Alexandre Yersin Museum (Nha
108-9 Trang)

(ה)אלפים הטונקיניים ראו הֹוָאנג לֶיים, 
הרים 

אם חמשת�הבודהה (פגודת קיסר אבן�
 Mother of Five Buddhas (הירקן

63 (Jade Emperor Pagoda)
70 Amida ָאמיָדה

 Amitabha Buddha ָאמיטאָּבה, בודהה
40

פגודת הבשמים 192  
פגודת לֶיין פאי 163   

אמנויות ומלאכות�יד 264, 265
הסדנה למלאכות�יד של הֹוי ָאן 128  

מה לקנות בווייטנאם 266, 267  
אמנויות לחימה 274, 275

אמנות, המוזיאון הווייטנאמי ל (האנוי) 
164 Vietnam Fine Arts Museum

 An Binh Island (ִוין לֹונג) ָאן ִּבין, אי
91 ,90 (Vinh Long)

 An Doung, King ָאן דּונג, המלך
172 ,37

 An (הֹו צ‘י מין סיטי) ָאן דּונג, פלאזה
265 ,263 Duong Plaza (HCMC)

 An Thoi (האי פּו קוֹוק) ָאן תֹוי, אי
 101 Island (Phu Quoc Island)

אנאמיטים, הרים ראו טרּונג סֹון, הרים
 Ang Pagoda (ְטָרה ִוין) ָאנג, פגודה

89 (Tra Vinh)
290 ,291 Angkor אנגקור

אדריכלות 204-5, 214-15  
אדריכלות 204-5, 214-15  

אמצעי התקשורת 225  
בנקים וכסף 225  

בריאות ובטיחות 225  
דמי כניסה 224  

דת 204  
הגעה ועזיבה 222-3  

היסטוריה 204-5, 205   
ויזות ודרכונים 222-3  
טיולים מאורגנים 223  

לשכות מידע לתיירים 224, 225  
מטיילים נכים 225  

מידע שימושי 224-5  
מכס 223  

מלונות 224, 244-5   
מס נסיעות 223  

מסעדות 224-5, 260-61  
מספרי חירום 225  

מפה 206-7  
מרכזים רפואיים 225  

נמלי�תעופה וחברות�תעופה 223  
שגרירויות 223  

295  | נדקס   אי

 ,204 ,66 Angkor Wat אנגקור וואט
 212-13 ,209 ,206 ,205

אדריכלות 204-5, 215  
אנגקור, מקדשי 209-21
אנגקור וואט 212-13  
אנגקור תֹום 216-18  

ּבאגֹונג (קבוצת רֹולּוס) 221  
ּבאיֹון (אנגקור תֹום) 216-17, 218  

ּבאנֵטיי ְסֵריי 221  
ּבאּפּואֹון (אנגקור תֹום) 218  

דמי כניסה 224  
ָטה ּפרֹום 220  

ֶטּפ ּפראנאם (אנגקור תֹום) 218-19  
לֹוֵליי (קבוצת רֹולּוס) 221  

מקדש ארבע הפנים (ּפֶרָאה קאן)   
209

ּפיֶמָאָנגאס (אנגקור תֹום) 218  
ּפנֹום ּבאֶקנג 209  

ּפֶרָאה ֶנָאג ֶּפָאן 220  
ּפֶרָאה ּפאליֵליי 218-219  

ּפֶרָאה קאן 209  
ְּפראסאט ְקראוואן 220-21  

קבוצת רֹולּוס 221  
שעות פתיחה 224  

ראו גם תחת שמות המקדשים   
 ,206 ,205 Angkor Thom אנגקור תֹום

216-19 ,215 ,210-11 ,209
מפה 219  
אנימיזם 23

אנשי הסירות 46
אסטרולוגיה 31

 268  AsiaLife אסיה�לייף, כתב�עת
33 Esperance ֶאסֶּפראנס

88 Ap Bac (My Tho) (מי תֹו) ָאּפ ּבאק
אפוקליפסה עכשיו 59

אפוקליפסה עכשיו (הֹו צ‘י מין סיטי) 
271 ,270

220 ,212 ,209 ,206 Apsara ָאּפסאָרה
אקלים 34-5

אקספרס, אוטובוסים ראו אוטובוסים
ארבע הפנים, מקדש (ּפֶרָאה קאן) 

209 Temple of Four Faces
(ה)ארגון הבודהיסטי הווייטנאמי 

 Vietnamese Buddhist Association
139

ארגון הסחר העולמי 47
(ה)ארגון של מדינות דרום�מזרח אסיה 

 47 Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN)

ארה"ב, שגרירות 279
275 ,273 Dalat Palace ארמון

 Royal (סֶיים ריּפ) ארמון המלוכה
208 Palace

אתניים, מיעוטים 9, 13-14, 20-21, 
179 ,103

מלאכות�יד 264, 265, 266-7  
ראו גם תחת שמות המיעוטים  
ראו גם (ה)מוזיאון לפולקלור   

אתרי�נופש 229

ב
 Bao (דאלאט) ָּבאּו דאי, ארמון הקיץ

115 Dai’s Summer Palace (Dalat)
 Bao Dai, Emperor ָּבאּו דאי, הקיסר

117 ,115 ,110 ,43
ָּבאּו טאנג דאן טֹוק הֹוק ראו (ה)מוזיאון 

לפולקלור
ָּבאּו טאנג ליק סּו ראו (ה)מוזיאון 

לתולדות של וייטנאם 
ָּבאּו טאנג מי תּוָאט ראו (ה)מוזיאון 

לאמנות (האנוי) 
ָּבאּו טאנג פּו נּו נאם ּבֹו ראו נשים, 

מוזיאון דרום וייטנאם 
15 Bao Ninh ָּבאּו ִנין

 Bao Quoc (הּוֶאה) ָּבאּו קוֹוק, פגודה
138 Pagoda (Hue)

ּבאי טּו לֹונג, הפארק הלאומי (מפרץ 
 Bai Tu Long National (ּבאי טּו לֹונג

188 Park
 Bai Tu Long ּבאי טּו לֹונג, מפרץ

188 Bay
185 Bai Chay (האלֹונג סיטי) ּבאי צ‘אי

ּבאי ראו חופים
 ,206 Bayon (אנגקור תֹום) ּבאיֹון

218 ,216-17 ,210-11
אדריכלות 215   

119 Banh It ּבאן ִאיט
197 Ban Pho ּבאן פֹו

247 ,29 Banh chung ּבאן צ‘ּונג
 ,103 ,20 Bahnar people ּבאנה, בני

118
 ,215 ,206 Banteay Srei ּבאנֵטיי ְסֵריי

221
אדריכלות 214  

 Baphuon (אנגקור תֹום) ּבאּפּואֹון
 218 ,215 (Angkor Thom)

אדריכלות 215
 Bach Dang, Battle ּבאק דאנג, קרב

162 ,40 of
124 Bac De ּבאק ֶדה

 Bach (הֹו צ‘י מין סיטי) ּבאק דּונג
271 ,270 Duong (HCMC)

 Bach Dinh (וּונג ָטאּו) ּבאק ִדין, מוזיאון
76 Museum (Vung Tau)

197 ,180 ,179 ,178 Bac Ha ּבאק ָהה
מלונות 243  

מסעדות 259  
שוק 197   

96 ,85 Bac Lieu ּבאק ְליּו
מלונות 235  

מסעדות 252  
 Bac Lieu ּבאק ְליּו, שמורת הציפורים

96 Bird Sanctuary (Bac Lieu)
 Bach Ma ּבאק ָמה, הפארק הלאומי

136 ,9 National Park
 Bach Ma Temple ּבאק ָמה, מקדש

158 ,157
 Bakong (קבוצת רֹולּוס) ּבאקֹונג

221 (Roluos Group)
 Bakheng ּבאֶקנג, אדריכלות

214 architecture

באר הצלילות השמימית (מקדש 
 Well of Heavenly Clarity (הספרות

166 (Temple of Literature)
205 East Baray ּבאראי, מזרח

בגדים 264, 265
 Ba Om Pond (ְטָרה ִוין) ָּבה אֹום, בריכה

89 (Tra Vinh)
 Ba Be ָּבה ֶּבה, הפארק הלאומי
200 ,179 ,9 National Park

מלונות 243  
43 Ba Dinh Square ָּבה ִדין, כיכר

 Ba Ho Stream (ְנָיה צ‘אנג) ָּבה הֹו, נחל
110 (Nha Trang)
מעיינות חמים 108  

 Ba Na Hill ָּבה ָנה, עיירת הנופש
133 ,9 Station

מלונות 238  
מסעדות 255  

 Ba ָּבה צ‘ּוָאה חֹו, פסטיבל המקדש
30 Chua Kho Temple Festival

 Bhadravarman, ְּבָהְדָרָוורמאן, המלך
132 King

 Bo Bla Falls (דאלאט) ּבֹו ְּבָלה, מפל
116

 Bo (ָצ‘אּו דֹוק) ּבֹו ֶדה ָדאּו צ‘אנג, פלאזה
100 De Dao Trang Plaza

ּבּו דֶיין ְטרּונג טאם ראו (ה)דואר המרכזי
בודהה 22, 40

הכס הקדוש של הָקאּו דאי 74, 75  
יום ההולדת של בודהה 31  
פגודת דיּו ֶדה (הּוֶאה) 138  

פגודת הבשמים 192  
פגודת השגריר 161  
פגודת ִוין ְנגֶיים 64  

פגודת ְחֶלָאנג (סֹוק טראנג) 96  
פגודת טּו היּו (הּוֶאה) 144  

פגודת לֶיין פאי 163  
פגודת ָסה לֹוי 65  

פגודת פֹו ִמין (ראק ָיה) 98  
פגודת קוואן ָאם 70  

פגודת תאי 173  
פגודת תֶיין וּונג (ְנָיה צ‘אנג) 115  

פגודת תֶיין מּו (הּוֶאה) 144  
צ‘ּוָאה דֹוי 96  
קִווי ְניֹון 115  

 Reclining (הר ָטה קּו) בודהה השוכב
106 Buddha (Ta Cu Mountain)
71 Boddhidharma ּבֹודהיְדהארָמה

בודהיזם 15, 22, 38, 40
אנגקור 204  

כת הלוטוס 163  
כת טרּוק לאם 185 ראו גם ָמָהיאָנה,   

אסכולה בבודהיזם; ֶתָרוואָדה, 
אסכולה בבודהיזם

164 ,22 Bodhisattva ּבֹודהיסאְטָווה
 Avalokitesvara ָאָוואלֹוקיֶטְסָווָרה  

220 ,216 ,215
117 Buon Tuo Village ּבּון טּואֹו, כפר
 ,103 ,9 Buon Ma Thuot ּבּון ָמה תּוט

117 ,104
מלונות 237  

מסעדות 254  
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246 Bun thit nuong ּבּון תיט נּונג
בוני הסירות בדלתא של הֶמקֹונג 

90 ,89
בטיחות 282-3
אנגקור 225  
בידור 268-70

אירועי ספורט 270, 271  
כרטיסים 268, 271  

מוסיקה ומופעים 269, 271  
מוסיקה, תיאטרון ומחול מסורתיים   

 271 ,268-9 ,24-5
מועדונים וברים 270, 271  

מידע 268  
מלונות 228  

קולנוע 270, 271  
תיאטרון בן זמננו 269, 271  

תיאטרון�בובות צף 158, 159  
ּבָיה הֹוי ראו בירה מהחבית

ביטוח נסיעות 282
 Bin Hoa (ִוין לֹונג) ִּבין הּוָאה פּוק, אי

91 ,90 Phuoc Island (Vinh Long)
 Bin Hoa (ִוין לֹונג) ִּבין הּוָאה פּוק, כפר

91 Phuoc Village (Vinh Long)
 ,71 Binh Tay Market ִּבין טאי, שוק

263
 Binh Chau ִּבין ָצ‘אּו, מעיינות חמים

77 Hot Springs
 Binh ִּבין ָצ‘אּו פּוק ּבּו, שמורת הטבע

 Chau Phuoc Buu Nature Reserve
76-7

ִּבין קוֹוי, הכפר התיירותי (הֹו צ‘י מין 
 Binh Quoi Tourist Village (סיטי

271 ,268
191 Bich Dong ּביק דֹונג

 bia בירה מהחבית (ִּבָיה הֹוי) וגינות בירה
270 ,247 hoi

 Classical (דאנאנג) בית האופרה
271 ,269 Opera Theater

 Opera House (האיפֹונג) בית האופרה
188

 ,9 Opera House (האנוי) בית האופרה
162 ,153

מופעי מוסיקה 269  
 Memorial House בית הזיכרון, מוזיאון

157 Museum
 Ben Duoc Tunnels ֶּבן דּוק, מנהרות

72
89 Ben Tre ֶּבן ְטֶרה

מלונות 235  
 ,66 Ben Thanh Market ֶּבן תאן, שוק

263 ,71
בנקים 284-5
אנגקור 225  

שטרות כסף 285  
שעות פתיחה 284, 285  

בעלי�חיים ימיים 190
בעלי�חיים ראו חיות�בר
21 Bru people ְּברּו, בני

בריאות 282-3 
אנגקור 225   
חיסונים 279  

בריטניה, שגרירות 279

ברים 270, 271
 ,123 Perfume River (ה)בשמים, נהר

144 ,138
 Perfume Pagoda (ה)בשמים, פגודה

192-3 ,180 ,179 ,9
 Perfume (ה)בשמים, פסטיבל המקדש

192 ,30 Pagoda Festival
 Perfume River (ה)בשמים, שיט בנהר

229 ,148 Boat Tour
בתי חולים ושירותים רפואיים 282, 283 

אנגקור 225
בתי כל�בו ומרכזי קניות 263, 265

בתי�חנויות
הבית של טאן קי (הֹוי ָאן) 125, 127  
הבית של קוואן תאנג (הֹוי ָאן) 125  

המוזיאון לחרסינה (הֹוי ָאן) 127, 128  
בתים ארוכים Longhouses 117 ראו 

גם בתים קהילתיים
בתים בדלתא של הֶמקֹונג 99

בתים צפים 99, 100
בתים קהילתיים (ְנָיה רֹונג) 20, 118, 

 188 nha rong
בתי�שימוש ציבוריים 283

ג
גאֶוורֶמנט גסטהאוס (מלון סופיטל 
 Government (לג‘נד מטרופול

 Guest House (Sofitel Legend
162 Metropole Hotel)

ג‘אָיה סיְמָהָוורמאן השלישי, המלך 
107 Jaya Simhavarman III, King

 Jungle Beach (ְנָיה צ‘אנג) ‘ג‘אנגל ּביץ
111

66 Ganesha גאֶנָשה
 Japan Airlines ג‘אּפאן איירליינס

289 ,288
118 Jarai ג‘אראי, בני
135 Garuda גארּוָדה

מי סֹון 132  
ּפראסאט ְקראוואן 220-21  

קבוצת רֹולּוס 221   
 Terrace (אנגקֹור תֹום) רחבת הפילים  

219 of Elephants
162 Garnier, Charles גארנֶייה, שארל
(ה)גבירה הלבנה, מקדש (ּפֶרָאה קאן) 

209 White Lady Shrine
גולף ומגרשי גולף 273, 275
223 ,222 Jetstar ג‘טסטאר

 Jetstar ג‘טסטאר פאסיפיק איירליינס
291 ,290 Pacific Airlines

 Jayavarman ָג‘ָיָוורמאן השביעי, המלך
205 ,204 VII, King

אנגקור תֹום 215, 216-17, 219   
ָטה ּפרֹום 220  

ּפֶרָאה ֶנָאג ֶּפָאן 220  
ּפֶרָאה קאן 209  

 Jayavarman II, ָג‘ָיָוורמאן השני, המלך
221 ,204 King

גלגל המזלות, סמליות 31
גלישה 272, 275

חוף מּוי ֶנה 51, 107, 272  
צ‘יינה ּביץ‘ 133, 272  

גלישת קיט 8, 107, 272, 275 ראו גם 
גלישה; גלישת�רוח
גלישת�רוח 272, 275
חוף מּוי ֶנה 106-7  

גנים בוטאניים בית הכלונסאות של הֹו 
צ‘י ִמין 168

גסטהאוסים 228, 229
 Grand (סֶיים ריּפ) גראן אוטל ד‘אנגקור

 208 Hotel d’Angkor
 58 ,56 Greene, Graham גרין, גרהם

גשם 34-5, 278
אנגקור 222  

ד
 Dad Xa דאד ָסה, פסטיבל הכפר

32 Village Festival
200 ,179 Dao people ָדאּו, בני

הָדאּו האדום 9, 21, 196  
הָדאּו השחור 197  

ָדאּו דאנג, מפל (הפארק הלאומי ָּבה 
200 Dau Dang Falls (ֶּבה

 Dao (מפרץ האלֹונג) ָדאּו טּוָאן ָצ‘אּו
184 ,182 Tuan Chau

 Dao Titop (מפרץ האלֹונג) ָדאּו טיטֹוּפ
 184 ,183

 22 ,15 Taoism דאואיזם
ראו גם אבן�הירקן, הקיסר  

98 Dat Doc (איי קֹון ָדאּו) דאט דֹוק
 Datanla (דאלאט) דאטאְנָלה, מפל

116 Falls
40 ,39 ,38 Dai Viet דאי וֶייט

111 Dai Lanh (ְנָיה צ‘אנג) דאי לאן
 Dai The Chi Bo דאי ֶתה צ‘י ּבֹו טאט

22 Tat
114-16 ,104 ,103 ,9 Dalat דאלאט

מלונות 237  
מסעדות 254  

מפה 115  
 Dam Sen Water דאם ֶסן, פארק המים

71 Park
 Dambri Falls (דאלאט) דאמְּברי, מפל

116 ,114 ,104
128 ,24 Dan bau דאן ָּבאּו

 Dan Nam (הּוֶאה) דאן נאם ָזאּו
144 Giao

67 Dan Sinh Market דאן ִסין, שוק
 134 ,133 ,13 Danang דאנאנג

היסטוריה 42  
מלונות 239  

מסעדות 255-6  
 Danang (דאנאנג) דאנאנג, מפרץ

134 Bay
114 Dang Viet Nga דאנג וָייט ְנָגה

 Dak Lak (אגם לאק) דאק לאק, רמה
117 Plateau (Lak Lake)

 Dak Krong River דאק קרֹונג, נהר
118 ,117

דגים, מלכודות 90, 99
 de Behaine, Pigneau ֶדה ֶּבֶאן, ּפיניֹו

101 ,41
 de Gaulle, דה גול, הגנרל שארל

43 General Charles
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 de Castries, ֶדה ָקסטרי, הגנרל
195 General

 de Rhodes, ֶדה רֹוד, אלכסנדר
191 ,41 Alexandre

 Du Hang (האיפֹונג) דּו האנג, פגודה
188 Pagoda

 Do דֹו סֹון, פסטיבל לקרבות תאואים
32 Son Buffalo Fighting Festival

דואר 286-7
(ה)דואר המרכזי 53, 54, 56, 60

דוב שחור אסיאתי 19
217 Devada ֶדוואָדה

46-7 ,16 ,15 Doi moi דֹוי מֹוי
דוכני רחוב 263

42 Doumer, Paul דּוֶמה, פול
Dong Ba 138 (הּוֶאה) דֹונג ָּבה, שוק
 ,132 ,130 Dong Duong דֹונג דּונג

135 ,134
 Duong (האי פּו קוֹוק) דּונג דֹונג

101 Dong
Dong Ha דֹונג ָהה

מלונות 239  
150 Dong Hoi דֹונג הֹוי

מלונות 239   
מסעדות 256  

145 Dong Khanh of דֹונג חאן, קברו
 54 ,53 ,52 ,8 Dong Khoi דֹונג חֹוי

אזור הקניות 263  
מפה 56-7  

33 Duong Khong Lo דּונג חֹונג לֹו
 Dong (מפרץ האלֹונג) דֹונג טאם קּונג

 184 ,183 Tam Cung
 Dong Xuan Market דֹונג סּוָאן, שוק

263 ,158 ,156
 Dong Son דֹונג סֹון, תרבות

172 ,37 civilization
91 Dong Phu (שיט בִוין לֹונג) דֹונג פּו

 Dong דֹונג ראו בנקים וכסף
 Dong (ָקאּו לאן) דֹונג תאּפ, מוזיאון

90 Thap Museum
90 Dong Thap Muoi דֹונג תאּפ מֹוי

 Red-shanked (קוף) דוק אדום שוקיים
201 Duoc langur

111 Doc Let (ְנָיה צ‘אנג) דֹוק ֶלט
די לאק, בודהה ראו מאיְטֵריָאה, בודהה 
DMZ)) די.אם.זי ראו (ה)אזור המפורז

 Dieu De (הּוֶאה) דיּו ֶדה, פגודה
138 Pagoda

 Fishermen’s Festival דייגים, פסטיבל
76

 ,149 Dien Bien Phu דֶיין ּבֶיין פּו
195 ,179

הקרב ב 43, 195  
מלונות 243  

מסעדות 259  
 Dien Bien Phu, דֶיין ּבֶיין פּו, הקרב ב

195 ,43 Battle of
 Dien בית�הקברות של הקדושים  

195 Bien Phu Martyrs’ Cemetery
דיֹוראָמה (המוזיאון הוייטנאמי   

להיסטוריה צבאית) 164
 Dien Bien Phu מוזיאון דֶיין ּבֶיין פּו  

195 Museum

 Dien (פגודת העמוד) דֶיין הּו, פגודה
 Huu Pagoda (One Pillar Pagoda)

165
 Dien (מצודת הּוֶאה) דֶיין תֹו, ארמון

143 Tho Palace
40 Dinh Bo Linh ִדין ּבֹו לין

 Dinh Hang (האיפֹונג) ִדין האנג ֶקן
188 Kenh

191 ,40 Dinh Dynasty ִדין, שושלת
 Mekong Delta (ה)דלתא של הֶמקֹונג

92-3 ,13 ,8
בתים 99  

גידול אורז 13, 85, 95  
הממלכות פּונאן וצ‘אמָּפה 39   

חיות�בר 18  
צמחייה, בעלי�חיים וציפורים 97  

תמונת לוויין 10  
(ה)דלתא של הֶמקֹונג ודרום וייטנאם 

 Mekong Delta and Southern
85-101 ,8 Vietnam

בוני הסירות בדלתא של הֶמקֹונג 90  
בתים בדלתא של הֶמקֹונג 99  

גידול אורז 95  
חיות�בר 18  

מלונות 235-6  
מלכודות דגים 97  
מסעדות 252-3  

מפה 86-7  
נזיר הקוקוס 88  

צמחייה, בעלי�חיים וציפורים 97  
שיט בִוין לֹונג 91  

תחבורה 87  
ראו גם (ה)דלתא של הֶמקֹונג   

 Red River (ה)דלתא של הנהר האדום
191 ,37 ,13 Delta

חיות�בר 18  
ממלכת האחיות צ‘ּונג 163  

מקור תיאטרון�הבובות הצף 159   
אורז 248

דמי כניסה 280
ֶדן האי ָּבה צ‘ּונג ראו האי ָּבה צ‘ּונג, 

מקדש
 Den (המקדשים של מלכי הּונג) ֶדן ָהה

173 Ha (Hung Kings’ Temples)
ֶדן הּונג (המקדשים של מלכי הּונג) 

 Den Hung (Hung Kings’
173 Temples)

 Den (אגם הּוָאן קֶיים) ֶדן ְנגֹוק סֹון
 160 Ngoc Son (Hoan Kiem Lake)

מופעי תיאטרון 269
 Den (פגודת הבשמים) ֶדן ִצ‘ין, פגודה

 Trinh Pagoda (Perfume Pagoda)
193

185 Den Kiep Bac ֶדן קֶייּפ ּבאק
ֶדן תּונג (המקדשים של מלכי הּונג) 

 Den Thuong (Hung Kings’
173 Temples)

 Dray Nur (ּבּון ָמה תּוט) ְדראי נּור, מפל
117 Falls

 Dray (ּבּון ָמה תּוט) ְדראי סאּפ, מפל
117 Sap Falls

דרום וייטנאם ראו (ה)דלתא של הֶמקֹונג 
ודרום וייטנאם

דרום�מרכז וייטנאם 8-9, 102-19
אמצעי זהירות 282  

אנגקור 222-3  
הטבח במי לאי 119   
חופים 8, 103, 111  

מלונות 237-8  
מסעדות 254-5  

מפה 104-5  
צ‘ק אין במלונות 230  

תחבורה 105  
דרכונים 278-9
Dragon דרקון

סירות 123, 182  
סמל 26, 31, 182  

ריקוד 29  
דת 15, 22-3
אנגקור 204  

ה
האט ּבֹוי ראו טּונג 

269 ,268 ,25 Hat cheo האט ֶצ‘אֹו
24 Hat chau van האט ָצ‘אּו ואן

 Hai Ba (האנוי) האי ָּבה צ‘ּונג, אזור
Trung District מסעדות 258

 Hai Ba Trung האי ָּבה צ‘ּונג, מקדש
163 Temple

 Hai Ba Trung האי ָּבה צ‘ּונג, פסטיבל
30 Festival

 ,121 Hai Van Pass האי ואן, מעבר
122

דאנאנג 134  
חוף לאנג קֹו 137  

 Hai Tinh Giac האי ִטין יאק וֶיין
71 Vien

188 ,179 Haiphong האיפֹונג
מלונות 243  

מסעדות 259  
 Haiphong Museum האיפֹונג, מוזיאון

188
291 Haiphong Port האיפֹונג, נמל

 ,179 ,9 Halong Bay האלֹונג, מפרץ
189 ,182-4 ,180

מפה 182-3  
188 ,185 Halong City האלֹונג סיטי

מזג אוויר 35  
מלונות 243-4  
מסעדות 260  

196-7 Ham Rong (סאָּפה) האם רֹונג
האמריקאי השקט, ספר (גרהם גרין) 

58 ,56 The Quiet American
 The Quiet האמריקאי השקט, סרט

59 American
 Western Han האן המערבית, שושלת

38 Dynasty
134 Han River (דאנאנג) האן, נהר

 Hang Bo (מפרץ האלֹונג) האנג ּבֹו ָנאּו
184 ,183 Nau

 Hang Buom (האנוי) האנג ּבּום, רחוב
157 Street

 Hang (מפרץ האלֹונג) האנג ָדאּו גֹו
184 ,182 Dau Go
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 Hang Da (האנוי) האנג ָדה, שוק
265 ,263 Market

 Hang Mam (האנוי) האנג מאם, רחוב
157 Street

 Hang Ma (האנוי) האנג ָמה, רחוב
156 Street

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

114
 Hang (מפרץ האלֹונג) האנג סּונג סֹוט

184 ,183 Sung Sot
200 Hang Pac Bo האנג ּפאק ּבֹו
89 Hang Pagoda האנג, פגודה

 Hang Pagoda (הֹון צ‘ֹונג) האנג, פגודה
100

האנג ּפּונג (הפארק הלאומי ָּבה ֶּבה) 
200 Hang Puong

 Hang (מפרץ האלֹונג) האנג צ‘ֹונג
184 ,183 Trong

 Hang (מפרץ האלֹונג) האנג תֶיין קּונג
184 ,182 Thien Cung

152-77 ,13 ,10 ,9 Hanoi האנוי
האחיות צ‘ּונג 163  

הֹו צ‘י מין 169  
היסטוריה 42, 43, 46  

המגדל המרכזי (בית�הכלא הּוָאה לֹו)   
161

חפירות במצודת האנוי 165  
ייסוד תאנג לֹונג 160  

מזג אוויר 35  
מלונות 240-43  
מסעדות 257-9  

מפות 154-5  
מפת רחובות 174-7  

מפת רחובות מאוירת של הרובע   
העתיק 156-7

שמות הרחובות ברובע העתיק 157  
תחבורה 155, 292-3  

תחנת הרכבת 291   
תיאטרון�בובות צף 159  
ראו גם הספרות, מקדש  

 Hanoi Guest האנוי גסטהאוס
27 House

הגירה ומכס 288 אנגקור 223
הגעה ועזיבה 288-93

אוטובוסים ומיניבוסים 291, 292  
אנגקור 207, 222-3  
ביטוח נסיעות 282  

דרום�מרכז וייטנאם 105  
האנוי 155  

הגעה דרך גבול יבשתי או בשיט 289  
הדלתא של הֶמקֹונג ודרום וייטנאם   

87
הֹו צ‘י מין סיטי 55  

292 Oms הונדה אֹום  
השכרת מכונית או אופנוע 291, 293  

חברות טיולים 293 ראו גם משרדי   
נסיעות

חוקי התנועה 293  
טיסה 288-9, 290  

מוניות 288, 289, 292-3  
מרכז וייטנאם 123  

292 xe om ֶסה אֹום  
סיקלֹו 292  

סירות ומעבורות 291  
צפון וייטנאם 181  

קבוצות מאורגנות 293  
רכבת 290, 291  

תחבורה מקומית 292-3  
תחבורה ציבורית 292  

100 ,86 ,85 Ha Tien ָהה טֶיין
מלונות 236  

מסעדות 253  
הֹו הּוָאן קֶיים ראו הּוָאן קֶיים, אגם 

168 Ho Tay הֹו טאי
 Ho Tay (האנוי) הֹו טאי, פארק המים

275 ,272 Water Park
 15 Ho Xuan Huong הֹו סּוָאן הּונג

אגם סּוָאן הּונג (דאלאט) 114
 Ho Truc Bach (הֹו טאי) הֹו צ‘ּוק ּבאק

168
169 ,8 Ho Chi Minh הֹו צ‘י מין

בית הכלונסאות 168  
בית ילדותו (ִקים לֶיין) 151  

יום הולדתו 31  
מותו 45  

תפקידו בהיסטוריה 43  
ראו גם הֹו צ‘י מין, מסלול  

 Ho Chi Minh הֹו צ‘י מין, מאוזוליאום
 279 ,165 ,Mausoleum154

 Ho Chi (דאנאנג) הֹו צ‘י מין, מוזיאון
134 Minh Museum

 Ho Chi (האנוי) הֹו צ‘י מין, מוזיאון
164 Minh Museum

 Ho Chi Minh Trail הֹו צ‘י מין, נתיב
151 ,149 ,44

 Ho Chi Minh City הֹו צ‘י מין סיטי
 53-83 ,13 ,10 ,8 (HCMC)

בית העירייה 8, 56, 59  
היסטוריה 42, 46  

וייטנאם בקולנוע 59  
מזג אוויר 35  

מלונות 232-4  
מסלול הליכה בצ‘ֹולֹון 68-9  

מסעדות 53, 250-2  
מערכת המנהרות 73  

מפות 54-5  
מפת רחובות 78-83  

מפת רחובות מאוירת של דֹונג חֹוי   
56-7

77 Javan rhinoceros קרנפי יאווה  
תחבורה 55, 292-3  

 Ho Chi Minh הֹו צ‘י מין סיטי, מוזיאון
59 City Museum

 Ho הֹו צ‘י מין סיטי, תיאטרון הדרמה
 Chi Minh City Drama Theater

 271 ,269
76-7 Ho Coc Beach הֹו קֹוק, חוף
 ,122 ,121 ,50 ,13 ,9 Hue הּוֶאה

138-47
בירתה של שושלת ְנְגִווין 41  

מזג אוויר 35  
מלונות 240  

מסעדות 256-7  

מפה 139  
קברי המלכים 145  

שיט בנהר הבשמים 148  
194 Hoa Binh הּוָאה ִּבין

 Hoa Binh Museum הּוָאה ִּבין, מוזיאון
194

הּוָאה ִּבין, תיאטרון (הֹו צ‘י מין סיטי) 
271 ,269 Hoa Binh Theater

158 Hoa people הּוָאה, בני
הקהילה בצ‘ֹולֹון (הֹו צ‘י מין סיטי) 54,   

68
מיעוטים אתניים 14, 20  
תפקידם בהיסטוריה 46   

 Hoa הּוָאה ָהאּו, הכת הבודהיסטית
23 ,15 Hao Buddhist sect
ההתיישבות בָצ‘אּו דֹוק 100  
הּוָאה ֶין, פגודה (אתרי העלייה 

Hoa Yen Pagoda (לרגל בֶיין טּו
185 (Yen Tu Pilgrimage Sites)

191 Hoa Lu הּוָאה לּו
 Hoa Lo הּוָאה לֹו, מוזיאון בית�הכלא

161 Prison Museum
 ,51 ,41 ,9 Hue Citadel הּוֶאה, מצודה

140-3 ,138 ,121
אדריכלות 27  

שיט בנהר הבשמים 148  
 Hoa Ninh (שיט בִוין לֹונג) הּוָאה ִנין

91 (Vinh Long Boat Tour)
 Hoan Kiem Lake הּוָאן קֶיים, אגם

160 ,154
מופעי מוסיקה 269  

מלונות 242-3  
מסעדות 257, 259  

הֹוָאנג הֹו ראו ֶחה סאן, כפר
 Hoang Lien הֹוָאנג לֶיין, הרים
196 ,180 ,179 Mountains

151 Hoang Tru (ִקים לֶיין) הֹוָאנג צ‘ּו
75 Hugo, Victor הוגו, ויקטור
הודו�סין, אדריכלות המוזיאון 

להיסטוריה 162
ראו גם אדריכלות   

הודו�סין, הקמת איחוד המדינות 42
הודו�סין, מלחמות 43-5

הּוָאה ִּבין (צפון וייטנאם) 194   
הנזק להאנוי 153  

הנזק למצודת הּוֶאה 138, 140, 143  
מלחמת הודו�סין הראשונה 43  

ראו גם וייטנאם, מלחמת  
 Indochine (רז‘י וארנֶייה) הודו�סין

59 (Regis Wargnier)
 ,121 ,120 ,13 ,12 ,9 Hoi An הֹוי ָאן

124-9
אדריכלות 129  
מלונות 239-40  
מסעדות 256  

מפה 124  
מפת רחובות מאוירת של הרובע   

העתיק 126-7
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 Hoi הֹוי ָאן, הסדנה למלאכות�יד
 An Artcraft Manufacturing

128 Workshop
 Hoi An Cloth הֹוי ָאן, שוק הבדים

265 ,264 Market
הֹוי קוואן ְנגָייה ָאן, פגודה (הֹו צ‘י מין 

 Hoi Quan Nghia An Pagoda (סיטי
69 ,67

הולנדית, השפעה 41
הומואים ולסביות, מטיילים 282

111 Hon Ong (ְנָיה צ‘אנג) הֹון אֹונג
185 Hon Gai (האלֹונג סיטי) הֹון גאי
 Hon Doi (האי פּו קוֹוק) הֹון דֹוי מֹוי

101 Moi
98 Hon Trung (איי קֹון ָדאּו) הֹון טרּונג
 Hon Long (נחל ָּבה הֹו) הֹון לֹונג, הרים

110 Mountain (Ba Ho Stream)
111 Hon Mun (ְנָיה צ‘אנג) הֹון מּון

 ,110 Hon Mieu (ְנָיה צ‘אנג) הֹון מיּו
111

111 Hon Tre (ְנָיה צ‘אנג) הֹון ֶצ‘ה
100 Hon Chong הֹון צ‘ֹונג

110 Hon Chong (ְנָיה צ‘אנג) הֹון צ‘ֹונג
 Hon Chen (הּוֶאה) הֹון ֶצ‘ן, מקדש

148 Temple
מופעי מוסיקה 269  

 Hon Chen Festival הֹון ֶצ‘ן, פסטיבל
31

 Hon Quap (מי סֹון) הֹון קּוָאּפ, הרים
132 Mountain

 Hung Vuong, הּונג וּונג, המלך
37 King

הּונג ִטיק, פגודה (פגודת הבשמים) 
 Huong Tich Pagoda (Perfume

192 Pagoda)
 Hung Mieu (מצודת הּוֶאה) הּונג מיּו

143 ,140
37 Hung Kings הּונג, מלכי

מקדשים 173  
פסטיבל המקדש 31, 173  
292 Honda om הונדה אֹום

השכרה 291  
עמידה על המקח 262  

החזרים כספיים 262
 Hien(מצודת הּוֶאה) ִהֶיין לאם, ביתן
143 ,140 ,51 ,17 Lam Pavilion

 Hien (האזור המפורז) ִהֶיין לּונג, גשר
149 Luong Bridge

 Hien (מצודת הּוֶאה) ִהֶיין ְניֹון, שער
27 Nhon Gate

הימורים 270
הינדואיזם 23

ההשפעה באנגקור 204  
ההשפעה על אמנות צ‘אם 134, 135  

המקדש ההינדי ָמריָאמאן 66  
היסטוריה 36-47 

היסטוריה צבאית, המוזיאון הווייטנאמי 
 Vietnam Military History (האנוי) ל

164 Museum
 Hamburger Hill המבורגרים, גבעה

149 ,45
המחאות נוסעים 284

הסכמי פאריז 45
הרי הצפון 19

ָהריָהָרלאָיה, בירת ְקֶמר ב 
 Hariharalaya, Khmer capital

221 at
268 Heritage ‘הריטג

ָהרָשָוורמאן הראשון, המלך 
220 Harshavarman I, King

 Dalat Central Market השוק המרכזי
116

השכרה 
דירות 230-31  

מכונית ואופנוע 291  

ו
 Van (מפרץ ּבאי טּו לֹונג) ואן דֹון, אי

188 Don Island
 Van (הֹו צ‘י מין סיטי) ואן הֹוָאה, פארק

271 ,269 Hoa Park
191 Van Trinh Grotto ואן טרין, מערה
 Van Lang Dynasty ואן לאנג, שושלת

37
המקדשים של מלכי הּונג 173  

 Van Long ואן לֹונג, שמורת הטבע
191 Nature Reserve

 Van (מקדש הספרות) ואן מיּו, שער
 Mieu Gate (Temple of Literature)

166
 Van (ִוין לֹונג) ואן תאן מיּו, מקדש

90 Thanh Mieu Temple
 Van Thieu, President ואן תיּו, הנשיא

61
32 Vu Lan Festival וּו לאן, פסטיבל

 Vo Nguyen Giap, וֹו ְנְגִווין זאּפ, גנרל
169 ,149 ,43 General

208 Wat Thmei (סֶיים ריּפ) וואט ְתֵמיי
 de Vauban, ֹווּבאן, סבסטיאן דה

140 Sebastien
ווייטנאמית, כתב 15

 Vuon Co Thap וּון קֹו תאּפ מּוי
90 Muoi

76 Vung Tau וּונג ָטאּו
מלונות 234  

מסעדות 252  
 Vung Tau וּונג ָטאּו, מגדלור

Lighthouse76
 Westmoreland, ווסטמורלנד, וויליאם

149 William
268 Word, The וורד

ויזות 278-9
אנגקור 222-3   

265 ,264 Viet Hien (האנוי) וֶייט הֶיין
195 179 ,169 ,43 Viet Minh וֶייט ִמין

 Viet (וייטנאמים מעבר לים) וֶייט קיּו
 Kieu (overseas Vietnamese)

278 ,14
וֶייט ִקין ראו ִקין 

וייטנאם, איחוד�מחדש 45-6
ארמון האיחוד�מחדש 61  

ראו גם הֹו צ‘י מין   
 Vietnam Airlines וייטנאם איירליינס

289 ,288
וייטנאם בקולנוע 59

וייטנאם 
מפות 10-11, 50-51  

תמונת לוויין 11  
וייטנאם, מלחמת 43, 44-5, 103, 

205 ,121
ָאּפ ּבאק, הקרב ב (הדלתא של   

הֶמקֹונג) 88
האזור המפורז (מרכז וייטנאם) 9,   

149 ,122 ,121
הבסיס האמריקאי בדאנאנג (מרכז   

וייטנאם) 133, 134
הבסיס הצבאי ֶחה סאן (מרכז   

וייטנאם) 149
ההפצצה על נּוי ָּבה ֶדן (הֹו צ‘י מין   

סיטי) 72
ההפצצה על קֹונטּום (דרום�מרכז   

וייטנאם) 118
ההרס בסאָּפה (צפון וייטנאם) 196   

לוחמת גרילה 44
הנזק למי סֹון (מרכז וייטנאם) 133  

השפעה על הסביבה 17  
טבח מי לאי (דרום�מרכז וייטנאם)   

119
כלא הֹוָאה לֹו (האנוי) 161  
לוחמה כימית 44, 45, 65  

מנהרות 73  
מנהרות ִוין מֹוק (מרכז וייטנאם) 149,   

150
מנהרות קּו צ‘י (הֹו צ‘י מין סיטי) 8,   

72
מסלול הֹו צ‘י מין 44, 149, 151  

מתקפת ֶטט 45, 149  
שימוש בכימיקלים 77, 85  

תצוגות מלחמה ראו מלחמה,   
המוזיאון לשרידי ה 

287 ,268 Viet Nam News וייטנאם ניוז
 Vietnam וייטנאם פת׳פיינדר, כתב העת

268 Pathfinder
וייטנאמים מעבר לים ראו וֶייט קיּו

90 ,72 ,44 Vietcong ִוֶייטקֹונג
ראו גם וייטנאם, מלחמה   

 Vien Minh (ֶּבן ְטֶרה) וֶיין ִמין, פגודה
89 Pagoda

114-15 Vien Thuc וֶיין תּוק
Vinh ִוין

מלונות 240  
 Vinh Trang (מי תֹו) ִוין טראנג, פגודה

88 Pagoda
90 ,8 Vinh Long ִוין לֹונג

מלונות 236  
מסעדות 253  

שיט 91  
121 Vinh Moc ִוין מֹוק

 Vinh Moc Tunnels ִוין מֹוק, מנהרות
150 ,149

 Vinh Nghiem ִוין ְנגֶיים, פגודה
64 Pagoda

וישנו 204
אנגקור וואט 212  
אנגקור תֹום 216  

ּפראסאט ְקראוואן 220  
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ז
זאי אֹוָאן, פגודה (פגודת הבשמים) 

 Giai Oan Pagoda (Perfume
Pagoda)192

 Giap זאּפ ּבאט, תחנת האוטובוסים
291 Bat Station (Bus)

138 Giac Phong זאק פֹונג
 Gia Lam ָזה לאם, תחנת האוטובוסים

291 Station (Bus)
 Gia Long, Emperor ָזה לֹונג, הקיסר

דאן נאם ָזאּו (הּוֶאה) 144  
היסטוריה 41-2  

165 Hanoi Citadel מצודת האנוי  
 ,140 Hue Citadel מצודת הּוֶאה  

143 האי פּו קוֹוק (הדלתא של 
הֶמקֹונג) 101

מקדש הספרות (הּוֶאה) 148  
מקדש ֶלה ואן דּוֶייט 64  

קברו של 145  
 Gia Long (ּבּון ָמה תּוט) ָזה לֹונג, מפל

Falls117
 ,264 Gia Thuong (הֹוי ָאן) ָזה תּונג

265
 Memorial (סֹון מי) (ה)זיכרון, פארק

119 Park
 Zen Plaza (הֹו צ‘י מין סיטי) ֶזן, פלאזה

265 ,263

ח
 Khai Dinh, Tomb חאי ִדין, קברו של

146-7 ,145 ,9 of
37 Han Chinese חאן, סינים בני

31 Labor Day חג העבודה
31 Liberation Day חג השחרור

חג�המולד 33
חגים לאומיים 33

 Khe Sanh ֶחה סאן, בסיס צבאי
149 Combat Base

 Khe Sanh Village ֶחה סאן, כפר
149 ,121

 Khu Tuong (האי פּו קוֹוק) חּו טּונג
101

 Khue (מקדש הספרות) חּוֶאה ואן קאק
 Van Cac (Temple of Literature)

166
חום (מזג אוויר) 283

חופים 8, 19, 51, 103, 272
איי קֹון ָדאּו 98  

האי פּו קוֹוק 101  
הֹו קֹוק 76-7  
הֹון צ‘ֹונג 100  
וּונג ָטאּו 76  

חוף לאנג קֹו 137  
חוף מּוי ֶנה 106-7  

חוף מי ֶחה 119  
חוף קּוָאה דאי 128  
חוף תּוָאן ָאן 137  

מפרץ ּבאי טּו לֹונג 188  
ִנָיאט ֶלה 150  
ְנָיה צ‘אנג 108  
ְנָיה צ‘אנג 111  

פאן ראנג-תאּפ צ‘אם 107  
צ‘יינה ּביץ‘ 133  

קִווי ְניֹון 119  
חורף בווייטנאם 33

חזית השחרור הלאומי (NLF) ראו 
וֶייטקֹונג 

חיות�בר 18-19 ראו גם פארקים 
לאומיים ושמורות טבע; צמחייה, 

בעלי�חיים וציפורים
חיסונים 279, 283

אנגקור 225  
 Khleang (סֹוק טראנג) ְחֶלָאנג, פגודה

96 Pagoda
ְחֶלָאנג, צפון ודרום (אנגקור תֹום) 

 North and South Khleang
219 (Angkor Thom)

חמשת האגמים, מסלול מדורג (הפארק 
 Five Lake (הלאומי ּבאק ָמה

273 ,136 Cascade Trail
חמשת עופות החול, מגדל�השמירה 

 Five Phoenix (מצודת הּוֶאה)
142 Watchtower

חפירות, מצודת האנוי 165 
Excavations at Hanoi Citadel

חקלאות 16
אורז 95  
חשמל 281

חשמל, שוק למוצרי 68

ט
טאואיזם ראו דאואיזם

200 Tay טאי
41 Tay Son Rebellion טאי סֹון, מרד

האי פּו קוֹוק 101  
מקדש ֶלה ואן דּוֶייט 64  

30 Tay Son Festival טאי סֹון, פסטיבל
 Tay Phuong Pagoda טאי פּונג, פגודה

173
200 Tam Dao טאם ָדאּו

 Tam Dao טאם ָדאּו, הפארק הלאומי
200 National Park

פרפרים 19  
22 Tam Giao טאם ָזאּו

פולחן האבות הקדומים ופולחן   
הרוחות 23

 Tam Tong טאם טֹונג, פסטיבל
32 Festival

 Tam טאם נֹונג, שמורת הציפורים
90 ,18 Nong Bird Sanctuary

 Tam Son Hoi טאם סֹון הֹוי, פגודה
69 Quan Pagoda

191 Tam Coc טאם קֹוק
 House of Tan Ky (הֹוי ָאן) טאן קי, בית

127 ,125
38 Tang Dynasty טאנג, שושלת

 Ta Phin Village (סאָּפה) ָטה ִפין, כפר
197

220 ,206 Ta Prohm ָטה ְּפרֹום
106 Ta Cu Mountain ָטה קּו, הרים

173 Tu Dao Hanh טּו ָדאּו האן

 Tu Dam (הּוֶאה) טּו דאם, פגודה
139 Pagoda

42 Tu Duc, Emperor טּו דּוק, הקיסר
קברו 145  

 Tu Hieu (הּוֶאה) טּו ְהיּו, פגודה
144 Pagoda

269 ,268 ,25 Tuong טּונג
 Tonle (סֶיים ריּפ) טֹוְנֶלה סאּפ, אגם

209 ,Sap Lake208
 ,10 Gulf of Tonkin טֹונקין, מפרץ

44 ,13 ,11
117 Tur (ּבּון ָמה תּוט) טּור

 Tet Doan Ngo ֶטט דֹוָאן ְנגֹו, פסטיבל
32 Festival

29 Tet Firecrackers ֶטט, זיקוקים
  Tet Offensive (1968) ֶטט, מתקפה

149 ,45
החשיבות של קֹוט קֹו (מצודת הּוֶאה)   

142
הנזק למי סֹון 133  

 ,28-9 Tet Nguyen Dan ֶטט ְנְגִווין דאן
278 ,160 ,30

שחמט אנושי 28, 166  
טיול בתקופת הפסטיבל 288  

ראו גם משפחה, החשיבות הדתית  
ֶטט ראו ֶטט ְנְגִווין דאן

 Indochinese tiger טיגריס הודו�סיני
201

טיולים מאורגנים וחבילות מיוחדות 
באזור המפורז 149 
אופניים 274, 275

אתרי�הנופש מציעים 229  
לאנגקור 223  

מנהרות קּו צ‘י 8, 72  
מסלול הליכה בצ‘ֹולֹון 68-9

מפרץ האלֹונג 182-4  
משרדי נסיעות 281, 291, 293  

סאָּפה 196-7  
קבוצות מאורגנות 293  

טיולי�שיט
ִוין לֹונג (הדלתא של הֶמקֹונג) 91   

נהר הבשמים (הּוֶאה) 148  
ראו גם טיולים מאורגנים   
268 Time Out טיים אאוט
125 Tien Hau טֶיין ָהאּו

 Tien Hoang טֶיין הֹוָאנג ֶדה, הקיסר
191 ,160 De, Emperor

 Tien (מערת פֹונג ָנה) טֶיין סֹון, מערה
151 Son Cave (Phong Na Cave)

 Tien (פגודת הבשמים) טֶיין סֹון, פגודה
 Son Pagoda (Perfume Pagoda)

192
 Tien Chau (ִוין לֹונג) טֶיין ָצ‘אּו, פגודה

90 Pagoda
טֶיינג וֶייט ראו וייטנאמית

88 Tinh Do Cu Si ִטין דֹו קּו סי
טיסה 288-90

אנגקור 222, 223  
חברות לטיסות�פנים 290, 291  
נמלי�תעופה בינלאומיים 288  

טיסה, תעריפים 288
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טיפים 
במלונות 231  

במסעדות 247  
144 Tich Quang Duc ִטיק קוואנג דּוק

טלוויזיה ורדיו 287
טלפונים 225, 286
טלפונים ניידים 286

טלפונים ציבוריים 286
טמפרטורות 34-5, 278

טעמים 248-9 
ראו גם אוכל ומשקאות  

 Tep (אנגקור תֹום) ֶטּפ ּפראנאם
218-19 Pranam

47 Tran Duc Luong טראן דּוק לּונג
 Tran Hung Dao, טראן הּונג ָדאּו, גנרל

185 ,160,184 ,40 General
טראן, הקפלה של משפחת (הֹוי ָאן) 

129 ,126 ,Tran Family Chapel125
191 Tran Luc טראן לּוק

 Tranh Nhan טראן ְניאן טרֹונג, המלך
185 Trong, King

40 Tran Dynasty טראן, שושלת
89 ,86 ,50 ,8 Tra Vinh ְטָרה ִוין

מלונות 236  
89 Tra Vinh Church ְטָרה ִוין, כנסייה

 Tre Nho (איי קֹון ָדאּו) טֶרה ְניֹו, אי
98 Island

 Trung Do Festival טרּונג דֹו, פסטיבל
33

 Trung Nguyen טרּונג ְנְגִווין, פסטיבל
32 Festival

טרּונג סֹון, בית�הקברות הלאומי (האזור 
 Truong Son National (המפורז

149 Cemetery (DMZ)
 Truong Son Range טרּונג סֹון, הרים

 201 ,136 ,121 ,18 ,9
טרּונג תּו (אמצע הסתיו), פסטיבל 

 Trung Thu or mid-Autum
32 Festival

 Truc Lam טרּוק לאם, כת בודהיסטית
185 ,30 Buddhist sect
110 Tri Nguyen טרי ְנְגִווין

37 Trieu Da, Genaral טִריּו ָדה, מצביא
 Trieu Quang טִריּו קוואנג פּוק, רחוב

69 Phuc Street
 ,150 ,41 Trinh Lords טרין, אצילים

168 ,163
 Trinh Nu (ּבּון ָמה תּוט) טרין נּו, מפל

117 Rapids
 Trinh Thap, Lord טרין תאּפ, האציל

163
טרקים 273, 275

הפארק הלאומי ּבאק ָמה 9, 136,   
273

הפארק הלאומי קאט ָּבה (האי קאט   
ָּבה) 189, 273

הפארק הלאומי קּוק פּונג 193, 273  
סאָּפה 196-7, 273  
עמק מאי ָצ‘אּו 194  

ָקאּו ּבאנג 200  
ראו גם מסלולי הליכה  

י
71 Giac Vien Pagoda יאק וֶיין, פגודה

42 Gia Dinh ָיה ִדין
יּוָדָידיְטָיָוְרמאן השני, המלך 

 Udayadityavarman II, King
218 ,215

יום העצמאות 32
יונקים ימיים ראו בעלי�חיים ימיים

 St. Joseph’s יוסף הקדוש, קתדרלה
161 Cathedral

 Yok Don יֹוק דֹון, הפארק הלאומי
118 ,104 ,18 National Park

ילדים 231, 280
 ,10 South China Sea ים סין הדרומי

137 ,121 ,13
חיות�בר 19  

 Yen Tu ֶין טּו, אתרי עלייה לרגל
185 ,9 Pilgrimage Sites

 ,184 Yen Tu Mountain ֶין טּו, הרים
185

30 Yen Tu Festival ֶין טּו, פסטיבל
13 Yen River ֶין, נהר

185 Yen Ky Sinh ֶין קי ִסין
יפני, גשר מקורה (הֹוי ָאן) 124, 126

 Green Hmong (ה)ירוקים, בני מונג
 199 people

ראו גם מֹונג, בני  
 Yersin, Alexandre ֶיְרִסין, אלכסנדר

114 ,108
ָישֹוָוְרמאן הראשון, המלך 

 ,209 ,205 Yashovarman I, King
221

כ
 Sorrow of War ,כאב המלחמה ספר

15 Bao Ninh)) (ָּבאּו ִנין)
כבישים ראו תנועה, חוקים 

כימיקלים 136 ראו גם לוחמה כימית
כלונסאות, בתים 9, 99, 100

בית הכלונסאות של הֹו צ‘י מין 168  
כלי מיתר וייטנאמיים 167 ראו גם 

כלי נגינה
כלי נגינה 24
כלכלה 15-16

כללי התנהגות 280-81
מנהגי�אכילה 247  

צילום 281  
כנסיות ראו קתדרלות וכנסיות

כסף 262, 284-5
אנגקור 225  

שערי חליפין 284  
כספומטים 284

 Chicken (דאלאט) כפר העופות
116 Village
כפרים צפים 99

מפרץ האלֹונג 183, 184  
כרטיסי אשראי 262, 284

כתובות 287

ל
197 Lao Cai (סאָּפה) ָלאּו קאי

מזג אוויר 34  
מעבר�הגבול 289  

22 Laozi ָלאֹוְדְזה
לאוס 13

לאוס, שגרירות 279
116 Lat people לאט, בני

116 Lat Village (דאלאט) לאט, כפר
 Lam (דאלאט) לאם דֹונג, מוזיאון

115 Dong Museum
 Lam Ty Ni (דאלאט) לאם טי ני, פגודה

114-15 Pagoda
 Lam Son (וּונג ָטאּו) לאם סֹון, איצטדיון

271 ,Stadium270
40 Lam Son Uprising לאם סֹון, מרד

189 Lan Ha Bay לאן ָהה, מפרץ
לאנג הּונג (המקדשים של מלכי 

 Lang Hung (Hung Kings’ (הּונג
173 Temples)

137 Lang Co Beach לאנג קֹו, חוף
מלונות 240  

מסעדות 257  
 ,122 Lang Co Village לאנג קֹו, כפר

137
117 Lak Lake לאק, אגם

37 Lac Long Quan לאק לֹונג קוואן
194 White Thai (ה)לבנים, בני תאי

ֶלה דאי האן Le Dai Hanh 191 מייסד 
שושלת ֶלה הראשונה 40

46 Le Duan ֶלה דּוָאן
269 Le Hung ֶלה הּונג

 Later Le ֶלה, השושלת המאוחרת
40-41 Dynasty

 Early Le ֶלה, השושלת הקדומה
191 ,40 Dynasty

 Le Van Duyet, ֶלה ואן דּוֶייט, הגנרל
64 General

 Le Van Duyet ֶלה ואן דּוֶייט, מקדש
64 Temple

 Le Van Duyet ֶלה ואן דּוֶייט, פסטיבל
32 Festival

89 Le Van Chot ֶלה ואן צ‘ֹוט
40 Le Loi ֶלה לֹוי

אגם הּוָאן קֶיים 160  
צ‘ּוָאה קֹון סֹון 185  

ֶלה תאי טֹו, הקיסר ראו ֶלה לֹוי 
 Le (שושלת ֶלה המאוחרת) ֶלה תאן טֹון
40 Than Ton (Later Le Dynasty)

 Le Thanh Tong, ֶלה תאן טֹונג, הקיסר
185 Emperor

32 Whale Festival לוויתנים, פסטיבל
לוח�השנה 30, 281

לוחמה כימית 44, 65
לוחמת גרילה ראו וייטנאם, מלחמת
 Lotus (פגודת לֶיין פאי) לוטוס, כת

sect (Lien Phai Pagoda) 163 ראו 
גם בודהיזם

 Lolei (קבוצת רֹולּוס) לֹוֵליי, מקדש
221 ,214 Temple (Roluos Group)
158 Long Bien Bridge לֹונג ּבֶיין, גשר

76 Long Hai לֹונג האי
מלונות 234  

מסעדות 252  
 Long Khan (קִווי ְניֹון) לֹונג חאן, פגודה

118 Pagoda
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 Long (האלֹונג סיטי) לֹונג טֶיין, פגודה
185 Tien Pagoda

 Long Son (ְנָיה צ‘אנג) לֹונג סֹון, פגודה
108 Pagoda

289 ,288 Lufthansa לופטהאנזה
32 Ly Ong Trong לי אֹונג צ‘ֹונג
 Ly Anh Ton, לי ָאן טֹון, הקיסר

163 Emperor
33 Ly Bon לי ּבֹון

 Ly Nam De, לי נאם ֶדה, הקיסר
168 ,26 Emperor

לי נאם ֶדה, הקיסר ראו לי ּבֹון
 Ly Nhan Tong, לי נאן טֹונג, הקיסר

173 Emperor
40 Ly Dynasty לי, שושלת

ייסודה של תאנג לֹונג (האנוי) 160  
 Ly Thai To, לי תאי טֹו, הקיסר

 153 ,40 Emperor
הֹו טאי 168  

ייסודה של תאנג לֹונג 160  
מצודת האנוי 165  

מקדש ּבאק ָמה 158  
לי תאי טֹו, פסל (אגם הּוָאן קֶיים) 

 Statue of Ly Thai To (Hoan Kiem
160 Lake)

 Ly Thuong Kiet, לי תּונג קֶייט, הגנרל
32 General

(ה)ליגה לעצמאות וייטנאם ראו וֶייט ִמין
 Lien Phai Pagoda לֶיין פאי, פגודה

163
30 Lim Festival ִלים, פסטיבל

ִלין סֹון טרּונג תֹו, פגודה (הר ָטה קּו) 
 Linh Son Truong Tho Pagoda (Ta

106 Cu Mountain)
ִלין סֹון לֹונג דֹוָאן, פגודה (הר ָטה קּו) 

 Linh Son Long Doan Pagoda (Ta
106 Cu Mountain)

לינה בבתי משפחות 229, 231 ִוין לֹונג 
(הדלתא של הֶמקֹונג) 90

עמק מאי ָצ‘אּו (צפון וייטנאם) 194  
לכה 264, 265, 266 

לשכת המידע לתיירים (אנגקור) 224

מ
ֵמאֹו ראו מֹונג, בני

 Mai Chau Valley מאי ָצ‘אּו, עמק
194 ,9

מלונות 244  
מסעדות 260  

 Maitreya Buddha מאיְטֵריָאה, בודהה
הכס הקדוש של הָקאּו דאי 74  

פגודת השגריר 161  
ראו גם בודהה   

 Mac Tombs (ָהה טֶיין) מאק, קברים
100

מאק קּו ראו מאק, קברים
221 ,209 ,135 Makara מאקאָרה

מגורים 230, 231
  ראו גם מלונות

מדוקס, ספינת חיל הים האמריקאי 
44 USS Maddox

מדריך התיירים לסֶיים ריּפ ולאנגקור 
 Siem Reap Angkor (כתב�עת)

224 Visitors Guide
158 Ma Vien, General ָמה וֶיין, הגנרל

 Ma Lai Massacre ָמה לאי, הטבח ב
119 ,45

69 Me Sanh ֶמה סאן
ָמָהיאָנה, אסכולה בבודהיזם 

 22 Mahayana Buddhism
כת טרּוק לאם (ֶין טּו) 185  

פגודת השגריר 161  
ראו גם בודהיזם   

(ה)מהפכה, מוזיאון (איי קֹון ָדאּו) 
98 Revolutionary Museum

(ה)מהפכה, מוזיאון (ּבּון ָמה תּוט) 
117 Revolutionary Museum

(ה)מהפכה, מוזיאון ראו הֹו צ‘י מין 
סיטי, מוזיאון 

 Mo Co (לֹונג האי) מֹו קֹו, מקדש
76 Temple

 Mubarak (ָצ‘אּו דֹוק) מּוּבאראּכ, מסגד
100 Mosque

(ה)מוזיאון לאמנות (הֹו צ‘י מין סיטי) 
67 Fine Arts Museum

מוזיאונים 50
המוזיאון הווייטנאמי לאמנות (האנוי)   

164
המוזיאון הווייטנאמי להיסטוריה   

צבאית (האנוי) 164
המוזיאון הלאומי לתולדות וייטנאם   

 National Museum of (האנוי)
162-3 ,119 Vietnamese History

המוזיאון המלכותי לעתיקות (הּוֶאה)   
138

המוזיאון לאמנות (הּו צ‘י מין סיטי)   
67

המוזיאון לסחר בקרמיקה (הֹוי ָאן)   
 Museum of Trading Ceramics

128 ,127
המוזיאון לפולקלור (ּבּון ָמה תּוט)   
117 Museum of Ethnography

 Museum (האנוי) המוזיאון לפולקלור  
172 of Ethnology

המוזיאון לשרידי המלחמה (הֹו צ‘י   
מין סיטי) 8, 65

המוזיאון לתולדות וייטנאם (הֹו צ‘י   
 Museum of Vietnamese (מין סיטי

61 ,8 History
המוזיאון לתרבות ָסה הּוִיין (הֹוי ָאן)   

126 ,125 ,119
מוזיאון אלכסנדר ֶיְרִסין (ְנָיה צ‘אנג)   

108-9
מוזיאון ּבאק ִדין (וּונג ָטאּו) 76  

מוזיאון בית הזיכרון (האנוי) 157  
מוזיאון בית�הכלא הּוָאה לּו (האנוי)   

161
מוזיאון דֹונג תאּפ (ָקאּו לאן) 90  

מוזיאון דֶיין ּבֶיין פּו 195   
מוזיאון האיפֹונג 188  

מוזיאון הֹו צ‘י מין (דאנאנג) 134  
מוזיאון הֹו צ‘י מין (האנוי) 164  

מוזיאון הֹו צ‘י מין סיטי 59  
מוזיאון הּוָאה ִּבין 194  

מוזיאון המהפכה (איי קֹון ָדאּו) 98  

מוזיאון המהפכה (ּבּון ָמה תּוט) 117  
מוזיאון המהפכה (הֹו צ‘י מין סיטי) ראו   

מוזיאון הֹו צ‘י מין סיטי 
מוזיאון הנשים של דרום וייטנאם (הֹו   

צ‘י מין סיטי) 65
מוזיאון לאם דֹונג (דאלאט) 115  

מוזיאון צ‘אם לפיסול (דאנאנג) 123,   
134

מוזיאון קאן תֹו 94  
מוזיאון ְקֶמר (סֹוק טראנג) 96  

מוזיאון ראק ָיה 98  
מוזיאון שבטי ההרים (קֹונטּום) 118  
(ה)מוזיאון של בני ְקֶמר (ְטָרה ִוין) 89  

 ,51 ,8 Mui Ne Beach מּוי ֶנה, חוף
106-7 ,104
מלונות 237   
מסעדות 254  

 ,103 ,51 Mui Ne Village מּוי ֶנה, כפר
107 ,106

 ,20 ,14 ,9 Hmong people מֹונג, בני
198-9 ,194 179 ,178
המֹונג האדומים 199  
המֹונג הירוקים 199  

המֹונג הפרחוניים 21, 197, 199  
המֹונג השחורים 196, 197, 198  
194 ,21 Muong people מּונג, בני

 Truong מונטיאק טרונגסון, אנטילופה
 201 ,136 Son muntjac

מוניות 292, 293
נמל�תעופה 288-9  

מּוניָרנגסיָאָרם, מקדש (קאן תֹו) 
94 Munirangsyaram Temple

מוסיקה 24-5, 268, 269, 271
מוסיקה ומופעים 269, 271
מוסיקה ומחול מלכותיים 25

מוסיקה ותיאתרון מסורתיים 24-5, 
268-9, 271 ראו גם תיאטרון�בובות 

צף; תיאטרון בן זמננו 
מועדונים וברים 270, 271

מופעי מוסיקה 269 
ראו גם מוסיקה ומופעים   
194 Moc Chau מֹוק ָצ‘אּו

מזבח העין (הכס הקדוש של הָקאּו דאי)  
75 (Cao Dai Holy See)

מזון�מהיר, רשתות 246
מטבח מקומי 248

ראו גם טעמים; אוכל ומשקאות  
(ה)מטבע 285

מי ָאן, חוף ראו צ‘יינה ּביץ‘
 My (האנוי) מי ִדין, האצטדיון הלאומי
271 ,270 Dinh National Stadium

 ,45 My Lai Massacre מי לאי, הטבח ב
119 ,103

 ,130-2 ,122 ,121 My Son מי סֹון
135 ,134

שימור 133  
 133 Saving of My Son מי סֹון, שימור

ראו גם מי סֹון   
88 ,86 ,8 My Tho מי תֹו

מלונות 236  
מסעדות 253   

88  My Tho (מי תֹו) מי תֹו, כנסייה
מידות 281
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מידע 280, 281
אנגקור 224, 225  

בידור 268  
מידע שימושי 278-87

 Mien מֶיין דֹונג, תחנת האוטובוסים
291 Dong Station (Bus)

 Mien Tay מֶיין טאי, תחנת האוטובוסים
291 Station (Bus)

 Minh Mang, ִמין מאנג, הקיסר
Emperor

הּוֶאה 139, 143  
היסטוריה 42  

מקדש ֶלה ואן דּוֶייט 64  
פאן תֶייט 106   
קברו 145, 148  

160 ,40 Ming Dynasty מינג, שושלת
מיניבוסים פתוחים לתיירים ראו 

אוטובוסים
מיניבוסים ראו אוטובוסים 

מיסיונרים 41
מכס 279

אנגקור 223   
מלונות 228-245 

אזור הֹו צ‘י מין סיטי 234  
אנגקור 224, 244-5  

אתרי�נופש 229  
גסטהאוסים ומלונות קטנים 229  
גראן אוטל ד‘אנגקור (סֶיים ריּפ)   

245 ,208 Grand Hotel d’Angkor
דירות להשכרה 230, 231  

דרום�מרכז וייטנאם 237-8  
האנוי 240-3  

הדלתא של הֶמקֹונג ודרום וייטנאם   
235-6

הֹו צ‘י מין סיטי 232-4  
הזמנת מקומות 230, 231, 278  

טיפים 231   
ילדים 231  

לינה בבתי משפחות 229, 231  
מחירים 230  

מטיילים נכים 231  
מיסים 231  

 Victoria Can מלון ויקטוריה קאן תֹו  
235 ,94 Tho Hotel

מלון ָמֶז‘סטיק (הֹו צ‘י מין סיטי)   
233 ,230 Majestic Hotel

מלון סופיטל לג‘נד מטרופול (האנוי)   
 ,162 ,Sofitel Metropole Hotel153

 241
מלון קונטיננטל (הֹו צ‘י מין סיטי)   

 ,58,228 ,57 Continental Hotel
233

מלון ָקָרֶוול (הֹו צ‘י מין סיטי)   
233 ,58 ,57 ,52 Caravelle Hotel

 Rex (הֹו צ‘י מין סיטי) מלון ֶרקס  
234 ,228 ,60 ,51 Hotel

מלונות זולים 229  
מלונות יוקרה 228  

מרכז וייטנאם 238-40  
סֶיים ריּפ 224, 244-5  
עמידה על המקח 231  

צ‘ק אין 230  

צפון וייטנאם 243-4  
מלונות זולים 229, 230

מלונות יוקרה 228
מלונות קטנים 229 ראו גם גסטהאוסים 

מלונות�רשת 228
 War מלחמה, מוזיאון לשרידי
65 ,8 Remnants Museum

 War (ָקאּו לאן) מלחמה, מצבת זיכרון
90 Memorial

מלחמת הודו�סין הראשונה 43, 136
מלך הגיהינום (פגודת קיסר אבן�הירקן) 

 King of Hell (Jade Emperor
62 Pagoda)

(ה)מלך המצורע, רחבת (אנגקור תֹום) 
219 Terrace of the Leper King

מלריה 283
אנגקור 225  

ממשל ופוליטיקה 16
 Red מנגרובה אדומים, יערות

18 mangrove forests
(ה)מנדרינים, היכל (מצודת הּוֶאה) 
142 Halls of the Mandarins
מנהגי�אכילה 247 ראו גם כללי 

התנהגות 
מנהרות 73
ֶּבן דּוק 72  

ִוין מֹוק 150  
קּו צ‘י 72  

117 ,21 Mnong people ְמנֹונג, בני
מנחות כסף 23, 70, 156

מס נסיעות 289
אנגקור 223  
מסלולי הליכה 

דאלאט 9, 114-16  
האי פּו קוֹוק 8, 101  

נּוי ָּבה ֶדן 72  
ראו גם טרקים  

מסעדות ובתי�קפה 17, 246-61
אוכל�רחוב 246-7  

אנגקור 224-5, 260-61  
בירה מהחבית (ִּבָיה הֹוי) וגינות בירה   

247 bia hoi
דרום�מרכז וייטנאם 254-5  

האנוי 257-9  
הדלתא של הֶמקֹונג ודרום וייטנאם   

252-3
הֹו צ‘י מין סיטי 57, 250-52  

טיפים 247  
מחירים 247  

מנהגי�אכילה 247, 281 טעמים   
248-9

מרכז וייטנאם 255-7  
246 pho פֹו  
צמחוני 247  

246 com קֹום  
ראו גם אוכל ומשקאות  

מספרי חירום 282 אנגקור 225
מעבורות ראו סירות ומעבורות

מערות 
האנג ּפאק ּבֹו 200  

האנג ּפּונג (הפארק הלאומי ָּבה ֶּבה)   
200

טאם קֹוק 191  
מערת ואן ִצ‘ין (ֶקן ָגה) 191  

מערת טֶיין סֹון (מערת פֹונג ָנה) 151  
מערת פֹונג ְנָיה 121, 122, 150-51  

מפרץ האלֹונג 182-4  
מקדש תאק דֹונג 100  

פגודת האנג (הֹון צ‘ֹונג) 100  
פגודת הּונג טיק (פגודת הבשמים)   

192
מפות 

אנגקור 206-7  
אקלים 34-5  
דאלאט 115  

דרום�מרכז וייטנאם 104-5  
האי פּו קוֹוק 101  
האי קאט ָּבה 189  

האנוי 154-5  
הדלתא של הֶמקֹונג ודרום וייטנאם   

86-7
הֹו צ‘י מין סיטי 54-5  

הּוֶאה 139  
הֹוי ָאן 124  

הרובע העתיק של האנוי 156-7  
הרובע העתיק של הֹוי ָאן 126-7  

וייטנאם 10-11, 50-51  
חופי ְנָיה צ‘אנג 111  

מסלול הליכה בצ‘ֹולֹון (הֹו צ‘י מין   
סיטי) 68-9

מפרץ האלֹונג 182-3  
מפת הרחובות של האנוי 174-7   

מפת הרחובות של הֹו צ‘י מין סיטי   
78-83

מרכז וייטנאם 122-3  
ְנָיה צ‘אנג 109  
סֶיים ריּפ 208  

פגודת הבשמים 192-3  
צפון וייטנאם 180-81  

קאן תֹו 94  
קברי המלכים 145  

רובע דֹונג חֹוי בהֹו צ‘י מין סיטי 56-7  
שיט בִוין לֹונג 91   

שיט בנהר הבשמים 148  
תפוצתם של המיעוטים האתניים 20  

מפלגה הווייטנאמית הלאומית 
42 Vietnam National Party

(ה)מפלגה הקומוניסטית הווייטנאמית 
 Vietnamese Communist Party

30 ,16
183 Sailing junks מפרשיות ג׳ונקה
מצודות מלכותיות 27 ראו גם הּוֶאה, 

מצודה 
מקדשים

אנגקור ראו אנגקור, מקדשי  
ֶדן ְנגֹוק סֹון (האנוי) 160  

הכס הקדוש של הָקאּו דאי (הֹו צ‘י   
מין סיטי) 74-5

המקדש ההינדי ָמריָאמאן (הֹו צ‘י מין   
סיטי) 66

המקדשים של מלכי הּונג (האנוי)   
173

מקדש ּבאק ָמה (האנוי) 157, 158  
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מקדשים, המשך
מקדש האי ָּבה טרּונג (האנוי) 163  

מקדש הֹון ֶצ‘ן (הּוֶאה) 148  
מקדש הספרות (האנוי) 166-7  
מקדש הספרות (הּוֶאה) 148  

מקדש ואן תאן מיּו (ִוין לֹונג) 90  
מקדש ֶלה ואן דּוֶייט (הֹו צ‘י מין סיטי)   

64
מקדש מֹו קֹו (לֹונג האי) 76  

מקדש מּוניָרנגסיָאָרם (קאן תֹו) 94  
מקדש ְנְגִווין טרּונג טרּוק (ראק ָיה)   

98
מקדש פאט תאי טאי ָאן (ָצ‘אּו דֹוק)   

100
מקדש ָצ‘אּו פּו (ָצ‘אּו דֹוק) 100  
מקדש ָקאּו דאי (דאנאנג) 134  

מקדש תאק דֹונג (ָהה טֶיין) 100  
ראו גם תחת שמות המקדשים;   

פגודות
85 ,50 ,18 Mekong River ֶמקֹונג, נהר

 Crab-eating מקוק הסרטנים, קוף
 97 macaque

 Stump-tail macaque מקוק קצר זנב
19

161 McCain, John מק‘יין, ג‘ון
149 McNamara Line מק‘נמרה, קו

Mount Meru (משכן האלים) ֶמרּו, הר
אנגקור וואט 212-13   

ּבאּפּואֹון (אנגקור תֹום) 218  
סגנון אדריכלי 204, 214, 215  

קבוצת רֹולּוס 221  
ָמריָאמאן, המקדש ההינדי 

66 Mariamman Hindu Temple
מרכז וייטנאם 9, 120-51

האדריכלות והפיסול של בני צ‘אם   
135

מלונות 238-40  
מסעדות 255-7  

מפה 122-3  
שיט בנהר הבשמים 148  

תחבורה 123  
(ה)מרכז להצלת קופים בסכנת 

הכחדה (הפארק הלאומי קּוק פּונג) 
 Endangered Primate Rescue

193 Center
משטרת התיירות 282

משפחה, החשיבות הדתית של 63
משרדי נסיעות 281, 291, 293 אנגקור 

223
מתורגמנים 280

נ
נאם הּוִיין, פגודה (הןֹ צ‘י מין סיטי) 

 275 ,Nam Huynh Pagoda274
38 Nam Viet נאם וֶייט

 Nam La River (סֹון ָלה) נאם ָלה, נהר
194

נאם פּונג, הקיסרית (ארמון הקיץ של 
 Nam Phuong, Empress (ָּבאּו דאי
115 (Bao Dai’s Summer Palace)

 Nandi (Roluos (קבוצת רֹולּוס) נאנדי
221 Group)

נאפלאם, הפצצות 45 
100 Nghe Island ְנֶגה, אי

 Ngo Dinh Diem, ְנגֹו ִדין דֶיים, הנשיא
44 ,43 President

האופוזיציה הבודהיסטית 72, 108,   
144 ,138,139
הירצחו 61, 65  

 Ngo Van (ָקאּו דאיזם) ְנגֹו ואן צ‘יּו
23 Chieu (Cao Daism)

ְנגֹו וּונג ראו נֹו קּוֶיין 
189 Ngu Lam Peak ְנגּו לאם, פסגה

 Ngo Mon (מצודת הּוֶאה) ְנגֹו מֹון, שער
142 ,140 ,41 ,Gate27

ְנגֹו, מרוצי סירות ראו אֹוק אֹום ּבֹוק, 
פסטיבל

40 ,38 Ngo Quyen ְנגֹו קּוֶיין
96 Ngo Kim Tong ְנגֹו ִקים טֹונג

 Nguyen Hoang, ְנְגִווין הֹוָאנג, האציל
144 Lord

43 Nguyen Thai Hoc ְנְגִווין תאי הֹוק
ְנְגִווין אי קוֹוק ראו הֹו צ‘י מין 
ְנְגִווין ָאן ראו ָזה לֹונג, הקיסר 

 Nguyen Binh Khiem ְנְגִווין ִּבין חֶיים
75

15 Nguyen Du ְנְגִווין דּו
46 Nguyen Van Linh ְנְגִווין ואן ִלין

160 Nguyen Van Sieu ְנְגִווין ואן סיּו
185 Nguyen Van Trai ְנְגִווין ואן צ‘אי

ְנְגִווין טאט תאן ראו הֹו צ‘י מין
 Nguyen Tan Dung ְנְגִווין טאן דּונג

47 ,16
 Nguyen Trung ְנְגִווין טרּונג טרּוק

33 Truc
ְנְגִווין טרּונג טרּוק, מקדש (ראק ָיה) 
98 Nguyen Trung Truc Temple
ְנְגִווין טרּונג טרּוק, פסטיבל המקדש 

 Nguyen Trung Truc Temple
33 Festival

 Nguyen Minh Triet ְנְגִווין ִמין טִרֶייט
47 ,16

ְנְגִווין ִסין סאק, קברו של (ָקאּו לאן) 
90 Nguyen Sinh Sac Tomb

 ,25 Nguyen Dynasty ְנְגִווין, שושלת
53 ,41

הקיסרים ראו תחת שמות הקיסרים   
קברי המלכים 121, 145  

ְנְגִווין תאן נאם ראו קוקוס, נזיר 
ְנגָייה ִלין, הר (המקדשים של מלכי 

 Mount Nghia Linh (Hung (הּונג
173 Kings’ Temples)
נהיגה ראו תנועה, חוקים 

נוטרדאם, כנסייה (הֹו צ‘י מין סיטי) 
60 ,56 ,Notre Dame Cathedral54

 Notre Dame (הּוֶאה) נוטרדאם, כנסייה
138 Cathedral

 Nui Bai (האלֹונג סיטי) נּוי ּבאי תֹו
185 Tho

72 Nui Ba Den נּוי ָּבה ֶדן
נּוי הּונג ִטיק ראו (ה)בשמים, פגודה

76 Nui Lon (וּונג ָטאּו) נּוי לֹון
76 Nui Nho (וּונג ָטאּו) נּוי ְניֹו

110 Nui Chut (ָקאּו ָדה) נּוי צ‘ּוט

 Nui Co (מפרץ הֹון צ‘ֹונג) נּוי קֹו טֶיין
110 Tien

 Nun Nu Thanh נּון נּו תאן קוואנג
138 Quang

נֹון נּוק, חוף ראו צ‘יינה ּביץ‘
200 ,179 Nung people נּונג, בני

47 Nong Duc Manh נֹונג דּוק מאן
 ,107 ,106 Nuoc mam נּוק מאם

247 ,137
נֹורֹודֹום, ארמון ראו (ה)איחוד�מחדש, 

היכל
 Nhat Le (דֹונג הֹוי) ְניאט ֶלה, חוף

150 Beach
ְנָיה ּבאק הֹו ראו בית הכלונסאות של 

הֹו צ‘י מין
ְנָיה האט לֹון ראו בית האופרה (האנוי)

ְנָיה האט תאן פֹו ראו (ה)תיאטרון 
העירוני

24 Nhac tai tu ְנָיה טאי טּו
 Nha Tu (סֹון ָלה) ְנָיה טּו קּו קּוָאה פאּפ

194-5 Cu Cua Phap
142 ,25 Nha nhac ְנָיה ְניאק

 ,103 ,102 ,19 Nha Trang ְנָיה צ‘אנג
108-11,229 ,104

חופים 8, 111, 112-13  
מזג אוויר 35  

מלונות 237-8  
מסעדות 255  

מפה 109  
 Nha Trang ְנָיה צ‘אנג, קתדרלה

108 Cathedral
Nha rong ְנָיה רֹונג ראו בתים קהילתיים

ְנָיה תֹו דּוק ָּבה ראו נוטרדאם, כנסייה 
(הֹו צ‘י מין סיטי)

ְנָיה תֹו לֹון ראו יוסף הקדוש, קתדרלה
98 Nho Beach (איי קֹון ָדאּו) ְניֹו, חוף

ניחוח הפאפאיה הירוקה (טראן ָאן הּונג) 
 Scent of Green Papaya (Tran Anh

59 Hung)
נימוסי שולחן ראו מנהגי�אכילה

191 Ninh Binh ִנין ִּבין
מלונות 244  

מסעדות 260  
238 Ninh Hoa (ְנָיה צ‘אנג) ִנין הּוָאה
ִנין צ‘ּו, חוף (פאן ראנג-תאּפ צ‘אם) 

107 Ninh Chu Beach
(ה)ניצחון, אנדרטה (ּבּון ָמה תּוט) 

117 Victory Monument
נכים, מטיילים 231, 280, 281

אנגקור 225  
291 Danang Port נמל

18 Clouded leopard נמר ערפילי
 Dancing (ה)נערה הרוקדת של ָצ‘ה קיּו

135 Girl of Tra Kieu
נצרות 23

 Presidential Palace (ה)נשיא, ארמון
27

 Women’s נשים, מוזיאון דרום וייטנאם
 Museum of Southern Vietnam

65
נשים מטיילות 283

305  | נדקס   אי

ס
90 Xeo Quyt ֶסאֹו קִוויט
201 ,136 Saola ָסאֹוָלה

100 Sam Mountain סאם, הרים
196-7 ,180 ,179 ,50 ,9 Sapa סאָּפה

מלונות 244  
מסעדות 260  

סאקיאמּוני, בודהה ראו ִתיק ָקה, בודהה
118 Sedang ֶסדאנג

ָסה הּוִיין Sa Huynh 119 המוזיאון 
לתרבות ָסה הּוִיין (הֹוי ָאן) 125

65 Xa Loi Pagoda ָסה לֹוי, פגודה
 Xa Lon (סֹוק טראנג) ָסה לֹון, פגודה

96 Pagoda
 Xuan (דאלאט) סּוָאן הּונג, אגם

114 ,33 Huong Lake
 136 Suoi Voi סּוי וֹוי

107 Suoi Tien (חוף מּוי ֶנה) סּוי טֶיין
193 ,192 Suoi Yen River סּוי ֶין, נהר

 Suoi Nuoc (סֹון ָלה) סּוי נּוק נֹונג
195 Nong

75 Sun Yat Sen סּון יאט ֶסן
194-5 ,179 Son La סֹון ָלה

מזג אוויר 34  
מלונות 244  

מסעדות 260  
195 Son La Dam סֹון ָלה, סכר

119 ,103 Son My סֹון מי
 Song Da (הּוָאה ִּבין) סֹונג ָדה, עמק

 194 Valley
מאגר 194   

סֹונג הּונג ראו (ה)בשמים, נהר
סֹונג קּו לֹונג ראו ֶמקֹונג, נהר

 Sofitel סופיטל לג‘נד מטרופול, מלון
 ,153 Legend Metropole Hotel

241 ,162
96 ,86 ,8 Soc Trang סֹוק טראנג

מלונות 236  
מסעדות 253  

סּוְרָיָוורמאן הראשון, המלך 
219 Suryavarman I, King

 Suryavarman סּוְרָיָוורמאן השני, המלך
213 ,212 ,205 II, King

סחורות מזויפות 263
סחלבים 97, 98, 201

133 Stern, Philippe סטרן, פיליפ
43 Saigon סייגון

שינוי שמה להֹו צ‘י מין סיטי 46, 53  
ראו גם הֹו צ‘י מין סיטי   

סייגון, גן�החיות (המוזיאון לתולדות 
וייטנאם)  61

 Saigon Times (כתב�עת) סייגון טיימס
268

סייגון, תחנת הרכבת 291
208 ,206 ,204 Siem Reap סֶיים ריּפ

מלונות 224, 244-5   
מפה 208  

מסעדות 224-5, 260-61  
קידומת 225  

208 Siem Reap River סֶיים ריּפ, נהר
סֶיים ריּפ, נמל�התעופה הבינלאומי 

 Siem Reap International Airport
223 ,222

13 China סין
אדריכלות 26, 85  

ההשפעה על התרבות הווייטנאמית   
14

כיבוש וייטנאם 38  
מסעדות 246  

197 Sin Chai ִסין צ‘אי
 Singapore Airlines סינגפור איירליינס

289 ,288
סינים, מיעוט אתני ראו הֹוָאה 

סינמטק (האנוי) 270, 271
 Cave swiftlets (ציפור) סיס פפואה

201
 Xich ִסיק קִווי, ממלכת וֶייט הקדומה

37 Qui, early Viet kingdom
 292 Cyclo סיקלֹו

 59 Cyclo סיקלֹו, סרט
סירה ומעבורת 291

בדלתא של הֶמקֹונג ובדרום וייטנאם   
87

בינמדינתיות 289  
הגעה לאנגקור 222, 223  

ספא 275
ספרות 15

(ה)ספרייה המלכותית (מצודה הּוֶאה) 
 Royal Library (Hue Citadel)

143 ,140
סתיו בווייטנאם 32-3

ע
עגור סארוס 18

שמורת הציפורים טאם נֹונג 90  
 Vietnamese (קמע) עיניים וייטנאמיות

129 eyes
 Civic (מצודת הּוֶאה) (ה)עיר האזרחית

140 City
(ה)עיר האסורה הסגולה (מצודת הּוֶאה) 

 ,138 Forbidden Purple City
142 ,140

(ה)עיר הקיסרית ראו הּוֶאה, מצודה 
 Municipal (ְנָיה צ‘אנג) עירוני, חוף

108 Beach
 Municipal Theater עירוני, תיאטרון

 58 ,57 ,54
מופעי מוסיקה 269

 People’s Committee (ה)עירייה, בית
59 ,56 ,8 Building
עיתונים וכתבי�עת 287

 One Pillar (ה)עמוד, הפגודה בתּו דּוק
72 Pagoda of Thu Duc

 One Pillar Pagoda (ה)עמוד, פגודה
165 ,26

עמידה על המקח 262
עקיצות חרקים ודלקות 283

עשרת�הגיהינום, היכל (פגודת קיסר 
 Hall of Ten Hells (Jade (אבן�הירקן

 62 Emperor Pagoda)
 Royal (הּוֶאה) עתיקות המלכים, מוזיאון

138 Antiquities Museum

פ
18 Paulownia tree ָּפאּולֹונָיה, עץ
 Phat Diem פאט דֶיים, קתדרלה

191 Cathedral
 Phat Lon (ראק ָיה) פאט לֹון, פגודה

98 Pagoda
פאט תאי טאי ָאן, מקדש (ָצ‘אּו דֹוק) 
100 Phat Thay Tay An Temple

 273 Faldo, Nick פאלדו, ניק
169 Pham Van Dong פאם ואן דֹונג

47 Phan Van Khai פאן ואן חאי
פאן קֹונג טאק (הכס הקדוש של הָקאּו 

 Phan Cong Tac (Cao Dai (דאי
75 Holy See)

Phan Rang- פאן ראנג-תאּפ צ‘אם
107 ,103 ,8 Thap Cham

מלונות 238  
90 Phan Thanh Gian פאן תאן יאן

 ,106 ,103 Phan Thiet פאן תֶייט
278 ,229

מלונות 238  
106 Phan Thiet River פאן תֶייט, נהר

 Mount (סאָּפה) פאנסיּפאן, הר
201 ,197 Fansipan

 Phap Lam (דאנאנג) פאּפ לאם, פגודה
134 Pagoda

ּפאק ְנגֹוי, כפר (הפארק הלאומי ָּבה ֶּבה) 
200 Pac Ngoi Village

פארקי מים 
פארק המים דאם ֶסן (הֹו צ‘י מין   

סיטי) 71
פארק המים הֹו טאי (האנוי) 272,   

275
פארק המים פּו דֹונג (ְנָיה צ‘אנג)   

275 ,272
פארקי שעשועים ראו פארקי מים

פארקים לאומיים ושמורות טבע 18, 19
הפארק הלאומי ּבאק ָמה (מרכז   

 Bach Ma National Park (וייטנאם
136 ,9

הפארק הלאומי ָּבה ֶּבה (צפון   
 ,9 Ba Be National Park (וייטנאם

200 ,179
 Tam Dao הפארק הלאומי טאם ָדאּו  

200 ,19 National Park
הפארק הלאומי יֹוק דֹון (דרום�מרכז   
 Yok Don National Park (וייטנאם

118 ,104 ,18
 Phu Quoc הפארק הלאומי פּו קוֹוק  

101 National Park
 Cat Ba הפארק הלאומי קאט ָּבה  

189 National Park
הפארק הלאומי קאט טֶיין (הֹו צ‘י מין   

Cat Tien National Park (סיטי
77 ,19

 Con Dao הפארק הלאומי קֹון ָדאּו  
98 ,86 National Park

הפארק הלאומי קּוק פּונג (צפון   
 Cuc Phuong National (וייטנאם

193 ,179 ,19 ,9 Park



נדקס  | אי  306

פארקים לאומיים ושמורות טבע, המשך
שמורת הטבע ּבּונג רֶיינג ג‘ונגל (הֹו   
 Bung Rieng Jungle (צ‘י מין סיטי

76-7 Nature Preserve
שמורת הטבע ואן לֹונג (צפון   
 Van Long Nature (וייטנאם

191 Reserve
פגודות 17, 54

אדריכלות 26 פגודת השגריר (האנוי)   
161

ִּביק דֹונג (טאם קֹוק) 191 צ‘ּוָאה ָּבה   
ָדה (האנוי) 161

פגודת אֹונג (ְטָרה ִוין) 89  
פגודת אֹונג (קאן תֹו) 94  

פגודת אֹונג ֶמט (ְטָרה ִוין) 86, 89  
פגודת ִאים סֹום רֹונג (סֹוק טראנג) 96  

פגודת ָאנג (ְטָרה ִוין) 89  
פגודת ָּבאּו קוֹוק (הּוֶאה) 138  

פגודת דּו האנג (האיפֹונג) 188  
פגודת דיּו ֶדה (הּוֶאה) 138  
פגודת דֶיין הּו (האנוי) 165  

פגודת ֶדן ִצ‘ין (פגודת הבשמים) 193  
פגודת האנג (ָהה טֶיין) 100  
פגודת האנג (ְטָרה ִוין) 89  

פגודת הבשמים 9, 179, 180, 192-3  
פגודת הּוָאה ֶין (ֶין טּו) 185  

פגודת הֹוי קוואן ְנגָייה ָאן (הֹו צ‘י מין   
סיטי) 67, 69

פגודת הּונג ִטיק (פגודת הבשמים)   
 192

פגודת העמוד 26, 165  
פגודת העמוד בתּו דּוק (הֹו צ‘י מין   

סיטי) 72
פגודת וֶיין ִמין (ֶּבן ְטֶרה) 89  
פגודת ִוין ְטראנג (מי תֹו) 88  

פגודת ִוין ְנגֶיים (הֹו צ‘י מין סיטי) 64  
פגודת זאי אֹוָאן (פגודת הבשמים)   

192
פגודת ְחֶלָאנג (סֹוק טראנג) 96   
פגודת טאי פּונג (האנוי) 173  

פגודת טאם סֹון הֹוי קוואן (הֹו צ‘י מין   
סיטי) 69

פגודת טּו היּו (הּוֶאה) 144  
פגודת טֶיין סֹון (פגודת הבשמים)   

192
פגודת ָיק וֶיין (הֹו צ‘י מין סיטי) 71  

פגודת לאם טי ני (דאלאט) 114-15  
פגודת לֹונג חאן (ְקִווי ְניֹון) 118  

פגודת לֹונג טֶיין (האלֹונג סיטי) 185  
פגודת לֹונג סֹון (ְנָיה צ‘אנג) 108  

פגודת לֶיין פאי (האנוי) 163  
פגודת ִלין סֹון ְטרּונג תֹו (הר ָטה קּו)   

106
פגודת ִלין סֹון לֹונג דֹוָאן (הר ָטה קּו)   

106
פגודת ָסה לֹוי (הֹו צ‘י מין סיטי) 65  

פגודת ָסה לֹון (סֹוק טראנג) 96  
פגודת פאט לֹון (ראק ָיה) 98  

פגודת פאּפ לאם (דאנאנג) 134  
פגודת פֹו דֹו (דאנאנג) 134  

פגודת פּו דּונג (ָהה טֶיין) 100  
פגודת פֹו ִמין (ראק ָיה) 98  

פגודת פּונג סֹון (הֹו צ‘י מין סיטי) 71  
פגודת פּוק ָאן הֹוי קוואן (הֹו צ‘י מין   

סיטי) 68
פגודת צ‘אן קוֹוק (האנוי) 26, 168  

פגודת קוואן ָאן (הֹו צ‘י מין סיטי) 68,   
70

פגודת קוואן קֹונג (הֹוי ָאן) 128  
פגודת ִקים לֶיין (האנוי) 168  

פגודת קיסר אבן�הירקן (הֹו צ‘י מין   
סיטי) 8, 62-3

פגודת תאי (האנוי) 26, 173  
פגודת תאן דּוֶיין (תּוָאן ָאן) 137  

פגודת תֶיין ָהאּו (הֹו צ‘י מין סיטי) 68,   
70

פגודת תֶיין וּונג (דאלאט) 115  
פגודת תֶיין מּו (הּוֶאה) 144, 148  

פגודת תֶיין ָצ‘אּו (ִוין לֹונג) 90  
פגודת תֶיין צ‘ּו (פגודת הבשמים)   

192
צ‘ּוָאה דאט ֶסט (סֹוק טראנג) 96  

צ‘ּוָאה דֹוי (סֹוק טראנג) 96 צ‘ּוָאה   
דֹונג (ֶין טּו) 185

צ‘ּוָאה קֹון סֹון (ֶין טּו) 185  
קוד לבוש 281   

תאּפ רּוָאה (האנוי) 160  
ראו גם מקדשים   

 Ambassador’s פגודת השגריר
161 Pagoda
248 ,246 Pho פֹו

 Pho Do (דאנאנג) פֹו דֹו, פגודה
134 Pagoda

 Phu (ְנָיה צ‘אנג) פּו דֹונג, פארק המים
275 ,272 Dong Water Park

 Phu Dung (ָהה טֶיין) פּו דּונג, פגודה
100 Pagoda

 Phu Hai (איי קֹון ָדאּו) פּו האי, כלא
98 Prison

 Po Yan Inu Nagar ּפֹו יאן אינּו נאגאר
109

 Pho Minh (ראק ָיה) פֹו ִמין, פגודה
98 Pagoda

 Po (ְנָיה צ‘אנג) ּפֹו נאגאר, מגדלי צ‘אם
 Nagar Cham Towers (Nha Trang)

109 ,51
 ,85 ,8 Phu Quoc Island פּו קוֹוק, אי

101 ,86
מלונות 236  

מסעדות 253  
מפה 101  

פּו קוֹוק, הפארק הלאומי (האי פּו קוֹוק) 
101 Phu Quoc National Park

ּפֹו ְקלֹונג גאראי (פאן ראנג-תאּפ צ‘אם) 
107 ,104 Po Klong Garai

107 Po Ro Me, King ּפֹו רֹו ֶמה, המלך
 Po (פאן ראנג-תאּפ צ‘אם) ּפֹו רֹו ֶמה

107 Ro Me
 Phu (הֹו צ‘י מין סיטי) פּו תֹו, איצטדיון

275 ,274 Tho Stadium
פואמה, The Tale of Kieu (ְנְגִווין דּו) 

 15 Nguyen Du))
205 ,46 Pol Pot ּפֹול ּפֹוט

פולחן האבות הקדומים 22, 23, 31
בפסטיבל ֶטט ְנְגִווין דאן 28 ראו גם   

פולחן רוחות
פולחן הרוחות 23 

ראו גם פולחן האבות הקדומים   
39 Funan Empire פּונאן, ממלכת

אֹוק ֶאאֹו (ראק ָיה) 98  
הפארק הלאומי קאט טֶיין 77  

פגודת פּונג סֹון 71  
 Phong (קאן תֹו) פֹונג דֶיין, שוק צף

94 Dien Floating Market
 House of (הֹוי ָאן) פּונג הּונג, בית

124 ,122 Phung Hung
 Phung (קאן תֹו) פּונג ִהֶייּפ, שוק צף

94 Hiep Floating Market
 Phong Nha Cave פֹונג ְנָיה, מערה

150-51 ,122 ,121
 Phung Son Pagoda פּונג סֹון, פגודה

71
 Phuoc An פּוק ָאן הֹוי קוואן, פגודה

68 Hoi Quan Pagoda
 Phuc (הֹוי ָאן) פּוק קֶיין, אולם הכנסים

128 ,127 Kien Assembly Hall
פורטוגלית, השפעה 41

פיל אסיאתי 18, 201
 Terrace (אנגקור תֹום) (ה)פילים, רחבת

219 of Elephants
ּפיֶמָאָנגאס (אנגקור תֹום) 

218 Phimeanakas
ּפלאטּון (אוליבר סטון) 

59 Platoon (Oliver Stone)
 Red (בלט) פלוגת הנשים האדומה
162 Detachment of Women

 Pleiku ּפֵלייקּו
חיות�בר 13, 18  

מזג אוויר 35  
 Panduranga (פאן תֶייט) ָּפנדּוראנָגה

106
 ,205 Phnom Bakheng ּפנֹום ּבאֶקנג

214 ,209
214 Phnom Bok ּפנֹום ּבֹוג

214 Phnom Krom ּפנֹום ְגרֹום
 Phnom ּפנֹום, נמל�התעופה הבינלאומי

222 International Airport
88-9 Phoenix Island פניקס, אי

פנסי�רוח 
סדנת הֹוי ָאן למלאכות�יד 128   

קניות 264   
רחוב האנג ָמה (האנוי) 156  

208 Psar Chaa (סֶיים ריּפ) ְּפסאר ָצ‘ה
(ה)פסטיבל הדו�שנתי לאמנויות 
269 Biennial Arts Festival

 Dalat Flower פסטיבל הפרחים
33 Festival

פסטיבלים 30-33
 201 Annamese silver פסיון כסף

pheasant
136 Edward’s pheasant פסיון עגורי

פעילויות חוץ 272-5
אופניים 274, 275  

אמנויות לחימה 274, 275  
גולף 273, 275  
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גלישה 272, 275   
גלישת קיט 272, 275  

ספא 275  
פסטיבלי אוכל 274, 275  

צלילה ושנירקול 272, 275   
צפרות 274 ראו גם ציפורים  

קיאקים 273, 275  
שחייה 272, 275 טרקים 273, 275   

פצצות שלא סולקו 225, 283
 Preah Ko (קבוצת רֹולּוס) ּפֶרָאה גֹו

 221 (Roluos Group)
אדריכלות 214  

 Preah Neak Pean ּפֶרָאה ֶנָאג ֶּפָאן
220 ,206

 Preah (אנגקור תֹום) ּפֶרָאה ּפאלילאי
218-19 Palilay

209 ,206 Preah Khan ּפֶרָאה קאן
 Prasat Kravan ּפראסאט ְגראוואן

220-21
ּפראתֹום ְסָווה ּפֹול ראו (ה)קופים, ריקוד 

 Pre Rup ְּפֶרה רּוּפ, אדריכלות
214 architecture

 Flower Hmong (ה)פרחוניים, בני מֹונג
21, 197, 199 ראו גם מֹונג, בני 

 Flower (אגם סּוָאן הּונג) פרחים, גן
114 Garden

ּפֵריי נֹוקֹור ראו סייגון 
פרפרים 19

צ
269 ,268 ,25 Cheo ֶצ‘אֹו

100 ,86 Chau Doc ָצ‘אּו דֹוק
מזג אוויר 34  
מלונות 235  

מסעדות 253  
ֶצ‘אֹו, התיאטרון הלאומי (האנוי) 

271 ,National Cheo Theater269
 Chau (ָצ‘אּו דֹוק) ָצ‘אּו יאנג, מסגד

100 Giang Mosque
119 Chau Sa (קוואנג ְנגאי) ָצ‘אּו ָסה

 Chau Phu (ָצ‘אּו דֹוק) ָצ‘אּו פּו, מקדש
100 Temple
צ‘אם, אתרים 

דֹונג דּונג 130, 132, 134, 135  
טאּפ יאנג ּפרֹונג (הפארק הלאומי יֹוק   
135 ,134 Tra Qieu דֹון) 118 ָצ‘ה קיּו

מגדלי ּפֹו נאגאר של בני צ‘אם (ְנָיה   
צ‘אנג) 51, 109

מגדלי תאּפ דֹוי צ‘אם (קִווי ְניֹון) 119  
ִמי סֹון 121, 122, 130-2  

פאן ראנג-תאּפ צ‘אם 8, 103, 107  
106 Phan Thiet פאן תֶייט  

צ‘אם, בני Cham 14 מוסלמים בני 
צ‘אם 20, 100

האדריכלות והפיסול של בני צ‘אם   
135

ראו גם מוזיאון צ‘אם לפיסול  
 Tram (סאָּפה) צ‘אם טֹון, מעבר�הרים

197 ,196 Ton Pass
 103 Champa צ‘אמָּפה, ממלכה
היסטוריה 38, 39, 40 הפארק   

הלאומי קאט טֶיין 77
ּפֶרָאה קאן 209  

 Tran Quoc (הֹו טאי) צ‘אן קוֹוק, פגודה
168 ,26 Pagoda

 Trang Tien (האנוי) צ‘אנג טֶיין, פלאזה
265 ,263 Plaza

 Tortoise (מקדש הספרות) צב, אסטלה
167 Stelae (Temple of Literature)

190 Green turtle צב ירוק
צב, מגדל ראו תאּפ רּוָאה

 19 Three-striped box turtle צב ממין
119 Cha Ban ָצ‘ה ּבאן

 Cha Ca La Vong ָצ‘ה ָקה ָלה וֹונג
258 ,156

 Tra Co Village ָצ‘ה קֹו, פסטיבל הכפר
31 Festival

ָצ‘ה קיּו Tra Kieu 134, 135 ראו גם 
צ‘אם, אתרים

צ‘ֹו ִּבין טאי ראו ִּבין טאי, שוק
צ‘ֹו ֶּבן תאן ראו ֶּבן תאן, שוק 

108 Cho Dam (ְנָיה צ‘אנג) צ‘ֹו דאם
צ‘ֹו דאן ִסין ראו דאן ִסין, שוק

צ‘ֹו דֹונג סּוָאן ראו דֹונג סּוָאן, שוק
138 ,15 Chu nom צ‘ּו נֹום

צ‘ּוָאה ָּבה ָדה (קתדרלת יוסף הקדוש) 
 Chua Ba Da (St. Joseph’s

161 Cathedral)
צ‘ּוָאה ָּבה ראו תֶיין ָהאּו, פגודה

 Chua (סֹוק טראנג) צ‘ּוָאה דאט ֶסט
96 Dat Set

96 Chua Doi צ‘ּוָאה דֹוי
185 Chua Dong (ֶין טּו) צ‘ּוָאה דֹונג

31 Lady Chua Kho צ‘ּוָאה חֹו, הגבירה
צ‘ּוָאה קוואן סּו ראו פגודת השגריר
185 Chua Con Son צ‘ּוָאה קֹון סֹון

צ‘ּוָאה ראו פגודות
54 ,46 ,8 Cholon צ‘ֹולֹון

מלונות 232  
מסגד 69  

מסלול הליכה 68-9  
מסעדות 250  

מפה 68-9  
 Cholon Station תחנת האוטובוסים  

291 (Bus)
163 Trung Sisters צ‘ּונג, האחיות
ההתקוממות כנגד הסינים 38  

פסטיבל האי ָּבה טרּונג 30  
 Chuong (האנוי) צ‘ּונג ואנג, תיאטרון

 271,269 Vang Theater
133 ,9 China Beach ‘צ‘יינה ּביץ

מלונות 239  
מסעדות 255  

צילום 281
צינור, אדריכלות 26, 27

האנוי 156, 157  
הֹוי ָאן 124, 126, 129  

ציפורים 
איי קֹון ָדאּו 98

הפארק הלאומי ּבאק ָמה 136  
הציפורים בדלתא של הֶמקֹונג 97   

הציפורים בצפון וייטנאם 201 
שמורת הציפורים ּבאק ְליּו 96  

שמורת הציפורים טאם נֹונג 90   
ראו גם פארקים לאומיים ושמורות   

טבע; חיות�בר

צלילה 272, 275
איי קֹון ָדאּו 98  

האי פּו קוֹוק 101  
הֹון אֹונג 111  

צלילה ושנירקול 272, 275
האי פּו קוֹוק 101  

חופים באזור ְנָיה צ‘אנג 108  
 Chem Temple ֶצ‘ם, פסטיבל המקדש

32 Festival
צמחוני, אוכל 247, 249

צמחייה, בעלי�חיים וציפורים, הדלתא 
של הֶמקֹונג 97

צפון וייטנאם 201  
צפון וייטנאם 9, 178-201

בני מֹונג 198-9  
מלונות 243-4  

מסעדות 259-60  
מפה 180-81  

שוניות אלמוגים ועולם�החי הימי   
 191

צמחייה, בעלי�חיים וציפורים 201   
תחבורה 181

ראו גם (ה)בשמים, פגודה  
צרפת, הודו�סין 53

צרפת, שגרירות 279
צרפתי, הרובע (האנוי) 9, 153, 154

מלונות 240-1  
מסעדות 257-8  

צרפתי, רובע הּוֶאה 138
סֶיים ריּפ 208  

צרפתית, אדריכלות
צרפתית�גותית 108  

ראו גם צרפתית�קולוניאלית,   
אדריכלות הקולוניזציה של וייטנאם 

53 ,42-3 ,14
מיסיונרים 41  

צרפתית�קולוניאלית, אדריכלות 9, 27, 
153 ,54 ,50

ארמון הנשיא 27  
בית האופרה (האיפֹונג) 188  
בית האופרה (האנוי) 162  

בית העירייה 56  
גאֶוורֶמנט גסטהאוס (מלון סופיטל   

 162 Government (לג‘נד מטרופול
Guesthouse

גראן אוטל ד‘אנגקור (סֶיים ריּפ) 208   
Grand Hotel d’Angkor

 27 Hanoi האנוי גסטהאוס  
Guesthouse

הדואר המרכזי 53, 54, 56, 60  
הֹוי ָאן 124, 129  

המוזיאון לאמנות (האנוי) 164  
המוזיאון לתרבות ָסה הּוִיין (הֹוי ָאן)   

126
התיאטרון העירוני 54, 57, 58  
כנסיית נוטרדאם 54, 56, 60  

מוזיאון האיפֹונג (האיפֹונג) 188  
מוזיאון הֹו צ‘י מין סיטי 59  

מוזיאון לאם דֹונג (דאלאט) 116  
מוזיאון ְקֶמר (סֹוק טראנג) 96  
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צרפתית�קולוניאלית, אדריכלות, המשך 
 Sofitel מלון סופיטל לג‘נד מטרופול

 ,162 Legend Metropole Hotel
241

מלון קונטיננטל 57, 58, 233  
קֹונג טּו ּבאק ְליּו 96  

קתדרלת יוסף הקדוש 161  

ק
200 Cao Bang ָקאּו ּבאנג

מלונות 243  
ָקאּו דאי, הכס הקדוש (הֹו צ‘י מין סיטי) 
 74-5 ,72 ,23 ,8 Cao Dai Holy See

ראו גם ָקאּו דאיזם   
 Cao Dai (דאנאנג) ָקאּו דאי, מקדש

134 Temple
74 ,23 ,22 ,15 Cao Daism ָקאּו דאיזם
 110 ,108 Cau Da (ְנָיה צ‘אנג) ָקאּו ָדה

96 Cau Van Lau ָקאּו ואן ָלאּו
90 Cao Lanh ָקאֹו לאן

מסעדות 253  
 Keo Pagoda ֶקאֹו, פסטיבל הפגודה

33 Festival
189 ,179 Cat Ba Island קאט ָּבה, אי
 Cat Ba National הפארק הלאומי  

189 Park
מלונות 243  

מסעדות 259  
189 Cat Ba Town קאט ָּבה ָטאּון  

קופי לנגור 189  
 Cat Tien קאט טֶיין, הפארק הלאומי

77 ,19 National Park
77 Javan rhinoceros קרנפי יאווה  

197 Cat Cat קאט קאט
 ,33 Kate Festival קאֶטה, פסטיבל

107 ,103
 Cai Be Floating קאי ֶּבה, השוק הצף

91 ,90 Market
269 ,268 ,25 ,24 Cai luong קאי לּונג

 Cai (קאן תֹו) קאי ראנג, השוק הצף
94 ,84 ,34 Rang Floating Market

188 Cai Rong קאי רֹונג
 Cai River (ְנָיה צ‘אנג) קאי, שפך הנהר

109 Estuary
 Calley, Lieutenant קאלי, סגן וויליאם

119 William
197 Can Cau קאן ָקאּו

94 ,85 ,8 Can Tho קאן תֹו
מלונות 235  

מסעדות 252  
מפה 94  

 Can Tho (קאן תֹו) קאן תֹו, מוזיאון
94 Museum

 ,179 ,100 Karsts (אבן�גיר) קארסט
201

מפרץ ּבאי טּו לֹונג (צפון וייטנאם)   
188

היווצרות 182  
מפרץ האלֹונג 182-4, 186-7  

טאם קֹוק 191  
 ,222 Cathay Pacific קאתאי פאסיפיק

289 ,288 ,223

 Royal Tombs (הּוֶאה) קברי המלכים
145

קברי משפחה 22, 28
קברים

קברי המלכים (הֹוֶאה) 145   
של חיילים ספרדיים וצרפתיים   

(דאנאנג) 134
32 Ca Ong ָקה אֹונג

 Ca tru (Hat a (האט ָאה ָדאּו) ָקה ְטרּו
24 dao)

116 ,20 Co Ho people קֹו הֹו, בני
 Co To (מפרץ ּבאי טּו לֹונג) קֹו טֹו, אי

188 Island
38 ,37 Co Loa קֹו לֹוָאה

172 Co Loa Citadel מצודה  
 ,8 Cu Chi Tunnels קּו צ‘י, מנהרות

150 ,72
 Cua Dai (הֹוי ָאן) קּוָאה דאי, חוף

128 Beach
 House of (הֹוי ָאן) קּוָאן תאנג, בית

125 Quan Thang
22 Quam Am קוואם ָאם
פגודת אֹונג (קאן תֹו) 94  

פגודת הבשמים 192  
פגודת העמוד (האנוי) 165  

פגודת ִוין טראנג (מי תֹו) 88   
פגודת ִוין ְנגֶיים (הֹו צ‘י מין סיטי) 64  

פגודת פֹו דֹו (דאנאנג) 134  
פגודת קוואן ָאם (הֹו צ‘י מין סיטי) 70  
פלאזה ּבֹו ֶדה ָדאּו טראנג (ָצ‘אּו דֹוק)   

100
 Quan Am Pagoda קוואן ָאם, פגודה

70 ,68
30 ,24 Quan ho קוואן הֹו

קוואן ִיין ראו קוואן ָאם
קוואן לאן, אי (מפרץ ּבאי טּו לֹונג) 

188 Quan Lan Island
157 Quan Chuong קוואן צ‘ּונג

246 Quan com קוואן קֹום
 Quan Cong, קוואן קֹונג, הגנרל
128 ,89 ,69 ,68 ,67 General

 Quan Cong (הֹוי ָאן) קוואן קֹונג, פגודה
128 Pagoda

 Quan (הֹו טאי) קוואן תאן, מקדש
168 Thanh Temple

קוואנג דֹונג, אולם הכנסים ראו אולם 
הכנסים של הקהילה הקנטונית

 Quang Trung, קוואנג טרּונג, הקיסר
138 ,41 Emperor

119 Quang Ngai קוואנג ְנגאי
מלונות 238  

מסעדות 255  
289 ,288 Qantas קוואנטאס

119 Quy Hoa Beach קִווי הּוָאה, חוף
118-19 Quy Nhon קִווי ְניֹון

מלונות 238  
מסעדות 255  

 Quoc Hoc קוֹוק הֹוק, בית�ספר
169 School

 Quoc (מקדש הספרות) קוֹוק טּו זאם
 Tu Giam (Temple of Literature)

167

 Quoc (הכתב הוייטנאמי) קוֹוק ְנגּו
15 ngu

קֹוט קֹו (המוזיאון הווייטנאמי 
 Cot Co (להיסטוריה צבאית

164 (Military History Museum)
142 Cot Co (מצודת הּוֶאה) קֹוט קֹו

קולוניאלית, אדריכלות ראו צרפתית�
קולוניאלית, אדריכלות

קולנוע, התיאטרון הלאומי (האנוי) 
 ,270 National Cinema Theater

271
קולנוע ובתי�קולנוע 270

 ,8 Con Dao Islands קֹון ָדאּו, איים
98 ,85

מלונות 235  
מסעדות 253  

 Con Dao National הפארק הלאומי  
98 ,86 Park

118 Kon Hongo (קֹונטּום) קֹון הֹונגֹו
 Con Tan (האי פניקס) קֹון טאן לֹונג

89 Long (Phoenix Island)
 Con Son (Con (איי קֹון ָדאּו) קֹון סֹון

98 Dao Islands)
 Con Qui (האי פניקס) קֹון קִווי

89 (Phoenix Island)
118 Kon Kotu (קֹונטּום) קֹון קֹוטּו

 Cong Tu (ּבאק ְליּו) קֹונג טּו ּבאק ְליּו
96 Bac Lieu

118 ,103 ,9 Kontum קֹונטּום
מלונות 237  

מסעדות 254  
נוף 18  

(ה)קונסרבטוריון למוסיקה (הֹו צ‘י מין 
 Conservatory of Music (סיטי

271 ,269
קונפוציוס 90, 166 יום ההולדת של 

קונפוציוס 33
קונפוציוס, מזבח (מקדש הספרות) 
 Altar of Confucius (Temple of

167 Literature)
קונפוציוס, מקדש (מקדש הספרות) 

 Temple of Confucius (Temple of
167 Literature)

קונפוציוס, תורה 15, 22, 38, 40
 Tonkin snub-nosed קוף סלוד אף

201 ,200 monkey
קופים, גשרים 99

 Monkey (דאנאנג) קופים, הרים
134 Mountain
קופים, ריקוד 20

 Cuc קּוק פּונג, הפארק הלאומי
 ,179 ,9 Phuong National Park

193
פרפרים 19  

קוקוס, ממתקים 89
88 Coconut Monk קוקוס, נזיר

קוקוס, עצים 19, 89, 97
53 ,42 Cochinchina קֹושינשיָנה

קטורת, קנים 22, 28
קיאקים 273, 275

קידומות טלפון 287
אנגקור 225  

309  | נדקס   אי

 Kim Dong (האנוי) ִקים דֹונג, תיאטרון
271 ,268 Theater

 ,165 ,151 ,121 Kim Lien ִקים לֶיין
169

 Kim Lien Pagoda ִקים לֶיין, פגודה
168

 Kim Ma ִקים ָמה, תחנת האוטובוסים
291 Station (Bus)

 Kinh or ethnic Viet ִקין (או וֶייט), בני
196 ,179 ,117 ,20 ,13 people

היסטוריה 37, 38  
28 Jade Emperor קיסר אבן�הירקן

 Jade קיסר אבן�הירקן, פגודה
62-3 ,54 ,8 Emperor Pagoda

החשיבות הדתית של המשפחה 63  
 Summer in Vietnam קיץ בווייטנאם

283 ,31-2
47 Clinton, Hillary קלינטון, הילרי
204 ,85 ,13 Cambodia קמבודיה

בנקים וכסף 225  
הכיבוש הצרפתי 42  

שגרירות 279  
ראו גם אנגקור   

 Camp Carroll קמפ קרול, מחנה צבאי
149

Khmer ְקֶמר
אנגקור 204-221  

ההתיישבות בדלתא של הֶמקֹונג 89,   
 100 ,96

מיעוטים אתניים 14, 20  
ראו גם אדריכלות   

 Khmer (ְטָרה ִוין) ְקֶמר, מוזיאון בני
89 Minority People’s Museum
 Khmer (סֹוק טראנג) ְקֶמר, מוזיאון

96 Museum
 ,39 Khmer Empire ְקֶמר, קיסרות

 204-5
ראו גם אנגקור   

 Khmer Rouge ‘קֶמר רּוז
ההתיישבות בדלתא של הֶמקונג 85  

היסטוריה 46, 205  
קורבנות 208  

191 Kenh Ga ֶקן ָגה
קנדה, שגרירות 279

קניות 262-7
אמנות ומלאכות�יד 264, 265  

אמצעי תשלום 262  
בגדים 264, 265  

בתי כלבו ומרכזי קניות 263, 265  
דוכני רחוב 263  

החזרים כספיים 262  
כרטיסי אשראי 262, 284  
לכה וקרמיקה 264, 265   

מה לקנות 266-7  
סחורות מזויפות 263  

עמידה על המקח 262  
קפה ותה 263  

רהיטים 264, 265  
רחובות ואזורי קניות 263  

שווקים 263, 265   
שעות פתיחה 262  

קפה ותה 263
58 Cronkite, Walter קרונקייט, וולטר

ְקרּוסאר ְתֵמיי טֹוְנֶלה סאּפ, תערוכה 
 Krousar Thmey Tonle (סֶיים ריּפ)

208 Sap Exhibition
קרמיקה 264, 265, 267

77 Javan rhinoceros קרנפי יאווה
114 Dalat Cathedral קתדרלה

134 Danang Cathedral קתדרלה
קתדרלות וכנסיות 23
כנסיית ְטָרה ִוין 89  

כנסיית נוטרדאם (הֹו צ‘י מין סיטי)   
60 ,56

כנסיית נוטרדאם (הּוֶאה) 138  
קתדרלת דאלאט 114  
קתדרלת דאנאנג 134  

קתדרלת יוסף הקדוש 161  
קתדרלת ְנָיה צ‘אנג 108  
קתדרלת פאט דֶיים 191  

הקפלה של משפחת טראן (הֹוי ָאן)   
129 ,126 ,125

ר
98 ,85 Rach Gia ראק ָיה

מלונות 236  
מסעדות 253  

 Rach Gia Museum ראק ָיה, מוזיאון
98

ראש�השנה האזרחית 33
ָרֶג‘ְנְדָרָוורמאן השני, המלך 

218 Rajendravarman II, King
רהיטים 264, 265

(ה)רובע העתיק (האנוי) 9, 50, 152, 
156-7 ,154 ,153

מלונות 241-2  
מסעדות 258  

מפת רחובות מאוירת 156-7  
שמות הרחובות 157  

(ה)רובע העתיק (הֹוי ָאן) 120, 121, 
124-9

מפת רחובות מאוירת 126-7  
 Rhododendron רודודנדרון, פעמוני

19 campanulata
 Roi רֹוי נּוק ראו תיאטרון�בובות צף

 nuoc
 Roluos, Khmer רֹולּוס, בירת ְקֶמר

214 ,205 capital
 ,206 Roluos Group רֹולּוס, קבוצה

221 ,214
118 Rongao רֹונאגֹו

 Rung Tram Forest רּונג טראם, יער
90

רחפת ראו סירה ומעבורת 
116 Dalat Cable Car רכבל

רכבת 290, 291
רפואה סינית מסורתית 54

(ה)רפובליקה הדמוקרטית של וייטנאם 
 Democratic Republic of Vietnam

43
(ה)רפובליקה הסוציאליסטית של 
 Socialist Republic of וייטנאם

46 Vietnam

(ה)רפובליקה של וייטנאם (דרום 
וייטנאם) 43

 Hall of (ּפֶרָאה קאן) (ה)רקדניות, היכל
209 Dancers

 ,228 ,60 ,57 Rex Hotel רקס, מלון
233

ש
 Hill (קֹונטּום) שבטי ההרים, מוזיאון

118 Tribe Museum
שגרירויות 279
אנגקור 223  

שווקים 263, 265
ּבאק ָהה 197  

ּבין טאי 71, 263  
ֶּבן תאן 66, 71, 263  

דאן ִסין 67  
האנג ָדה (האנוי) 263, 265  

הֹוי ָאן 263  
השווקים הצפים בקאן תֹו 94  

השוק הישן (הֹו צ‘י מין סיטי) 263,   
265

השוק המרכזי (הֹוי ָאן) 128  
ְּפסאר ָצ‘ה (סֶיים ריּפ) 208   
צ‘ֹו דאם (ְנָיה צ‘אנג) 108  

קאן ָקאּו (ליד ּבאק ָהה) 197  
שוק דֹונג ָּבה (הּוֶאה) 138  

שוק דֹונג סּוָאן 156, 158, 263  
שוק למוצרי חשמל 68  

שעות פתיחה 262  
ראו גם שווקים צפים   

שווקים צפים 8, 84
פֹונג דֶיין (קאן תֹו) 94  
פּונג הֶייּפ (קאן תֹו) 94  

קאי ֶּבה (ִוין לֹונג) 90, 91  
קאי ראנג (קאן תֹו) 34, 84, 94  
שוניות אלמוגים ועולם�החי הימי 

190 ,18
איי קֹון ָדאּו 8, 98  

האי פּו קוֹוק 86, 101  
הֹון מּון (ְנָיה צ‘אנג) 111  

 Old (הֹו צ‘י מין סיטי) (ה)שוק הישן
265 ,263 Market

(ה)שוק המרכזי (הֹוי ָאן) 128
שור וּו קוואנג ראו ָסאֹוָלה

 Black Dao (ה)שחורים, בני ָדאּו
197 people

ראו גם ָדאּו, בני   
 Black Hmong (ה)שחורים, בני מֹונג

198-9 ,197 ,196 people
ראו גם מֹונג, בני   

 Black Thai (ה)שחורים, בני תאי
194 ,172 ,21 ,20 people

שחייה 272, 275 
חוף מּוי ֶנה 106, 272  

פארק המים דאם ֶסן (הֹו צ‘י מין   
סיטי) 71

פארק המים פּו דֹונג (ְנָיה צ‘אנג) 272  
שחמט אנושי 29, 166
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 Shiva שיווה
אנגקור 204, 209, 221  

מי סֹון 130, 132  
שיחות בינלאומיות 286

שילוח בינלאומי 287 
אנגקור 225  

 Marble (דאנאנג) שיש, הרים
134 Mountain
שלדג לבן�חזה 19

שלושת הקדושים (הכס הקדוש של 
 The Three Saints (Cao (הָקאּו דאי

 75 Dai Holy See)
שמות הרחובות ברובע העתיק (האנוי) 

157
שמירת הטבע 16-17

 Stele of Hatred (ה)שנאה, אנדרטה
100

שעון 281
289 Friendship Pass שער הידידות

שפה וספרות 15 
מתורגמנים 280  

שפעת העופות 274, 283
ּבאק ְליּו 96  
ָקאּו לאן 90  

97 Green bee-eater שרקרק גמדי

ת
289 ,288 Thai Airways תאי איירווייז

179 ,21 ,20 Thai תאי, בני
 Thai (מצודת הּוֶאה) תאי הּוָאה, ארמון

 ,Hoa Palace (Hue Citadel)140
142

173 ,26 Thay Pagoda תאי, פגודה
פסטיבל לתיאטרון�בובות צף 30  

 Thanh (חוף תּוָאן ָאן) תאן דּוֶיין, פגודה
137 Duyen Pagoda
94 Than Tai תאן טאי

 Thanh (הּוֶאה) תאן טֹוָאן, גשר מקורה
139 Toan Covered Bridge

 Thanh (חוף תּוָאן ָאן) תאן לאם, לגונה
137 Lam Lagoon

 Thanh Minh תאן ִמין, פסטיבל
31 Festival

 ,264 Thang (Hoi An) (הֹוי ָאן) תאנג
265

42 ,41 ,40 Thang Long תאנג לֹונג
בירה 153, 158  

ייסוד 160  
ראו גם האנוי  

תאנג לֹונג, תיאטרון�בובות צף (האנוי) 
 Thang Long Water Puppet

Theater 158, 268 ראו גם תיאטרון�
בובות צף 

תאּפ ָּבה, מעיינות חמים (ְנָיה צ‘אנג) 
 ,110 ,108 Thap Ba Hot Springs

275
 Thap Doi (ְקִווי ְניֹון) תאּפ דֹוי צ‘אם

119 Cham
תאּפ יאנג ּפרֹונג, מגדלי צ‘אם (ְנָיה 

 Thap Yang Prong Cham (צ‘אנג
118 Towers

 Thap (פאן תֶייט) תאּפ ּפֹושאנּו

106 Poshanu
 Thap Rua (אגם הּוָאן קֶיים) תאּפ רּוָאה

164 ,160
200 Thac Ban Gioc תאק ּבאן זֹוק

197 Thac Bac תאק ּבאק
 Thach Dong תאק דֹונג, מקדש

100 Temple
תבליטים נמוכים

אנגקור וואט 207, 213, 215  
אנגקור תֹום 216, 217  

ּבאיֹון 215, 216-17, 218  
ּבאנֶטיי ְסֵריי 215  

ּבאּפּואֹון 218  
ָטה ְּפרֹום 220  

ּפֶרָאה קאן 209  
ּפראסאט ְקראוואן 220  

 The Huc (אגם הּוָאן קֶיים) ֶתה הּוק
170-71 ,160

 The Mieu (מצודת הּוֶאה) ֶתה מיּו
143 ,140 (Hue Citadel)

 ,124 Thu Bon River תּו ּבֹון, נהר
128 ,127

137 Thuan An Beach תּוָאן ָאן, חוף
 Thoi Son (האי פניקס) תֹוי סֹון

89 (Phoenix Island)
תולדות וייטנאם, המוזיאון הלאומי 
 National Museum of (האנוי)

162-3 ,119 Vietnamese History
תֹונג ְניאט, איצטדיון (הֹו צ‘י מין סיטי) 
271 ,Thong Nhat Stadium270

37 Thuc Phan תּוק פאן
תחבורה מקומית 292-3

 Dalat Train Station תחנת הרכבת
115

 Danang Station תחנת הרכבת
291 (Train)

תיאטרון 269, 270, 271
תיאטרון בן זמננו 269, 271 ראו גם 

מוסיקה ותיאטרון מסורתיים
(ה)תיאטרון המלכותי (מצודת הּוֶאה) 

 Royal Theater (Hue Citadel)
142 ,140

 Water puppetry תיאטרון�בובות צף
268 ,159 ,25 ,17 ,9

המוזיאון לתולדות וייטנאם (הֹו צ‘י מין   
סיטי) 61

הפסטיבל לתיאטרון�הבובות הצף 30  
פגודת תאי (האנוי) 30, 173  

תיאטרון�הבובות הצף תאנג לֹונג   
(האנוי) 158, 293

 Water תיאטרון�בובות צף, פסטיבל
30 Puppet Festival

 Thieu Tri, Tomb תיּו טרי, קברו של
145 of

128 ,70 Thien Hau תֶיין ָהאּו
 Thien Hau Pagoda תֶיין ָהאּו, פגודה

70 ,68
 Thien (דאלאט) תֶיין וּונג, פגודה

115 Vuong Pagoda
 Thien (דאלאט) תֶיין וֶיין טרּוק לאם

116 Vien Truc Lam
 Thien Mu (הּוֶאה) תֶיין מּו, פגודה

148 ,144 Pagoda
תֶיין צ‘ּו, פגודה (פגודת הבשמים)

 Thien Tru Pagoda (Perfume
 192 Pagoda)

תיירות 16, 17, 278
22 Thich Ca Buddha ִתיק ָקה, בודהה

פגודת דיּו ֶדה (הּוֶאה) 138  
פגודת לֹונג חאן (ְקִווי ְניֹון) 118  

פגודת תאי (האנוי) 173  
פגודת תֶיין וּונג (ְנָיה צ‘אנג) 115   

פגודת טּו דאם (הּוֶאה) 139 
פגודת טּו היּו (הּוֶאה) 144  
צ‘ּוָאה ָּבה ָדה (האנוי) 161  

תנועה, חוקים 293
תקשורת, אמצעי ה 286-7

אנגקור 225  
תרבות 14

ֶתָרוואָדה, אסכולה בבודהיזם 
22 ,8 Theravada Buddhism

תשעת כדי השושלת (מצודת הּוֶאה) 
 ,140 ,121 Nine Dynastic Urns

143
תשעת תותחי האלים (מצודת הּוֶאה) 

142 Nine Deities’ Cannons

שמות מסחריים
A to Z Queen Café (האנוי) 293

275 ,274 Absolute Asia
Cyclo Bar 163 (הֹו צ‘י מין סיטי) 

271 ,270
Amsterdam Bar (הֹוי ָאן) 270, 271

Ann Tours (האנוי) 281
Army Hotel (האנוי) 272, 275

110 Bao Dai’s Villas
Bao Khan Tailors (הֹוי ָאן) 264, 265
Bao Nghi (הֹו צ‘י מין סיטי) 264, 265
 Bellevue Bar (הֹו צ‘י מין סיטי) 270, 

 271
Big C Thang Long (האנוי) 263, 265
77 Binh Chau Hot Springs Resort
Blue Gecko (הֹו צ‘י מין סיטי) 270, 

271
Buffalo Tours (האנוי) 273, 275, 293

California Pizza Works (הֹו צ‘י מין 
סיטי) 270, 271 

Car Men Bar (הֹו צ‘י מין סיטי) 270, 
271

Caravelle Hotel (הֹו צ‘י מין סיטי) 52, 
233 ,58 ,57

Cham Island Diving Center (הֹוי ָאן) 
275 ,272

57 Chi Lang Café
Continental Hotel (הֹו צ‘י מין סיטי) 

233 ,228 ,58 ,57
Craft Link (האנוי) 264, 265

Craft Window (האנוי) 264, 265
Creation (הֹו צ‘י מין סיטי) 264, 265
Destination Asia (הֹו צ‘י מין סיטי) 

223
Diamond Plaza (הֹו צ‘י מין סיטי) 

265 ,263
DMZ Bar (הּוֶאה) 270, 271
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Do Kim Dung (הֹו צ‘י מין סיטי) 
265 ,264

Dogma (הֹו צ‘י מין סיטי) 264, 265
Em Em (הֹו צ‘י מין סיטי) 264, 265

Exotissimo (האנוי) 273, 275
Explorer Tours (האנוי) 293
Footprints (האנוי) 273, 275
Forester Spa (פאן טֶייט) 275

Furniture Outlet (הֹו צ‘י מין סיטי) 
265 ,264

Galerie Quynh (הֹו צ‘י מין סיטי) 
265 ,264

Grand Hotel d’Angkor (סֶיים ריּפ) 
245 ,224 ,208

Green Trail Tours (האנוי) 272, 275
GTC Club (האנוי) 274, 275

H&D Tailors (הֹו צ‘י מין סיטי) 264, 
265

Ha Noi Silk (האנוי) 264, 265
Handspan Adventure Travel (האנוי) 

275 ,273
Hanoi Gallery (האנוי) 264, 265

Hien and Bob’s Place (הֹו צ‘י מין 
סיטי) 270, 271

Rex Hotel (הֹו צ‘י מין סיטי) 51, 60, 
234 ,228

Victoria Can Tho Hotel (קאן תֹו) 
235 ,94

 House of Traditional Handicrafts
(הֹוי ָאן) 264, 265

229 Innoviet
Jazz Club (האנוי) 270, 271

Jibe’s Beach Club (פאן טֶייט) 272, 
275

Kangaroo Café (האנוי) 291
Khai Silk (האנוי) 264, 265

Khaisilk Boutique (הֹוי ָאן) 264, 265
 Khmer Angkor Tour Guide

Association (אנגקור) 224, 225
Kim Bong Carpentry (הֹוי ָאן) 264, 

265
Kim Travel (הֹו צ‘י מין סיטי) 293

King’s Island Golf Course (ָהה טאי) 
275 ,273

La Bella Napoli (ְנָיה צ‘אנג) 270, 271
La Boutique and The Silk (האנוי) 

265 ,264
La Gai Handicrafts (הֹוי ָאן) 265

Lan Handicrafts (האנוי) 264, 265
Lang Ha Driving Range (האנוי) 

275 ,273
Le Lai Air Ticket Agency (הֹו צ‘י מין 

סיטי) 291
Louisiane Brewhouse (ְנָיה 

צ‘אנג)270, 271
Lucky Café (הֹו צ‘י מין סיטי) 270, 271

Majestic Hotel (הֹו צ‘י מין סיטי) 
233 ,230

Maxim’s Dinner Theater (הֹו צ‘י מין 
סיטי) 269, 271

271 ,270 Megastar Cineplex
Stadium Military Region 7 (הֹו צ‘י 

מין סיטי) 269, 271
Miss Loi’s Guesthouse (הֹוי ָאן) 

232 ,229
275 ,274 Miss Vy’s Cooking Class

Nga Shop (הֹו צ‘י מין סיטי) 264, 265
O.V. Club (הֹוי ָאן) 270, 271

Ocean Dunes (פאן טֶייט) 273, 275
223 Pandaw Cruises

Parkson (הֹו צ‘י מין סיטי) 263, 265
Phat Tire Ventures (דאלאט) 274, 

275
Phoenix Voyages (האנוי) 223

Quang’s Ceramics (האנוי) 264, 265
Que Noi Gallery (הֹוי ָאן) 264, 265
Rach Chiec Driving Range (הֹו צ‘י 

מין סיטי) 273, 275
Rainbow Divers (ְנָיה צ‘אנג) 272, 275

Rainforest Discotheque (הֹו צ‘י מין 
סיטי) 270, 271

Red Dot (הֹו צ‘י מין סיטי) 270, 271
Relax Bar (הֹו צ‘י מין סיטי) 270, 271

Restaurant Bobby Chinn (האנוי) 
271 ,270 ,260

Ana Mandara Resort (ְנָיה צ‘אנג) 229
Ancient House (חוף ָקאּו דאי) 128, 

239
Anoasis Beach Resort (לֹונג האי) 

234 ,76
Bao Dai’s Villas (ְנָיה צ‘אנג) 110

Binh Chau Hot Springs Resort (ִּבין 
ָצ‘אּו) 77

Hon Chong Beach Resort (ָהה 
טֶיין) 100

Riverside Resort (חוף ָקאּו דאי) 
239 ,128

Saigon Morin Resort (הּוֶאה) 229, 
240

Sofitel Vinpearl Resort (ְנָיה צ‘אנג) 
238 ,111

Sun Spa Resort (דֹונג הֹוי) 150, 229
 Victoria Hoi An Beach Resort and

Spa (חוף ָקאּו דאי) 128, 240
228 Victoria Hotels and Resorts

Rooftop Garden (מלון רקס) 51, 60
Saigon Pearl (הֹו צ‘י מין סיטי) 270, 

271
Saigon Racing Club (הֹו צ‘י מין סיטי) 

271 ,270
Saigon Shopping Center (הֹו צ‘י מין 

סיטי) 263, 265
Saigon Tourist (הֹו צ‘י מין סיטי) 281, 

293 ,291
Sailing Club (ְנָיה צ‘אנג) 270, 271

Sapa (הֹו צ‘י מין סיטי) 264, 265
Sax n Art (הֹו צ‘י מין סיטי) 270, 271
 Sea Links Golf and Country Club

(פאן טֶייט) 273, 275
231 ,230 Sedona Suites

Seventeen Saloon (האנוי) 270, 271
Sinh Café (האנוי) 273, 281, 293

 Sofitel Legend Metropole Hotel
241 ,162 ,153

275 ,274 SpiceRoads
Storm Kiteboarding (פאן טֶייט) 

275 ,272
Sun Spa Resort (דֹונג הֹוי) 150, 229

Tam Spa (פאן טֶייט) 275
Tam Tam Café and Bar (הֹוי ָאן) 

271 ,270
Tan My (האנוי) 264, 265

Tax Trading Centre (הֹו צ‘י מין סיטי) 
265 ,263

Thang Loi Hotel (האנוי) 272, 275
The Lost Art (הֹו צ‘י מין סיטי) 264, 

265
The Sailing Club Kite School (פאן 

תֶייט) 272, 275
268 Ticket Vietnam

TNK Travel (הֹו צ‘י מין סיטי) 281, 293
Topas Adventure (האנוי) 273, 275

Traditional Arts Theater (הֹוי ָאן) 
271 ,269

Tuan Travel (הֹו צ‘י מין סיטי) 281
Veloasia (הֹו צ‘י מין סיטי) 274, 275

 Victoria Hoi An Beach Resort and
Spa (הֹוי ָאן) 128, 240

Victoria Hotels (ָצ‘אּו דֹוק) 223
Vien Dong Hotel (ְנָיה צ‘אנג) 269, 

271
 Vietnam Air Service Company

291 ,290 (VASCO)
Vietnam Golf and Country Club (הֹו 

צ‘י מין סיטי) 273, 275 
231 ,230 Vietnam Stay

Vietnam Tourism (האנוי) 281
291 Vina Express

Vincom City Towers (האנוי) 263, 
265

Vincom Shopping Center (הֹו צ‘י מין 
סיטי) 57, 263, 265

VN Colour (הֹוי ָאן) 264, 265
Whale Island Resort (ְנָיה צ‘אנג) 

275 ,272
Why Not Bar (הּוֶאה) 270, 271

Windchimes (פאן תֶייט) 272, 275
Xu (הֹו צ‘י מין סיטי) 270, 271

Yaly Couture (הֹוי ָאן) 264, 265
 ,Youth Culture House of HCMC274

275
Youth Theater (האנוי) 269, 271
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