ב"ה
דף מידע למטייל הישראלי

ראשית כל ברוכים הבאים להאנוי! צוות הבית חב"ד מאחל טיול נעים ובטוח.

מלונות:
ישנם מלונות רבים באיזור הבית חב"ד ,להלן המלונות המומלצים ביותר:
Phuong Anh Hotel .1
כתובת :הכתובת המופיעה ב google mapsאינה נכונה! לכן מעט קשה למצוא אותו .המלון ממוקם באחת הסימטאות
הצמודות לשוק הפרחים או סרוק למיקום מדוייק:
2/236 Au Co, ( 2, Ngo 236 Au Co) Tay Ho
מספר טלפון04-37192488 04-37192486 :
Green Mango .2
כתובת:
18/52 To Ngoc Van, Tay Ho
מספר טלפון0243928991 :
Nektar House .3
כתובת:
,9C, Ngo (alley) 11, To Ngoc Van Street
מספר טלפון+84-1257254017 :

זכור! לבדוק מחירים באתר  booking.comוגם בדלפק .לעיתים ההפרשים משמעותיים.
לעוד המלצות נא לבקר jewishhanoi.com/hotels

מוניות:
הדרך הקלה ביותר היא השימוש באפליקציית  grabסרוק להורדה:
בזמני פקקים מומלץ להזמין אופנוע )(grab bike
ולחסוך זמן רב.

מזון כשר:
מסעדת הבית חב"ד פתוחה בימים ראשון-שישי
שעות פתיחה:
ראשון13:00 – 10:00 :
20:00 – 16:00
שני-חמישי21:00 – 9:00 :
שישי – 9:00 :עד כשעה וחצי לפני כניסת שבת.

ניתן להזמין אוכל למלון או ' 'take awayגם דרך אתר המסעדה ) kosherhanoi.com
למשלוחים תשלום מראש באשראי או פייפאל(.
כמו כן ניתן להזמין מראש אוכל מוכן וארוז בצידנית עם קרח לטיולים ארוכים.
ניתן לרכוש בבית חב"ד קופסאות שימורים ,גז לגזייה וכדומה.
נוסף על המסעדה ניתן לרכוש מגוון גדול של מוצרים כשרים בסופרים המובחרים .רשימה
מלאה )כולל תמונות( ניתן למצוא באתר הבית חב"ד  jewishhanoi.com/storesלחילופין
סרוק:
סופרים מומלצים באיזור הבית חב"ד:
Veggy, 99 Xuan Dieu, Tay Ho, Hanoi
Mini Mart, 19 To Ngoc Van, Hanoi
L's Place, 1 Xuan Dieu, Tay Ho, Hanoi
Hưng Long 71B Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

ענייני רפואה:
מרפאה ישראליתfamily medical practice :
כתובת:
298I Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
טלפון84-2438430748+ :
פתוח  24שעות ביממה.
בדרך כלל בין השעות  16:00 – 9:00ישנו רופא ישראלי בשם דר .ירון.

שבת:
מידי שבת מתקיימות בבית חב"ד תפילות ,וסעודות שבת .נא להרשם באתר הבית חב"ד
 (jewishhanoi.com/shabbatעל מנת שנדע להערך בהתאם לכמות הקהל.
לו"ז של שבת:
ערב שבת:
מנחה )בשעת הדלקת נרות(
קבלת שבת
סעודת שבת
עונג שבת ,קינוח ופופקורן
יום שבת:
 – 9:30לימוד חסידות ,קפה ועוגה
 – 10:00שחרית
סעודת שבת
מנחה )מיד לאחרי סעודת שבת(
סעודה שלישית )השעה משתנית ,עקוב אחרי ההכרזות בסעודת שבת(
ערבית
הבדלה

)

סוכנים מומלצים:
) Apt travelישראלי(:
כתובת:
Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5
טלפון:
84-2439290707

)travel 247ישראלי(:
כתובת:
trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hanoi, Hà Nội 1000002/12
טלפון:
+84-988512300

+84-989958410

מיילvietnam4u@gmail.com :

) Traveling to asiaישראלי(:
טלפון+972-502209960 :

+84-1208011128

רוז:
כתובת:
Ngõ Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000 15
טלפון:
) 84-1684159586גם ווצאפ(

מיילHanoi.rosetravelagancy@gmail.com :
השכרת אופנועים/קטנועים:
מר .ליאו:
כתובת:
 No. 483 au co street – tay ho, Hanoiיש לתאם בטלפון לפני הגעה!
טלפון )גם ווצאפ(84-984916785 :
התחבורה בהאנוי מסוכנת ביותר )בעבור המקומיים רמזור זו רק המלצה גרועה( ,אנא סעו בזהירות!

כרטיסי סים:
ניתן לרכוש בחנות פלאפונים הסמוכה לבית חב"ד בכתובת:
X111 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 100000

