
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

שלב ארמונות מהראג'ה, הווליס, מבצרים טיול יוצא דופן, טיול המהודו היא ללא ספק יעד מושלם ל

וכפרים נידחים בשולי מדבר. זהו טיול בו חווים את הודו במלוא הדרה: הכיעור והיופי, העוני והעושר, 

 המציע חווי אןראג'יסטבמזיגה אחת שאין להפרידה ממרכיביה. מדינת  להכוהניחוחות והריחות, 

רוחנית, אסתטית ואנתרופולוגית חזקה. המפגש עם תרבותה, עם נופיה, עם ארמונותיה  ועם אנשיה 

 הוא ערבוביה של צבעים, ריחות, צלילים וטעמים, המציפים את המבקר בהתנסות חושנית.

 

והי הזדמנות משלב טיול ייחודי ואתגרי שונה ומגוון בהודו. ז בג'יפים בנהיגה עצמיתשחלקו מסע זה 

בדרכים מדבריות החוצה דיונות חול, סוואנות כפרים, מקדשים, הווליס, מיוחדת בה נשלב נסיעה 

 מצודות וארמונות וסיור בערים הגדולות באתריה המפורסמים והמעניינים של הודו.

 

ת שיאה של החוויה: אירוע מלכותי מיוחד ברוח חתונה הודית בהפקה חד פעמית ובלעדית שלנו משקאו

ואפריטיף לפתיחה, תאורה מיוחדת, נגנים ורקדנים, מוזיקה, פילים גמלים וסוסים יקדמו את פני הבאים, 

כל המשתתפים לבושים בבגדים הודים מסורתיים וצבעוניים, זיקוקי דינור יאירו את השמיים והתפריט 

 עשיר ומגוון בהגשה, וכמובן טקס חתונה מסורתי שייערך לאחד הזוגות.  

 

 נות מהרג'ה שהוסבו לבתי מלון.בארמונות ליבמהלך הטיול בבתי מלון מפנקים בערים ו הלינה

 

  מדבר ראג'סטןמדבר ראג'סטן  בלבבלב  ––הודו הודו 
  מסע רוחני בפינוק מלכותימסע רוחני בפינוק מלכותי

  ימיםימים  1010
 



 

 

 

 
 המסעמסלול 

 
 / דלהי  מומבאי –אביב תל , 1ום י

 /דלהימומבאיל (דרך יעד ביניים)אם לא באל על אז ת לילה נצא בטיס
 

 אודייפור -  /דלהימומבאי ,2יום 
 מות בעיר:נצא למשחק משי /דלהיבמומבאי לאחר הנחיתה

 :הרעיון על בסיס המרוץ למיליון
 . מומבאי/דלהימשימות צוותיות באתריה ורחובותיה הסואנים של  
 התוודעות מיד ראשונה אל האנשים, המחזות, הריחות והגיוון האינסופי של הודו. 
 חוויה בלתי נשכחת המאפשרת גיבוש עבודת צוות ושיתוף פעולה ציוותי. 

  :מהלך היום
 ת היום )פעילות + בטיחות(תדריך למשימו 
 חלוקה לצוותים, מפות ותגי זיהוי   
אשר ברשותו פלאפון לשימוש חירום ותיאומים  מדריך מקומילכל קבוצה מוצמד  - יציאה למשימות 

 )בתפקיד מלווה "צופה" (. 
, תכנון וארגון, עבודת צוות, חוש הומור  ואורח רוח אל מול הלכל קבוצה משימות המצריכות תושיי 

 אוכלוסייה המקומית.  ה
 במהלך המשימות השונות יצטרכו המשתתפים להשתמש ולהפעיל את האוכלוסייה המקומית. 
 ההגעה אל נקודות הציון השונות יתבצעו בהליכה/מוניות/ריקשות 
 רמז למשימה הבאה. \כל משימה מובילה בעזרת חידה  

 
 איפור. חזרה לשדה התעופה וטיסה לאוד

הנקראת כך על שום בתיה הצבועים לבן. העיר, המוקפת מכל יור ב"עיר הלבנה" לאחר התארגנות נצא לס 
נבקר במקדש ג'גדיש במרכז העיר ן. אסטיעבר בהרים ובאגמים נאים, היא מן היפות והנעימות שבערי ראג'

 שייט לעת שקיעה באגם פיצ'ולה. העתיקה ונשוטט בשווקיה. 
 אודייפור   :לינה 
 ארוחות  

 /בבית המלון במסעדה מקומית –ערב    במסעדה מקומית  –צהרים 
 הפקות  

 אוטובוס ממותג. 
  פרחים לפני העלייה לאוטובוס 
 /דלהיליון במומבאיימשחק רצים למ 
 הצוות המקומי לבוש בכל הטיול, בחולצות החברה 
 ם שם החברה ומפתחות לחדריםבכניסה למלון שולחן ע 
 שייט פרטי על האגם  
 תה/קפה באי על הארמון עם השקיעה  
 סיפור לילה 



 

 

   נרלאי  -קומבלגאר  -, אודייפור 3יום 
. נגיע בארות שמימיהם נשאבים ע"י בהמותונצא צפונה בדרך הררית מרתקת רצופת כפרים, שדות חקלאיים 

היפות והמרשימות ע מוריקה ורכס ארוך. זו אחת מהמצודות החולשת על שמורת טבר גאאל מצודת קומבל
ה באורכה בעולם )לאחר החומה הסינית ישנחשבת החומה השניעתיקה מוקפת חומה . המצודה הבהודו

נגלוש צפונה אל עבר  ונצפה אל הנוף המרשים מפסגת המבצר.כמובן( נטפס אל הארמון בראש המצודה 
המקדש הג'איני נרד דרך שמורת הטבע של קומבלגאר אל  בעונית.אן הצטר אל לב מדינת ראג'יסאמדבר ט

העצום של רנקפור. המקדש, הבנוי שיש לבן, הוא אחד ההישגים הגדולים ביותר של האמנות והארכיטקטורה 
נמשיך דרך  עמודיו ונחשב לחשוב במקדשי הג'אינים. 1,444ההודית ומעוטר באלפי פיתוחים בשיש על פני 

נלמד על אופיים השונה  –שומרים על אורח חייהם ומנהגם מזה אלפי שנים ם הכפרימקדשים מקומיים ו
מקדשים. נשוטט בין הסמטאות  300-כפר קדוש ובו יותר מ, אל נרלאיגיע במערך החברה ההודית. נ

 . תייחודיווהמקדשים של עיירה ציורית זו הנטועה בין תצורת סלע 
 בערב נגיע לארמון בנרלאי.

 נרלאי   :לינה 
 ארוחות  

 במלון   –ערב במסעדה מקומית    –במלון   צהרים  -בוקר
 

 הפקות 
 מבצר קומבלגאר טרק רגלי מ 
 פוג'ה /טקס פתיחה עם ברכה מנזיר  –המקדש הג'איני ברנקפור   
 English Tea  נרלאי  –ליד האגם בשקיעה 
 סיפור לילה 

 
 ג'ודפור  –נרלאי  ,4ום י

לפני ארוחת הבוקר נעלה ביחד עם המאמינים לחזות במישורים רחבי הידיים בין הררי הסלע של נרלאי. נצא 

בתערובת של דרכי עפר וכבישים צרים ונידחים נשתתף בטקס אופיום  ןראג'יסטאמערבה אל  מישורי מדבר 

"העיר הכחולה".  –נצפין אל עבר ג'ודפור  צורפי הכסף.נבקר בכפרי האומנים אורגי השטיחים, צובעי הבדים וו

משוטטות וכרך שוקק חיים.את  נשוטט בעיר הטיפוסית בין ריחות תבלינים, בתי ברהמינים כחולים, פרות

 אחד ממלכי העבר ששלטו בג'ודפור. –הלילה נבלה בחצרו של ארמון באלסמנד 
 ג'ודפור   :לינה 
 ארוחות  

 על גג ארמון הוואלי במרכז העיר העתיקה   –ערב   במסעדה מקומית /פיקניק  –צהרים     במלון  -בוקר
 הפקות  

 טקס אופיום   
 סדנת קדרות   
 סיפור לילה 

 



 

 

 
 :מסע ג'יפיםאוסיאן  -ודפור ג' ,5יום 

ונתנסה נבקר במצודה החולשת על העיר את הג'יפים ולאחר התארגנות נצא לדרך: תחילה בבוקר נקבל 
הלאה מג'ודפור, לכיוון צפון, נכנס לים של אומגות.  אומגה )קנופי( יוצאת דופן היורדת מהמבצר במערכתב

פרים, . אופי השטח משתנה, האוכלוסייה, הכאןראג'יסטהחולות, או ליתר דיוק, לאזור המדבר החולי של 
הלבוש וכמובן המנהגים. נבקר בכפרי שבט הביסנוי, השבט האקולוגי הראשון, נוריד אויר בצמיגים ונצלח את 

 החולות מכפר לכפר. נבקר במקדש הג'איני ומקדש דורגא באוסיאן ונבלה את הלילה במחנה מדברי מיוחד.
 : אוסיאן לינה 
 ארוחות  

   במחנה האוהלים  –ערב    במסעדה מקומית /פיקניק  –צהרים    במלון  -בוקר
 הפקות  

 ג'יפים ממותגים עם דגלים  
 אומגות מעל המבצר בג'ודפור  
 סיורים בכפרים מקומיים , אירוח של ראש הכפר ומפגש עם מקומיים  
 בובות מסורתי בליווי מוסיקה ןטרומופע תיא 

 
 קימסר  - אוסיאן ,6יום 

חזור לחיות נשאוכל עשב ולא דיזל. נצא למסע גמלים בין הדיונות היפייפות במקום.  4X4בבוקר נטפס על 
השטח המוטוריות ונעשה את דרכנו אל עבר קימסר בדרך שטח מרתקת בין דיונות החול ושדות החקלאיים 
אשר שוכנים בכפליהן. נציץ אל בתיהם חצרותיהם וחייהם של הכפריים החיים במדבר מיוחד זה. לעת ערב 

 נגיע לארמוננו בקימסר.
 : קימסר  לינה 
 ארוחות  

 בלב הדיונות עם קומזיץ    –ערב    במסעדה מקומית /פיקניק  –צהרים   במלון  -בוקר
 הפקות  

 שיעור יוגה   
 ג'יפים ממותגים עם דגלים  
 רכיבה על גמלים  
 סיפור לילה 

 
 סיום טיול ג'יפים :פושקר –קימסר  ,7יום 

נצא מזרחה אל מקומיים אל תחומי השמורה , נראה את הכפרים ואת בעלי החיים ו נצא לסיור בוקר בג'יפים
האי  -עבר פושקר עירו של האל ברהמה  האל הבורא. בדרכנו נעצור במקדש מיוחד לקדושה ההינדואית מירבְּ

ָטה(. נצפה בנשות הכפרים הצבעוניות הדולות מים בכדי חרס כבדים ממאגרי מים המסייעים לבני  )בֶמרְּ
 לעת ערב נגיע לפושקר.בשעות אחה"צ מקום להתמודד עם האקלים המדברי. ה

 : פושקר  לינה 
 ארוחות  

 בבית המלון     –ערב     במסעדה מקומית /פיקניק  –צהרים      במלון  -בוקר
 הפקות  

 האגם.שעור תופי נגארה בשקיעה על גדת   
 ספארי זריחה ממרומי הדיונות כולל הפקת קפה ועוגות בשטח.   

 נשתתף בתפילת הערב במקדש קרישנה 



 

 

 
 יפוריג' -,  פושקר  8יום 

פושקר עירו של ברהמה, היא אחת מהעיירות הקדושות ביותר בהודו. עיירה עם קסם ורוגע המקיפה אגם 
מעל המדבר השחון ושמע את האנשים מתפללים קטן בלב מדבר ראג'יסטאן. לפי האגדה עף האל ברהמה 

לגשם. משהחליט להיענות לתפילתם, השליך מידו פרח לוטוס אשר יצר את אגם המים.כמנהג אלפי עולי 
הרגל המגיעים לפושקר, גם אנו נשקים קום ועם שחר נצא לשוטט בגתות )מדרגות היורדות אל האגם( בהם 

טקס רחצה(. בעזרת ברהמין )כהן דת( נערוך טקס  –)פוג'ה מבצעים המאמינים את טקס הפוג'ה המסורתי 
מיוחד לחברי הקבוצה ונמשיך לביקור במקדש ברהמה. נשוטט בין גתות קדושות על גדת האגם ודוכני רוכלים 

חת בוקר, נחווה שעור יוגה מיוגיסט מומחה בחצר מקדש. לאחר השלמת הקניות רורועשים וצבעוניים. לפני א
לאג'מר וממנה לג'יפור העיר הוורודה בירת חבל ראג'יסטאן שהיא  נמשיךחת צהריים ארום ובשווקים הססגוניי

לעת ערב לבושים בבגדי מהרגות )לגברים( ללא ספק אחת הערים החושניות ביותר בהודו ואף בעולם כולו. 
ברוח  אירוע סיום –ות הכותרת של מסענו ומהרני )לנשים(, נצא לחוויה יוצאת דופן שתהווה אחת מגול

 המהרג'ות.
    ג'ייפור לינה: 

  ארוחות 
 ארוחת גאלה מיוחדת   – ערב   במסעדה לצד האגם בפושקר  – צהרים   במלון  – בוקר 

 הפקות: 
 פוגה מיוחדת לקבוצה 
 שעור יוגה בבוקר  
 טיול אופניים  
שיירת כרכרות גמלים, כניסה לארמון, טקס חתונה מסורתי לאחד  – חתונה –אירוע סיום   –ערב  

ממטיילי החברה, ארוחת ערב כיד המלך, הופעת ריקודים הודים מסורתיים, זיקוקי דינור ועוד כיד 
 הדמיון הטובה.

 סיפור לילה. 
 

 המשך ארצה  –יי ה לבומבטיס –יפור י, ג'9יום 

נתחיל את סיורנו בעיר במצפה הכוכבים, ארמון המהרג'ה הגדול ביותר בראג'יסטאן, נטפס רכובים ע"ג פילים 

אל מצודת אמבר ונבקר בנבכי המצודה ואף נותיר זמן לאחר טיול בכרכרות סוסים ברחבי העיר העתיקה, 

צבעים ומכוסות בתכשיטי כסף כבדים, גמלים  לשוטט בשווקים ההומים והצבעוניים: נשים יפות לבושות בשלל

נצא לשדה התעופה ונטוס אל בומביי ממנה נתחבר לטיסתנו  נושאי משאות, דוכני פירות, קטורת ותבלינים.

 חזרה ארצה 

  ארוחות 
במסעדה מיוחדת המגישה "טאלי" ארוחה הודית מסורתית על טהרת  – צהרים  במלון  – בוקר 

  המטבח הראג'יסאטני.
 :הפקות 

 מסע פילים אל מבצר אמבר 
 בסמטאות העיר העתיקה.כרכרות סוסים / סיור ריקשות  
 מתנה לבוש הודי מסורתי לכל משתתף הכולל קורטה וטורבן. 

 
  נחיתה בת"א לפנות בוקר , 01יום 

http://www.alsisarhaveli.com/alsisarhaveli.htm


 

 

 הערות חשובות 
ובן החלטות מזג אוויר, תקלות מכאניות וכמ מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים, שעות אור, 

 המדריך בשטח. 
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 ובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר המסע.
 

  3500$-כ מטיילים: 35מחיר הטיול למטייל בחדר זוגי , מבוסס על מינימום 
  700$וספת למטייל בחדר יחיד: ת

 על מנת לרווח את הטיולבאודייפור או בג'ייפור אנו ממליצים על יום טיול נוסף 
   למטייל בחדר זוגי  250$עלות יום טיול כזה עומדת על 

 מחיר המסע כולל 
  כולל מסים( 1000$)לפי  בלי/עם יעדי בינייםת"א   -  /דלהיבומביי –טיסות בינ"ל במסלול ת"א 
 העשויים להשתנות עד יציאת המסע. 24.12.2014 -המחיר כולל מסי נמל והיטלי דלק ובטחון הנכונים ל 
 (300$)לפי  /דלהיבומביי -ג'יפור / אודייפור -/דלהיבומבייות פנימיות טיס 
  דיים לאזור או המלונות הטובים בנמצא חוימלונות יראשונה, לינה בבתי מלון מדרגת תיירות 
  למעט בימי הטיסה פנסיון מלא בכל ימי הטיול 
  באוטובוס תיירים ממוזגבתוכנית  כמצויןהעברות וסיורים  
 3  מטיילים ברכב( 4מבוסס על )מהינדרה סקורפיו  גמסו ג'יפנהיגה עצמית בימי 
 ובילג'יפ מ 
  דלק לג'יפים , רכבמכשיר קשר בכל 
 אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית , יםכניסות לאתר 
 מצוות  ך ישראלימדריXtrip   
  מתנות כרית בגד למסיבת סיום 
  מים מינרלים באוטובוס 
  הפקות כמצוין בתכנית 
 מנהלן מקומי 
 כים מקומיים דוברי אנגליתמדרי 
  (60$)דרך האינטרנט  90$ויזה כניסה להודו בסך 
 תשר לנותני השירותים המקומיים 

 המחיר אינו כולל
  שתייה והוצאות אישיות  
  חובה )כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי( -ביטוח רפואי ומטען 
  לג'יפ ליום $ 25 –ביטוח ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק לג'יפ כ 
   ארוחת כשרות 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 ביטוח נסיעות ומטען 
  תשר למדריך הישראלי 
 וסף לכתובהפקות ייחודיות בנ 
 מטיילים חופשיים 
 ,וכדומה שלטי בתיאבון בארוחותמיתוג כגון: דגלים, מדבקות, חולצות 
 מתנות כרית 
 .סיור הכנה 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 

 
 מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה,

 מסלול זה אינו ניתן להעברה בשום דרך
 

הינו דוגמא לטיול תמריץ אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל הפרמטרים מסלול זה 
 המוזכרים מעלה, לקבלת הצעת מחיר עדכנית ע"פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכם

 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03אנא פנו למשרדנו בטלפון 

mailto:info@xtrip.co.il

