
 

 

 
 מאי / אמצע ספטמבר עד סוף נובמבר -בחודשים מרץמתאים המסלול 

 

 
 

מסתתרת בין הרי ההימלאיה תחת הפסגות הגבוהות בעולם. בזכות מיקומה הגיאוגרפי בין  ממלכת נפאל

רבות ההודית נפאל במשך אלפי שנים את ה"גשר" התרבותי והיסטורי בין  הת ההיוותהודו לסין וטיבט 

תרבותה העתיקה של סין. המסע ומי ההרים צפונה לטיבט ומרהעתיקה, הבודהיזם שהתפתח בהודו ועלה ב

אנושי ותרבותי, אמנות ודתות אפופות מיסטיקה , מסע בנופים נשגביםלנפאל הוא שילוב יוצא דופן בין מסע 

 ים. בימי הליכה רב ההררים שבמשך שנים הדרך להגיע אליהם הייתבאזורים 

 

בין כפרי חקלאים למרגלות רכס האנפורנה,   ימים 3טרק מרתק בן לבמסענו נחלוף בין ערים עתיקות, נצא 

ואף נזכה לראות ממעוף הציפור את פסגות ההרים הגבוהות  נשוט בסירות רפטינג, וטרסות אורז ירוקות

סמטאות העיר ב נשתתף במשחק חפש את המטמון מסביב לאגם בפוקרה, נדווש באופניים בעולם

בין לבין נכיר את דרך החיים הנפאלית, . מיוחד במינו אירוע חתונה נפאליתהעתיקה של קטמנדו, ונחווה 

 נבקר במקדשים עתיקים ושווקים ססגוניים בהם דוכנים שופעים עבודות אומנות ומאכלים מיוחדים.

 

 

 הרפתקאות בממלכת נפאל הקסומה
 שכרון חושים במרומי ההימלאיה

לילות 9ימים  10  
 



 

 

 
  טיולמסלול ה

 
 
 

 קטמנדו   -איסטנבול –אביב -, תל1יום 
 טיסת המשך לקטמנדו בשעות הלילה. ,טורקיש לאיסטנבולת מנמל התעופה בן גוריון בטיסמראה ה
 

 פטאן  -פשופטינאת -:בודנט קטמנדוהגעה ל, 2יום 
 קטמנדו שוכנת בעמק בו זורמים נהרות ולאורך ההיסטוריה הוקמו בו ערים נוספות, קטנות יותר ומרשימות.

 עופה.ארוחת בוקר במלון ליד שדה הת לאחר הנחיתה
את אחד המקומות החשובים  עבור הטיבטיםנצא לביקור בסטופת הענק "בודנט" המהווה הארוחה לאחר 
. אזור זה הינו מרכז הקהילה הטיבטית שברחה מטיבט עם כיבושה ע"י רבים טיבטיםמנזרים , סביבה בנפאל

ניין של הסטופה, . האזור שוקק חיים דתיים ועסקיים ענפים. נבקר בקומפלקס המע1959הסינים בשנת 
ר ללגום את התה הטיבטי נתארח במנזר טיבטי, נקבל ברכה וצעיף )קאטה( מהלמה )ראש המנזר( ונעצו

נבקר , החשוב ביותר בנפאל ועמק קטמנדו, פשופטינאת מקדשמשיך אל  נלאחר הביקור בבודנט  המפורסם. 
. שריפת גופות על הנהר הקדושבמכלול המקדשים ואם יתמזל מזלנו נצפה בטקסים המיוחדים כולל טקסי 

ן "העיר היפה" אחת הערים העתיקות היפות והחשובות של עמק אנמשיך לארוחת צהריים במרכז העיר פט
 .במסעדה הממוקמת בלב כיכר העיר. לאחר הארוחה נטייל בארמונות העיר ובסמטאותיה הציוריים קטמנדו

 ערב.  נגיע אל בית המלון והתארגנות בחדרים. בערב נצא לארוחת
  לינה קטמנדו 
 ת ארוחו 

 בוקר במסעדה ליד שדה התעופה 
 ן אמסעדת ה"מוזיאון" בפאטב –צהריים  
 הגשה אוכל מסורתי –אירוע פתיחה בסגנון חתונה נפאלית מסורתית  –ערב  

 הפקות 
 .אוטובוס ממותג/  בכניסה לאוטובוס בשדה התעופה ,שרשראות פרחים 
 החברה תבחולצו ,הצוות המקומי לבוש בכל הטיול 
 ביקור במנזר טיבטי, ברכה והענקת צעיף מסורתי )קאטה( מ"הלמה" ראש המנזר 
 הפסקת תה טיבטי במקדש בודנט  
 במסעדה בקטמנדו ארוע פתיחה  
 .מתנת כרית + סיפור לילה 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 מקדש צ'אנגו נאריין  –עיר המאמינים  –עמק קטמנדו:  בקטפור  ,3יום 
עיר זו כאילו עצרה בזמן, אין בה תנועת נפאל. במים המרשי ים האתרל"עיר המאמינים" בקטפור, אחד 

רכבים ולמרות שרחובותיה רוצפו ומקדשיה עברו שימור, הביקור בה הוא פתיחת חלון להיסטוריה רחוקה 
ים, צובעים בדים, קדרים הלך בין הסמטאות בהם מייבשים דגנומרתקת של נפאל וחיי יומיום של תושביה. נ

טיול בסמטאות הצרות, בין הבתים העתיקים והחצרות החבויות, מוביל  תם וילדים משחקים.עוסקים במלאכ
נתפנק בארוחת צהריים במרכז העיירה ונמשיך אל  מנזרים ולפגודות מעוצבות.ם, ם וארמונות קטנילמקדשי

שם  האנגו נאריין נרד ברגל כחצי שעת הליכ'עבר מקדש צאנג'ו נאריין העתיק במקדשי עמק קטמנדו. מצ
 יפגוש אותנו האוטובוס ונשוב אל קטמנדו. 

אחר הצהרים נצא למשימה יוצאת דופן "מרוץ הידע בנתיב המקדשים" : "מרוץ הידע בנתיב המקדשים"
משחק שהוא גם טיול, לימוד והזדמנות להתחכך עם המקומיים. נתחלק בעזרת בנדנות בצבעים שונים 

ובהן מקדשים ונקודות עניין, על כל קבוצה ללכת ע"פ המפה  תמונות 10 -לקבוצות, כל קבוצה תקבל מפה וכ
למצוא את המקדשים ולברר עם המקומיים כמה שיותר פרטים על המקום. במהלך המשחק ניווט בין האתרים 
והמקדשים של העיר העתיקה, נבקר במקדש האלה החיה, במקדשים ובארמונות בלב הכיכר, נמשיך ברגל 

 קטמנדו ולעת ערב נגיע לאזור "הטאמל".דרך השווקים הססגוניים של 
 חתונה בנוסח נפאלי מסורתי בלבוש מסורתי של כל משתתפי הטיול –חגיגיאירוע  -ערב 

על המיטה מחכה לכול מטייל / מטיילת הזמנה לאירוע הערב  –האירוע מתחיל עם חזרת המטיילים לחדר 
 ומשם זו הפתעה !!! –ובי טקס חתונה וסט בגדים נפאלים מסורתיים. בשעה היעודה על כולם להגיע לל

   לינה קטמנדו 
 ת ארוחו 

 במלון -בוקר  
 הגשה -במסעדה מקומית בבקטפור   - צהריים 
 הגשה אוכל מסורתי –אירוע בסגנון חתונה נפאלית מסורתית  –ערב  

 הפקות 
 חפש את המטמון בסמטאות העיר העתיקה  
 , תזמורת מקומית ועודאירוע חתונה נפאלית בלבוש מסורתי, מוזיקה לריקודים 
 .מתנת כרית + סיפור לילה 

 
 פוקרה  -רפטינג  – קטמנדו -,  4יום 

נגלוש אל היחיד המחבר את הבירה עם העולם החיצון ו ,בכביש פתלתל, נטפס פוקרהאל היום נשים פעמנו 
ולי, בין נעצור בעיירה פישלינג שם יחל מסע הרפטינג שלנו על מימי נהר הטריס .יסולירהט עבר עמק נהר

עליה ברכבל וביקור במקדש  - חוויה מרתקתנעצור ליערות, קניונים וכפרי דייגים. לאחר ארוחת צהריים 
"מאנוקמנה". מזה אלפי שנה נוהגים המקומיים להגיע למקדש לאחר הולדת ילדיהם, להקריב קורבן, להגיש 

חה ביד אחת וביד השנייה תרנגול, מנחה ולבקש הגנה, הצלחה וביטחון לחיים. המקומיים מגיעים עם סלי מנ
בשעות הערב נגיע אל העיירה עז או כבשה ועומדים בשקט ובסדר מופתי בתור האינסופי לפני פתח המקדש. 

 פוקרה. 
 פוקרה לינה  
 ת ארוחו 

 במלון  -בוקר 
 בופה -במסעדה על גדת נהר הטריסולי   - צהריים 
 במסעדה בפוקרה –ערב  



 

 
 הפקות 

 עליה ברכבל 
 הר הטריסולירפטינג בנ 
 הפסקת צ'ופרים במהלך הרפטינג 
 משחקים צוותים במים ומחוץ למים 
 .מתנת כרית + סיפור לילה 

 
 שעות הליכה  4-3: היום הראשון  –לילות  2פוקרה: יציאה לטרק ,  5יום 

הדרך מתפתלת מהעיירה פוקרה, טרסות האורז האדירות נראות כאילו יד אלוהים סידרה אותם כמדרגות 
זציה, נפגוש את הסבלים שיסחבו עבורנו . נפרד מהציוולימתמזגים עם גווני החום של האדמהתים בהר, הב

את הציוד ואת מדריך ההרים ונצא לחוויה יוצאת דופן של טרק בלב שמורת האנפורנה במרומי ההימלאיה. 
במהלך הדרך נחצה גשרים תלויים מעל נהרות, נבקר בכפרים זעירים במרומי ההרים ונלמד על אורח החיים 

 בהם. 
אל נקודת ההתחלה. נפתח בהליכה לאורך המורדות הנמוכים של רכס  היום הראשון יחל לאחר כשעה נסיעה

האנפורנה בדרך המוקפת בנופיו של עמק פוקרה ויורדת אל עמק נהר מודי ואל הגסטהאוס שלנו הנמצא 
מ'. מהלודג' נוכל לצפות אל הר פישטייל )מאצ'אפצ'רה( המרהיב. נאכל ארוחת צהרים ונצא  1060בגובה 

 הסמוך בירטנטי. לסיור רגלי אל הכפר
  בירטנטי לינה  
 ת ארוחו 

 במלון  -בוקר 
 לודג' – צהריים 
 לודג' –ערב  

 הפקות  
 הפסקות תה וקפה בדרך  
 ביקור בבתי מקומיים  
 .מתנת כרית + סיפור לילה 

 
 שעות הליכה  4טרק היום השני  : כ ,  6יום 

ה ונטפס אל יעדנו הבא לאחר ארוחת בוקר אל מול הנופים הקסומים של הרכס, נפרד מהלודג' היפ
. נאכל ארוחת צהרים בלודג' ולאחר מכן נמשיך 1מ' הצופה אל אנפורנה דרום ואנפורנה  1450בגובה 

ועל אל הכפר מאג'גאון שם נתארח באחד הבתים שהפך למוזיאון מקומי. נלמד על חיי המקומיים 
 העבודה בשדה ונהנה מסיורים רגליים באזור. 

  מאג'גאוןלינה  
 ת ארוחו 

 במלון  -בוקר 
 פיקניק  – צהריים 
 לודג' –ערב  

 הפקות  
 הפסקות תה וקפה בדרך  
 ביקור בבתי מקומיים  
 .מתנת כרית + סיפור לילה 



 

 
 שעות הליכה 3פוקרה כ  –סיום הטרק ,  7יום 

למשכימים קום יוגשו תה וקפה במרפסת ותמונות לעת זריחה על רקע הרכס. לאחר מכן נתכנס לארוחת 
מ' דרך היערות המוקפים בעמק  1580ונעשה את הדרך ברגל אל הכפר צ'נדרקוט בגובה בוקר משותפת 

מ'. שם נפגוש את האוטובוס שלנו וניסע  1620פוקרה ובהרים.  מצ'נדרקוט נמשיך אל הכפר לומלה בגובה 
 אל פוקרה. בדרך נעצור לביקור בכפר של פליטים טיבטיים . נגיע לפוקרה, נאכל ארוחת צהרים. נתארגן

 במלון ונצא לסיור רגלי קליל מסביב לאגם. 
 פוקרהלינה  
 ת ארוחו 

 במלון  -בוקר 
 מסעדה  – צהריים 
 מסעדה  –ערב  

 הפקות  
 הפסקות תה וקפה בדרך  
 ביקור בכפר של פליטים טיבטיים  
 .מתנת כרית + סיפור לילה 

 
 טיול רגלי, טיול אופניים ושייט  – ,  פוקרה8יום 

, מכל נקודה סביב מטרים 7000-בין פסגות הרים המתנשאים לגובה של יותר מ פוואה יושבת על אגם פוקרה
כמקום היפה ביותר בערי ההימלאיה על ידי תוארה פוקרה האגם ניתן לצפות אל רכס האנפורנה האדיר. 

 הנזיר היפני אקאי קאוואגוצ`י והגיאולוג השוויצרי טוני האגן הגדיל לומר שהיא אחד המקומות היפים בעולם.
נקודת תצפית על רכס האנפורנה ורכס הר זנב הדג המרשים.  –פגודת השלום העולמיאל יול רגלי צא לטנ

נשוט בקאנו מקומי על האגם הקסום ונצא לטיול אופניים על שפת האגם )הרכיבה היא רכיבה קלה במישור 
ות ציוד קמפינג, בתי נותיר זמן לשוטטות בין חנויות המזכרות וזכיות החמדה הנפאליות, חנויסביב האגם(. 

 קפה ומסעדות. 
   לינה פוקרה  
 ת ארוחו 

 במלון -בוקר  
 הגשה -במסעדה על גדת האגם   - צהריים 
  ברביקיו ליד הבריכה –במלון  –ערב  

 הפקות  
 טיול רגלי לנקודת התצפית  
 הפקת הפסקת תה ועוגות בבית בטיול הרגלי 
 טיול אופניים לצד האגם 
 .מתנת כרית + סיפור לילה 

 ילוייםב 
 בילויי בבזאר המקומי סביב האגם 

 



 

 
 
 
 

 קטמנדו –טיסת הימלאיה  –פוקרה  -תצפית זריחה  ,  9יום 
חמשת רכסי והמלון יוכלו לצפות )כמובן במגבלות מזג האוויר( בלפני עלות השחר המעוניינים ישכימו 

ה לחדרים לתנומה קלה. קפה תה חזר מולנו,ניצבים  מטר 8091ועד  7290האנפורנה הנישאים לגבהים של 
לטיסה חווייתית מעל הנוף ההררי מלא ההוד של השלמת הסיורים בפוקרה נצא לאחר ארוחת בוקר 

הטיסה תיקח אותנו מזרחה אל עבר קטמנדו ונוכל לצפות צפונה ברכסי ההימלאיה האדירים ההימלאיה. 
מקדש הצופה על העמק מנזר/ נטפס אל ומזרחה אל עבר הרכסים המפרידים בין נפאל לתת היבשת ההודית.

. נעלה אל הקומפלקס המורכב ממנזרים ומסטופה טיבטית וכן איאמבונאת" המכונה "מקדש הקופים"כולו "סוו
מקדשים הינדים. נערוך טקס מיוחד של ברכת סיום הטיול וברכת דרך צלחה לחזרתנו ארצה. נרד מהמקדש 

קס את אחה"צ הצהריים נקדיש לעיר קטמנדו דרך שביל מדרגות מיוחד במינו בצידו השני של הקומפל
 מסיבת הסיום במסעדה מיוחדת במינה.ללשווקיה וסמטאותיה הרבות. בשעות הערב נצא 

  לינה קטמנדו 
 ת ארוחו 

 במלון -בוקר  
  במסעדת 'גן החלומות'   - צהריים 
 בופה – Rum Doodleמסיבת סיום במסעדה הנפאלית המפורסמת ביותר בעולם  –ערב  

 הפקות 
 צפית זריחה אל מול הרי ההימלאיה / רכס האנפורנהת 
 טיסת הימלאיה 
 מקדש הקופים –טקס וברכה במקדש סוויאמבונט  
האירוע  –הנחשבת לאחת המסעדות המיוחדות בעולם  Rum Doodleמסיבת סיום במסעדת  

 כולל להקת מוסיקה חיה וזמר שיהפכו את האירוע למסיבה יוצאת דופן.
 .המתנת כרית + סיפור ליל 

 בילויים 
 מסיבת סיום ארוחת ערב ולהקה מוסיקה חיה 

 
 ת"א  -איסטנבול - קטמנדו יום ד' , 01יום 

 נחיתה בת"א בלילה. נצא לשדה התעופה לתחילת מסענו חזרה.ם עם שחר השק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 2350$: כ בחדר זוגישתתף לממטיילים  35טיול מבוסס על מינימום מחיר ה
 תלא כולל טיסות בינלאומיו

 
 למטייל  1150$ת"א כ  -איסטנבול -קטמנדו -איסטנבול -הערכת מחיר לטיסות בינלאומיות במסלול: ת"א

 3500$סה"כ מחיר טיול של המטיילים היוצאים מהארץ כ 
 

 המחיר כולל:
  קטמנדו -טיסת פנים פוקרה 
  כוכבים או הטובים בנמצא  5ו  4בבתי מלון לינה 
 2 מורת אנפורנה לילות בלודג'ים הטובים בנמצא ש 
  מטיילים( 2סבלים במהלך הטרק )סבל לכל 
  משחק חפש את המטמון בסמטאות העיר העתיקה בקטמנדו 
   כלכלה: על בסיס פנסיון מלא 
 קבלת פנים בכל מלון כולל משקה 
 ביגוד נפאלי מסורתי לכל משתתף 
  אירוע חתונה חגיגי בקטמנדו 
   תחבורה: אוטובוס ממוזג 
 יות כמפורט בתכנית ופעילו כניסות לאתרים 
 הדרכה: מדריך מקומי דובר אנגלית בסיורים 
  מדריך ישראלי מומחה מצוותXtrip 
 (12.01.2015נכון ל  25$)נפאל אשרת כניסה ל 
 לנותני השירותים בחו"ל תשר 

 
 המחיר אינו כולל:

 ביטוח רפואי ומטען 
 יה ישת 
 הוצאות אישיות 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 מטיילים חופשיים 
 ג כגון: דגלים, מדבקות, חולצות, וכדומהמיתו 
 מתנות כרית 
 הפקות ייחודיות בנוסף לכתוב 
 תשר למדריך הישראלי 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 

  
 
 

 מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה במהלך השנים
 
והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל הפרמטרים  מסלול זה הינו דוגמא לטיול תמריץ אותו אנו מבצעים

 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

