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 בדרום, במערב ברוסיה ובים הכספי, גובלת בצפון ברוסיה. נמצאת במרכז אסיהמדינה עצומה ה ןאקזחסט
הגבוהים ההרים , ן ארץ הררית ברובהאקזחסט. ובמזרח בסין ןאובקירגיסטן אבאוזבקיסט, ןאבטורקמניסט

שם נמצאת , ןאקירגיסט על הגבול עם מזרח המדינה-רכס טיאן שאן שבדרוםן נמצאים באביותר בקזחסט
במערב המדינה משתרע השקע ). הים מטר מעל פני 6,995(הר חאן טנגרי , הפסגה הגבוהה ביותר במדינה

, מזרח לשם משתרעים מדבריות חול נרחבים- מדרום. מדרום לו נמצאת רמת אוסטיורט. פיסשל הים הכ
הנשפך , ן הם הִסיר ַדְרָיהאהנהרות הגדולים של קזחסט) האדום המדבר(ובהם מדבריות מויון וקיזיל קום 

הצמחייה מרוכזת בעיקר . כארבעה אחוזים משטח המדינה מכוסים ביערות .והאישים האירטיש, לימת ארל
 במישורים. היא כוללת צמחים כמו הלענה והאשל. וחודרת גם לתוך המדבר, ערוצי הנחלים במישורים ולאורך

  . השחונים גדלים עשבים שונים
ובה , באבלי'ג- בדרום המדינה נמצאת שמורת הטבע אקסו, מרשימות ומיוחדות ן שמורות טבעאבקזחסט

, הטבע אלמה אטה נמצאת שמורת, בהרי טיאן שאן, דרוםב. מיני צמחים 1,300-מיני עופות ויונקים וכ מאות
  .איילים ובעלי חיים נוספים, שבה חיים נמרי שלג

  
נופים עוצרי  ,זהו מסע ייחודי לחבל ארץ בראשית הכולל מפגש תרבותי מרתק עם נוודים ותושבי המקום

  .קאו המרהיב- וכן חציית מדבר טאו, מעברי הרים גבוהים ,חציית פלאטו אסיי ,נשימה
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   איסטנבול  –א "ת, 1יום 
  .א לאיסטנבול וממנה בטיסת המשך לעבר הבירה הקזחית אלמאטי"צ מת"נצא בטיסת אחה

  
  אלמטי -איסטנבול , 2יום 

הגעה העברה למלון  לארוחת בוקר והתארגנות ולאחריה עם ה. באלמאטישעות הבוקר המוקדמות ננחת ב
-נוסדה במחצית המאה האלמטי  .לינה באלמאטי. יציאה ליום סיור בעיר והתארגנויות אחרונות לפני היציאה

 בעיר אין. מאז הוטבע בחזותה חותם אירופי. מול שבטים קזחים נודדים בשם ורני רוסיתמשמר כנקודת , 19
אינו עמוס בתי  וקו הרקיע שלה, העיר עשירה בעצים ובשדרות". אווירה קזחית"או " רובע עתיק"לפיכך 
ולכן משכה אליה , באסיה התיכונה הרפובליקה העשירה ביותרבירה מאוד כלכלית של האלמאטי היא  .קומות

היא גם . תורכמנים ותורכים, יקים'טג, אוזבקים, סינים ,רוסים: סוחרים ואנשי כלכלה מכל הארצות השכנות
מה שהביא את מנהיגות , וב'המועצות עוד בימי מיכאיל גורבצ-ברית העיר הראשונה שהתקוממה נגד ההיית
  .המועצות-שהובילה בסופו של דבר לפירוק ברית, )הפתיחות(על מדיניות הגלסנוסט  יזהמועצות להכר-ברית

 לינה במלון באלמאטי 
 

  תחילת מסע – LAKE KAPCHIGAJ –אלמאטי  ,3יום 
יפים נצא 'פגוש את הצוות המקומי ועל האופנועים והגנצא מאלמטי במיניבוס אל עבר נקודת התארגנות בה נ

אשר  Tamgalyניסע לעבר קניון  .ןאהשלישי בחשיבותו בקזחסט Kapchigajלעבר אגם  בנסיעה מאלמאטי
במקום שירידים . ואשר שימש נקודת ציון חשובה לאורך דרך המשי העתיקה .המקום הצבוע משמעו בקזחית

לעת ערב נגיע  . 2004הקניון הפך לאתר מורשת עולמית של אונסקו ב . ארכיאולוגים מתקופת הברונזה
  .במקום חדרים משותפים ומקלחת. בו נתארגן ללינה בפנסיון מקומי Kapchigajם לאג

  בפנסיון ליד האגםלינת  
  

  NATURAL PARK ALTIN AMEL ,4יום 
את . אלף אקר 250יום מדהים בפתח בו נטייל בשמורת הטבע הגדולה ביותר בקזחסטן והמשתרעת על פני 

בפארק  .כמו הנשר השחור ןאח ייחודים לקזחסט"בפארק מגוון בע. ונופי ירח Aktauהשמורה מקיפים הרי 
. דים ביותרנוודית העתיקה וכן מראות טבע ייחושרידים רבים לתרבויות עתיקות אשר חיו במקום בתקופה ה

נסיים את יום הרכיבה בערבה האין סופית כאשר נתארגן ללינת אוהלים בנקודה המתאימה לנו בה נוכל 
  .בשקיעה המרהיבה במקוםלצפות 

   בערבה  -באוהלים  לינה 
  

   ELIC ASHEN GROVE , 5 יום
לאחר התארגנות וקיפול המאהל נצא ליום נוסף לאורך השמורה המדהימה בה ניסע לאורך הרכס ההררי של 

מטר  400למטפסי ההרים אשר מנסים להעפיל לפסגות בגובה " גן משחקים"אשר משמש  Ashenהרי 
פסלי מיליון שנה  בתוך עולם פנטסטי של  25ניסע ונטייל בשמורה המדהימה אשר גילה נאמד בכ .ומעלה
וק וכל סלע או צ,בו עמודי הסלע מתמרים לגובה רב) הגראנד קניון( האדום  charynקניון ניסע בשולי .הטבע

זהו תא שטח בו צריך להפעיל את הדמיון בין כל תצורות הסלע שלרבים מהם שמות מקומיים .מגולף כפסל
  .חדרים' לעת ערב נגיע לאתר הלינה שלנו אשר הנו בית פרטי עם מס.כנקודות ציון דרך

 '  בקוטג לינה 
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   CARYN CANYON , 6 יום

זהו אחד הנהרות  Charynמ רבועים לאורך נהר "ק 154זהו יום נוסף המוקדש לקניון המשתרע על פני 
הדמיוני אשר הטבע יצר תחת " הטירות"ניסע ונבקר בחזיון מרהיב בעמק  .נעמוקים והתלולים בקזחסטן

ש משכנם שהוא יער ייחודי ביותר במדינה ומשמ Charyn Ashבהמשך היום נבקר ב .השפעת הרוח והמים
  .לעת ערב נתארגן ללינת אוהלים בשטח הפתוח במלון מיליון כוכבים.ח רבים באזור"של בע
  באוהלים לינה 

  
   LAKE KAJANDY, 7יום 

 החבוי בתוך יער גדול בו יותר kaindyנצא בנסיעה לעבר אגם .גן ליום קסום נוסף רלאחר ארוחת בוקר נתא
 .לתוך הנהר וסכר אותו אשר נוצר מגלישה של כורכר Chilikהאגם חבוי לו לאורכו של נהר  . עצים 2000 -מ

לעת . לאורכו של האגם עצי אשוח רבים ושרכים אנופלים מגובה רב לתוך המים ויוצרים מראה מרהיב ביופיו
  ערב נגיע למאהל מקומי של נוודים ונתארגן ללינה ביורוט

  יורט בלינה  
  

   PLATEAU ASY NATURAL PARK, 8יום 
 Asyניסע לאורך רכס .בו ניכנס לשמורת טבע מהיפות בחבל ארץ זו Asyתחילת היום בנסיעה לעבר מישור 

ashboren זהו המקום למפגש קסום .הנמצא למרגלות הרמה הגבוהה ומשמש משכן לרועי צאן בימות הקיץ
מעל פני הים ' מ 2500פנינת גן עדן זו ממוקמת בגובה  .עם רועים מקומים וציידים המשתמשים בבזים לצייד

  .נסיים את יומנו במאהל מקומי ונלון ביורוט.ומלווה בנופים מרהיבים ביותר 
  יורט בלינה  

  
  סיום המסע – אלמאטי, 9יום 

נעצור בדרך לביקור במצפה הכוכבים עדות .זהו יום המסע האחרון בו נמשיך לחצות את המישור הגדול 
בסיום נמשיך בנסיעה לעבר אלמטי בה .ונעצור לאורך הנהר בו נאכל דג שמך עסיסי.הסוביטיתלתקופה 

נסיים את המסע  בארוחת .נחזיר את האופנועים ונתארגן במלוננו לפני שנצא למרכז העיר ולבזאר המקומי
  .ערב חגיגת במיוחד וניפרד ממארחינו החביבים

 לינה באלמאטי 
 

   א"ת -  איסטנבול –אלמאטי . 10יום 
   התעופה ותחילת הדרך ארצה לשדההעברה 

  



4 

 

 

  
  

  מטיילים  4מבוסס על  למטייל בחדר זוגי – מחיר המסע
  2400$: יפ'מטיילים בג 4
  3100$: מטיילים באופנועים 4
  $ 3400: מטיילים בטרקטורונים 4
  

   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי

  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  מחיר הטיסות

כוללים מיסי (מחירים אילו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי

  .ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי הינם הערכה בכמה) נמל ודלק
 $ 650טורקיש  החל מ , טיסות בחברת טרנסארו  

  

חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 
  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , זג אווירמ ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח

וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר 
 .  שינויים במיסי הנמל והדלק

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. וחהובט

  
  

  :מועדי יציאה מומלצים

  ספטמבר ועד  יולימחודש   

  
 המחיר כולל 

  DRZ400סוזוקי אופנועים מסוג  �
  FOREMAN400מסוג הונדה  םטרקטורוני �
 טויוטה לנדקרוזר או דומה לו ברמתו �
 ממוזגים תייר מיניבוס/באוטובוסהעברות באלמטי  �
 בחדר 2-4 גסטאוס מקומי /מטיילים ביורט  3-6 יורוט/  לילות במלון באלמאטי ושאר הלילות באוהלים 2 �
 )אוהל לכל מטייל – מזרונים,שקי שינה,אוהלים(ציוד ללינת שטח  �
 כלכלה מלאה  �
 סיורים וכניסות לאתרים בהתאם למסלול �
 אישורי כניסה לאתרים �
  מדריך מקומי �
  ולציודרכב ליווי למטען  �
  טבח ואנשי מנהלה, מכונאי �
 .ערכות חילוץ ומכונאות �
 קשר  ימכשיר �
  יטלפון לוויינ �
 רכב ליווי  �
 ימי המסעכל דלק ל �



 

  

 

 
,מושפעת מכל הפרמטרים המוזכרים מעלה

מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, 
או במייל  03-5102025בטלפון 

 

מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים
חברות , משפחות, בריםחחוגי , 

התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיול
ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה

  .ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות
  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה

 תשר לנותני השירותים המקומיים
 

 שתייה והוצאות אישיות 
 95$ אשרת כניסה לקזחסטן

 500€לשכירת האופנועים על סך 

מושפעת מכל הפרמטרים המוזכרים מעלההו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע 
, פ אופייכם"עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ול info@xtrip.co.il

 

ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיולים
, קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 
הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם

ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע
שירותי הדרכה, בתי מלון, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
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    המחיר אינו כולל
 בינלאומיות טיסות  �
תשר לנותני השירותים המקומיים �
 ביטוח נסיעות ומטען �
שתייה והוצאות אישיות  �
אשרת כניסה לקזחסטן �
לשכירת האופנועים על סך  ערבון �
  
  

 

מסע מסלול זה הינו דוגמא ל  
עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ענשמח להתאים   

info@xtrip.co.il 

Xtrip יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
אנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
לאורך כול הטיול בשטח ע

איננו מוכרים שירותים בנפרד 

 


