
 

 

  

  
  

הן  ,אחד האזורים המיוחדים בעולם זהו. מסע מרתק אל ההימלאיה ההודית וחבל לדאק
, מקדשים –האתגרים שהוא מעמיד והן מבחינת התרבות העשירה , מבחינת הטבע

כפרים  ,אשוחים ,ניסע ביערות אורניםבמהלך המסע . מנזרים וחיים מרתקים בגג העולם
נלמד להכיר , טיבטים המפוארים - נבקר במנזרים הבודהיסטים.  ציוריים ועמקים ירוקים
ילוו . השבטים הנוודים ונחווה את תופעת המדבר הגבוה בעולם, את אנשי ההימלאיה
 הינדואיזםשל עולם המרחיבת אופקים מנהגים ודרך מחשבה , אותנו במסע דתות

  .ודהיזםוהב
  

  לדאק
- החבל מתנשא לגובה של יותר מ. הוא חבל גבוה בהימלאיה שבצפון הודו) Ladakh(לדאק 
ולאורך נהרותיו אפשר למצוא ה בצל הגשם של ההימלאי, מטרים כמישור צחיח 3000

חיים , גם כאן, וכמו ברמות טיבט, לדאק שייכת למרחב התרבותי והאתני של טיבט. צמחייה
מבצרים , בצוקי הריה של לדאק בנויים ארמונות. אקים מאשר חקלאיםיותר רועי צאן וי

  ).Gompa(גומפות  –אדום שלהם קל לזהותם כמנזרים טיבטים -שבצבעי הלבן, ומנזרים

  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  מסעתוכנית ה

  דלהי – יעד ביניים –תל אביב , 1יום 
  .בבוקר 2בה ננחת ביום , דרך יעד ביניים לדלהי, נמריא מתל אביב

  .טיסה ללה 2לינה ביום זה בדלהי וביום , לדלהיהמשך לבומבי יציאה יום מוקדם יותר  - על-לטסים באל*
  

   לה - דלהי  2יום 
זמן פנוי למנוחה . עם ההגעה העברה למלון. בירת חבל לדאק –לאחר הנחיתה נמשיך בטיסה דלהי ללה 

המשופעת בבתי קפה חנויות , יצאו לסיור רגלי קליל בעיר העתיקה של לה םהמעונייני. והסתגלות לגבהים
  .ואוירה יוצאת דופן בהודו ובעולם כולו

 לה :לינה 
  

  לה והגומפות סביב , 4-3ם מיי
, נסייר ברחובות המלאים שווקים ועבודות יד. והומת תיירים במשך שלושת חודשי הקיץ הלה הינה עיר יפיפיי

ים אשר מתאמצים למצוא פיסות של ינבקר בכפרים ההרר. נצא מהעיירה וניסע לאורך נהר האינדוס המפותל
ה הגומפה עשוי. היפות והמרשימות של התרבות הטיבטית) מנזרים(נבקר בגומפות . אדמה יציבה ופורייה

) אמנות טיבטית של ציור על בד(צבעוניות קדושות  (Thanka)כולה מבוץ יבש צבוע בלבן ובתוכה טנקות 
נעפיל אל הגומפה המרכזית בלה ונשקיף , לקראת שקיעה. מימדים של בודהה ואלים אחרים-ופסלים אדירי

  . ממנה על העיר כולה
  לה :לינה 
  

   יום רפטינג בנהר האינדוס, 5יום 
צר ומשתנה לעמק , כולו שדות ירוקים ועצים, רחב ידייםנפתח עמק ה. רפטינג בנהר האינדוסנצא לשייט 

לאחר . נהנה במים הקרירים ונמצא לאורך הדרך כפרים קטנים ואנשים מקסימים. בין מדרונות תלולים, ועמוק
  .הטיבטיתד העתיקים והשמורים ברמה נבקר במנזר שנחשב אחו לציארוחת צהרים נבקר בעיירה העתיקה א

   לה :לינה 
  

  עמק הנוברה  ,7-6ימים 
, עקב מורכבותה של הדרך! זהו המעבר המוטורי הגבוה ביותר בעולם. נצא צפונה אל מעבר הקרדונג לה

נרד מהקרדונג לה אל עבר עמק . בצהרים דרומהו בבוקר צפונה, פ שעות היום"יטרי עס-המעבר הינו חד
ניסע לאורך אחד העמקים המרשימים . המוקפת הרים עוצמתיים" פנינה"עמק הנוברה הוא ממש . הנוברה

הניגוד בין שלוות . תצפיות מרהיבות וכפרים טיבטים מבודדים, גבוהים" פאסים"עוברים , והגבוהים בעולם
דבשתיים מהווים מוקד משיכה -דיונות החול שבמרכזו והגמלים הדו, העמק המוריק והפורה לשוליו המשוננים

   .באזור
 מק הנוברהע :לינה 

  
  לה -עמק הנוברה ,  8יום 

מהמים , מהגומפות המתנוססות ממעל, מהכפרים החקלאיים הקטנים והשלווים, נהנה מהנופים העוצמתיים
נחזור צ "בשעות אחה. דרך כפרים קטנים ואנשים מקסימיםנמצא לאורך ה, נתלכלך בדיונות החול, הקרירים

   .במרכז העיר זמן לקניות ושוטטות, ללה נשלים את הסיורים
  לה: לינה 



 

 

 
  

   דלהי - לה , 9יום 
. מעל נוף פסגות מושלג נמריא, השכם עם שחר נסע אל אחד ממסלולי ההמראה הגבוהים והנידחים בעולם

מציעה מזיגה  העיר. פעמים במרוצת ההיסטוריה 7שנבנתה לפחות  ,לאחר הנחיתה נצא לסיורים בדלהי
נבקר באזור מבני  .עשיר ומטופח, לכרך מודרני, צפופה ודחוסה ,בין עיר מוסלמית ישנה -מיוחדת במינה 

 –נעצור ליד שער הודו , השדרה הראשית של דלהי החדשה" Raj Pass"ניסע לאורך ה, הממשלה והפרלמנט
לאחר הביקור . נמשיך אל עבר דלהי הישנה ונבקר באתר ההנצחה למהטמה גנדי, האנדרטה לחייל האלמוני
נצפה במבצר האדום ונכנס בריקשות , מוק אל תוך החלק העתיק והסואן של דלהיהעוצמתי באתר נמשיך ע

" יד'אמה מסג'ג"נפרד מהריקשות ונטפס אל עבר מקדש ". וק'נדי צ'הצ"אל נבכי השוק הסואן ביותר בדלהי 
מעין כיכר " קונוט פלייס"נמשיך אל עבר מרכז העיר המכונה . מסגד יום השישי המסגד הגדול ביותר בהודו

בגדים בדים , כיות חמדהשמסעדות ובתי קפה ושווקים רבים ל, חנויות, עצומה ובה מרוכזים מרכזי קניות
  .נשוטט בשווקים ונותיר גם זמן חופשי לקניות. ועוד
 דלהי :לינה 

  
  א"ת - איסטנבול -דלהי  10יום 

בתל אביב  נחיתה. לתל אביבוטיסת המשך  ,איסטנבולב עצירת ביניים, המראה מדלהי בשעות הבוקר
  .בשעות הצהריים

צ נטוס מדלהי לבומביי וממנה נמשיך בטיסת לילה "בוקר סיורים נוסף בדלהי בשעות אחה, על-לטסים באל*
  .11של יום מספר  נחיתה בשעות הבוקר המוקדמות, לתל אביב

  
  :במגוון אפשרויות של טיולים נוספים כמוניתן להאריך מסע זה 

  
  לה הליכות רגליות וטרקים באזור
  . ימים הליכה 5/  4/  3/  2בני טרקים וכן , םניתן לבצע מסלולי הליכה יומיי

בחים ועוזרים  ט, סבלים, של מדריכיםצוות מקומי  –" מאורגנים"תנאי שטח בלינה הטרקים מבוססים על 
  'וכו חבטצוות מ, אוהל מטבחבלילות יש אוהל התכנסות ו, מזרוניםעם  אוהליםהלינה ב .שדואג לכל המנהלות

  
  ו'לילה נוסף בלה וטיול לאגם פה נונג צ

אגם זה מהווה את הגבול בין הודו ". ו'פה נונג צ"דאק אגם נסיעה מזרחה לכיוון האגם הגדול ביותר בל
יה יהאוכלוס, יםיהכפר" נאות המדבר" .ביותר ועוברת מעברי הרים אדירים הדרך אליו וממנו מרשימה, לטיבט

  .את היום לחוויה יוצאת דופןוהמנזרים המרשימים הופכים 
  

   מאהל 'טאג  - לילה בדלהי ויום טיול לאגרה 
הייתה בירת השושלת המוגולית במאות  אגרה. 10:00בשעה  לאגרההגעה  07:00נצא ברכבת בוקר בשעה 

המוגולים נודעו כארכיטקטים ובנאים מעולים . לפני שהעבירו המוגולים את בירתם לדלהי 17-וה 16- ה
אגרה התפרסמה בזכות המבנה שנחשב . המהווים יצירות אומנות  םמונומנטאלייוהותירו אחריהם מבנים 

נבנה  הוא. "ארמון הכתר"המילולי של שמו הוא גום שהתר, מאהל' הטאג - למדהים ולמושלם בבנייני תבל 
כמו כן נבקר במבצר האדום הגדול . 11-שנפטרה בזמן לידת ילדם ה, כקבר לאשתו האהובה של הקיסר

  .לדלהילקראת ערב נשוב . פטיפור סיקרי ובשווקי העיר אגרה" נטושה"בעיר ה, ביותר בהודו
  



 

 

  )לא כולל טיסות( 1350$ -כבחדר זוגי  משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

   םספציפייבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים לקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע ק
  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  מחיר הטיסות

כוללים מיסי (מחירים אלו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי
  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) במחלקת תיירים נמל ודלק

  350$- כ - דלהי  –לה  –דלהי טיסת פנים במסלול  
 $ 850-1100ורויאל גורדניאן בין  /טורקיש / אלעל בחברת בינלאומיות מישראל לדלהי טיסות  
  

  הערות חשובות
חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 

  .ןלמיניההפקות ואירועים , התעופה
ללא  אי לכך מומלץ להיוועץ ברופא המשפחה למטיילים, מטר 3,500מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

 .לוניסיון קודם בטיול בגבהים א
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה
  

  :מועדי יציאה מומלצים
   אוקטוברעד מאי  בין החודשים  
  

  המחיר כולל 
 דומה לו ברמתו או  טויוטה אינובהמסוג בלדאק רכב  �
 )בהתאם לכמות המשתתפים( ים ממוזגתיירמיניבוס / רכב בהעברות בדלהי  �
  במלון אוהלים בחדרים זוגיים ה ליל 1, או הטובים בנמצא וכביםכ 4-5בתי מלון  �
 )בוקר וערב ארוחות(חצי פנסיון על בסיס כלכלה  �
  כניסות לאתרים �
 מדריך מקומי �
 בלוני חמצן למקרה הצורך �
  

  המחיר אינו כולל
 בינלאומיות טיסות  �
 )350$-כ( דלהי –לה  –דלהי טיסת פנים במסלול  �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
ישירות מול את האשרה ניתן להשיג  .כל מטייל מחויב באשרת כניסה להודו - להודואשרת כניסה  �

 .במשרדי נסיעות או במשרדנו ,)על אחריות המטייל(השגרירות ההודית 
 תשר לנותני השירותים המקומיים �

 

  
  

אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל הפרמטרים מסע בהתאמה אישית מסלול זה הינו דוגמא ל
מאווייכם , רצונכם, פ אופייכם"אחרים ענשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים ,המוזכרים מעלה

 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ול ,ותקציבכם

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
חברות , משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, םכם ותקציבכם רצונכפ אופיי"אישית ע
  . הערותול ועד חזרתכם ארצה להארות "י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, וןבתי מל, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
 


