
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אם כי הרכב זגוגיות דרך התבוננות עוד לא. ספורטיבי בדגש גיאוגרפיים מסעות הינם                      

 ובלתי ישירה בדרך והאנשים האתרים, התרבות את קירבנו אל שואפים אנו. ואקטיבית פעילה השתתפות

 בכדי להגביר ונתאמץ נזיע, המקומות דרך, האנשים ונרכב דרך נפדל, ונחתור נשוט, ונטפס נצעד, אמצעית

 .החוויה עוצמת את

נפש , לקשר של גוף, דופן יוצאת לחוויה, אחר למשהו רבים של דרישה על לענות בכדי נבנה                      

 השטח תוואי עם מעמיקה היכרות, שנים עתיר ניסיון מתוך בקפידה נבנו המסלולים. והעולם שסביבנו

 .המטיילים של לכושרם התאמתן תוך ספורטיביות פעילויות של לשילוב יתרה בל ותשומת

, התחדשות אקטיבית ותחושת פעילות י"ע הטיול חוויות את להעצים שחפץ מי לכל נועד                     

 . מסע מרתק אל תוך היעד ואל תוך עצמנו. ובריאות "צעירות"
 

הוא משלב פעילויות אקטיביות שמטרתן לחוש בדרך . ה הירוקהזהו מסע המתמקד באזור הימלאי :על המסע

בלתי אמצעית והישירה ביותר את הטבע הפראי של צפון הודו עם סיורים וחוויות רוחניות שונות אשר ויחברו 

 ,קורבטכמו כן נבקר בשמורת הטבע . הפולחנים והתרבות ההודית העשירה והמרתקת, אותנו אל האנשים

 ים וזנים שונים ומגוונים של בעלי חיים כגוןסוגי צמח 055-בקירוב לובו  ביותר בהודו קהפארק הלאומי הוותי

 .וטיגריסים םפילי, נמרים

 סיורים ברישיקש והרידואר וספארי ,רפטינג על נהר הגנגס, ימי טרק ברכס הגרוול 3 :הפעילויות במסע

 בשמורת קורבט

( אנא התכוננות בהתאם)שעות ביום  4-7של בין ימי הליכה רגלית  3עליכם לקחת בחשבון : כושר נדרש

 (. לא דורשים הכנה)ויומיים של רפטינג 

 .לילות רצופים ולילה נוסף במהלך הרפטינג 2לינה באוהלים זוגיים במשך 

 

  יוםיום  2121  ––צפון הודו צפון הודו 
  רפטינגרפטינג  מסעמסע, , הירוקההירוקה  בהימלאיהבהימלאיה  רגלירגלי  מסעמסע

  עירעיר  ברישיקשברישיקש  רוחניתרוחנית  חוויהחוויה  ,,הגנגסהגנגס  במורדבמורד

  קורבטקורבט  הטבעהטבע  שמורתשמורתבבוו  החכמיםהחכמים



 
 

 
 

דתות , מנהגים שונים, שפות שונות, עשרות לאומים ,מיליארד תושבים. הודו אינה ארץ אלא יבשת
מעטות הארצות בעולם המציעות . טעמים ומה לא ,צבעים ,גוון עצום של ריחותמ, נופים שונים, שונות

מקום , התקפה על כל החושים, הטיול בה הוא חוויה מוחלטת, הודו אינה סתם עוד מקום.  מגוון כה רב
 . שאי אפשר לשכוח

, נפאל, בהוטן, רכס עצום זה המשתפל בצפונה של הודו לאורך הגבול עם בורמה –יה ההודית אההימל
: תרבויות העיקריות באסיה-פקיסטאן ואפגניסטאן מסמל גם את נקודת המפגש של שלוש הדתות, סין

אל פראדש ובאוטאר פראדש 'בהימאצ; בקשמיר מייצג הרכס את הגבול התרבותי של האיסלאם
 . מוגדרים גבולותיו הצפוניים של ההינדואיזם ובלדאק הגבול של הזרם הלאמאיסטי בבודהיזם

 

 המסע תכנית
  דלהי -תל אביב  ,2יום 

 .בירת הודו, דלהי-לניואביב -למת הנצא בטיס
 

 מוסורי – דרה דון – דלהי, 1יום 
שעות לעבר  3-נצא בנסיעה של כ. עם הנחיתה נצא לארוחת בוקר ולאחריה נצא בטיסת המשך לדרה דון

 .לאחר ההגעה נצא לטיול הליכה קצר(. Mussoorie)מוסורי 
 מוסורי: לינה 

 
 טרק, 5-3מים י

כשסביבנו נופיה עוצרי הנשימה של הליכה  של לשלושה ימיםות על ציודים נצא נת בוקר והתארגחלאחר ארו
 Nagנטפס לעבר פסגת הר, נתחיל את המסע סמוך לעיירה פנטווארי .הימלאיה ההודיתרכס הגרוול ב

Tibba . קים את מאהל הלילהשם נ, מטר 2355נעצור בדרך לארוחת צהרים ונמשיך מעלה לגובה של. 
מצויידים . למחרת נקום לקולות ציוץ הציפורים ונחזה ביופיין של פסגות ההרים המקיפות אותנו באור ראשון

שם יפרש למולנו נוף . מטר 3555-בארוחת צהרים נמשיך לעלות לעבר פסגת ההר הנמצאת בגובה של כ
ים נתחיל את דרכנו חזרה מטה אל לאחר ארוחת הצהר. פנורמי לפסגותיו המושלגות של רכס הגרוול

 . עוצר נשימהמטבע  המשתפלים ממרומיה של ההימלאיה ההודית ונתרשםהרים נלך בינות , המאהל
בדרכנו נעבור דרך יער , לעבר הכפר אונטרמטה לאחר ארוחת בוקר מוקדמת נתחיל לצעוד ביום השלישי 

. האמיצים יוכלו לטבול במי הנהר, י שלגיםנצעד לצד נהר בו זורמים מ. סבוך וכפרים יפהפיים ומיוחדים
 .לאחר ההגעה נסיים את הטרק ונמשיך את טיולנו אל רישיקש

 באוהלים בלילות הטרק לינה  
 ברישיקשלינה : 5ביום מספר  

 
 רישיקש , 6יום 

אחת הערים הקדושות בהודו שוכנת על גדות נהר הגנגס  השוכנת בהרי ההימלאיה" עיר החכמים"רישיקש 
נסייר ברגל וברכב  .אלפי מאמיניםו, אשרמים, בכל נקודה בעיר נראה מקדשים .בהילה רוחנית המכוסו

" הסדואים"נשוטט בין מאות המאמינים ו, נשוטט בין האשרמים. בעיירה השוכנת על גדת נהר הגנגס
נצפה בטקסי פולחן המתקיימים על גדת נהר . הממלאים את העיירה מקיימים פולחנים ומתרגלים יוגה

  .מרשים שמשתתפים בו מאות מאמינים" ה'פוג"גנגס ולקראת שקיעה ניקח חלק בטקס ה
 לינה רישיקש  



 
 

 
 רפטינג -רישיקש, 7יום 

לאחר . לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל סמוך למקורותיו של נהר הגנגס אליו נגיע לקראת הצהריים
מי הנהר ולאחר מכן נתחיל לגלוש ארוחת צהריים על גדת הנהר נעבור הדרכה קלה אודות רפטינג במי

 .לאחר החזרה לרישיקש נצא לסיור הליכה בשוק המקומי. במורדות הנהר
 לינה רישיקש  

 
  הרידואר -רישיקש  , 8יום 

נשלים את הסיורים , גה וקצת תרגולים בסיסים במדיטציהעור יוילהתנסות בש" אשרם"נשכים קום ונתארח ב
. צהרייםיירה הרידואר אליה נגיע בשעות אחר האל עבר הע נסיעהברישיקש ולקראת צהריים נצא ב

שנה  22 –בעיירה נערך פעם ב. המקומות החשובים והקדושים ביותר בהודוהרידואר נחשבת לאחד 
. ל השנה מתקיימים טקסים חשובים ומעניינים מידי יוםובמהלך כ" הקומבה מלה"דול בעולם הפסטיבל הג

לעת ערב נצא , נבקר במקדשים המיוחדים של הרידואר ובשוק המקומי ,הנהרגדת נתארגן במלון השוכן על 
 .ה המפורסם'לטקס הגנגה פוג

  בהרידוארלינה  
 

 שמורת הטבע קורבט -הרידואר, 9יום 
הפארק הלאומי הותיק ביותר בהודו אשר . לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה לעבר שמורת הטבע קורבט

סוגי  055-בפארק בקירוב ל. יס הבנגלי שהיה בסכנת הכחדהעל מנת להגן על הטיגר 2331הוקם בשנת 
אחר הצהרים נבקר במקדש . פלים וטיגריסים, צמחים וזנים שונים ומגוונים של בעלי חיים כגון נמרים

Garjia משם נמשיך לסיור בשוק המקומי, שנבנה על סלע לגדות נהר. 
 קורבטלינה  

 
 ספארי -שמורת הטבע קורבט, 21יום 

, קילומטרים של גבעות 055השמורה מסתרעת על פני . יפים ברחבי השמורה'ר נצא לנסיעה בגמוקדם בבוק
זנים שונים של עצים  225-המורכב מ צפוף נשיר יערבשמורה . שטחי מרעה ואגם גדול, ביצות, נהרות

 25-זנים של ציפורים וכ 155-ב, זנים של יונקים 05-ביערות חיים מעל ל. משטחי השמורה 73%המכסים 
נצא לסיור רגלי בכפר ולאחריו נשוב לבית . לאחר מכן נשוב לבית המלון לארוחת בוקר. זנים של זוחלים

לקראת ערב נצע לטיול ספארי נוסף בשמורה ונתרשם מחיי הלילה של בעלי . מפנק' המלון ונהנה ממסג
 . החיים

 קורבטלינה  
 

 דלהי -שמורת הטבע קורבט, 22יום 
שנבנתה , דלהי. נצא לסיורים על שלל אתריהעם ההגעה לדלהי  ,בירת הודו, היבנסיעה אל דלעם שחר נצא 

צפופה , בין עיר מוסלמית ישנה -מציעה מזיגה מיוחדת במינה  פעמים במרוצת ההיסטוריה 7לפחות 
עם האתרים הבולטים בדלהי נמנים המסגד הגדול והמבצר מימי . ר ומטופחעשי, לכרך מודרני, ודחוסה

, מקדש סיקי גדולהומבני הפרלמנט והממשלה , וק המפורסם'שוק צנדי צ, ההנצחה לגנדי אתר, המוגולים
 .בין פקיסטן להודו ההאוכלוסיישהגיעה לעיר בחילופי , המשרת את הקהילה הסיקית הגדולה

 לינה דלהי 
 

 א "ת –דלהי  -21יום 
 .עם שחר נצא לשדה התעופה לטיסה לתל אביב



 
 

 (לא כולל טיסות) 1529$ -בחדר זוגי כ משתתפים 4 למינימוםשירותי הקרקע מחיר 
  םה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים ספציפיילקבלת מחיר למספר משתתפים שונ

 3393311-151/  5211115-13או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 
 

 טיסותמחיר ה
כוללים מיסי )מחירים אלו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי

 .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי( נמל ודלק במחלקת תיירים
 05-225$כ דרן דון  –דלהי  -טיסת פנים  
 $ 005-2255טורקיש בין / על טיסות בינלאומיות מישראל לדלהי בחברת אל 

 
  בנושא המסלולהערות חשובות 

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

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

 
 אוקטובר עד מאי  בין החודשים :מועדי יציאה מומלצים

 
 מחיר המסע כולל 

  ו המלונות הטובים בנמצא /מלונות יחודיים לאזור או, מדרגת תיירות טובהלינה בבתי מלון 
  באוהלים זוגיים לינה בימי הטרק 
 (צהריים בסגנון פיקניק)כל ימי הטיול פנסיון מלא ב 
  מנהלה כולל צוות מטבח סבלים ועזרה במהלך הטרק 
 ברכב ממוזג ן בתוכניתהעברות וסיורים כמצוי  
 אישורי כניסה לשמורת, כניסות לאתרים 
  אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית  
  ציוד בטיחות לכל הפעילויות 
 מדריך מקומי טיול דובר אנגלית 

 
 המחיר אינו כולל

 ל "טיסות בינ 
 דרה דון -טיסת פנים במסלול דלהי 
   שתייה והוצאות אישיות 
  (חובה להוציאה בארץ לפני היציאה)להודו ויזה  
 ל"תשר לנותני השירותים בחו 
  (כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי)חובה  -ביטוח רפואי ומטען 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 סעיף המחיר כוללכל מה שאינו כתוב תחת ה 

 

 
מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל

 ,המוזכרים מעלה
 מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

 info@xtrip.co.ilאו במייל  5211115-13בטלפון אלינו נו קבלת הצעת מחיר אנא פאו /יעוץ ול

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

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
 . ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

 .הסעה או הסעדה, ותי הדרכהשיר, בתי מלון, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
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