
 

 

 
 

 
 

עשרות לאומים, שפות שונות, מנהגים  הודו אינה ארץ אלא יבשת. מיליארד תושבים,

טעמים ומה לא. מעטות  ,צבעים ,שונים, דתות שונות, נופים שונים, מגוון עצום של ריחות

הארצות בעולם המציעות מגוון כה רב.  הודו אינה סתם עוד מקום, הטיול בה הוא חוויה 

 מוחלטת, התקפה על כל החושים, מקום שאי אפשר לשכוח. 

 

נתיבו עובר באזורים אשר תיירות רבה לא מגיעה אליהם. המסלול חוצה , זהו מסלול יוצא דופן

המיוחד  הגא'יניכנת במרומי ההרים לצד אגם קסום, דרך מקדש , השומאודייפוראת המדבר 

ביותר בהודו, בדרך חווים לילה בארמון מפואר בלב מדבר וביקור בין שבטים שטקסי שתיית 

ג'ות עדיין שורדים. המסלול מבקר בערים הסואנות והחושניות אהאופיום מזמן מלחמות המהר

הלינה בכפרים , ון עובד בקצב מקומיבהם הזמן עצר מלכת והשע ןראג'יסטאשל ממלכת 

  ארמונות שהוסבו לבתי מלון. -ובעיירות בבתי מלון מיוחדים 

חלקו האחרון של הטיול הוא הצצה אל מורדות ההימלאיה אל רישיקש היושבת על מקורות 

 הגנגס המלאה חיים רוחניים תוססים ובה נחווה פן נוסף של תת היבשת האדירה.

 
 

 

  מסע רוחני בפינוק מלכותימסע רוחני בפינוק מלכותי
  ההההימלאיההימלאי  ריות ראג'סטאן אל מורדותריות ראג'סטאן אל מורדותממדבממדב

 יוםיום  1616  --הודו הודו 



 

 
 מסלול המסע

 
 דלהי  –, תל אביב 1 וםי

 .2בה ננחת ביום מספר טורקיש(  -אלעל / איסטנבול   -)דרך יעד ביניים:  בומבי דלהי לנצא בטיסה 
 
 רישיקש  -, דלהי 2ום י

לאחר הנחיתה, נתענג בארוחת בוקר באחד מבתי המלון ליד שדה התעופה ונמשיך בטיסה אל דרה דון. 
עיר האשראמים ומרכז עולמי ליוגה, השוכנת סיעה אל רישיקש, נפגוש את הנהג והמדריך המקומי ונצא בנ

נסייר ברגל וברכב בעיירה. בשעות הערב נצא לצפות בטקסי  הרי ההימלאיה ועל גדת נהר הגנגס, למרגלות
 פולחן המתקיימים על גדת נהר הגנגס. נשוטט בין מאות המאמינים ו"הסדואים" הממלאים את העיירה

 הציורית.

 לינה רישיקש 
 

 על נהר הגנגס –, רפטינג 3יום 
. נצא מזרחה במעלה נהר הגנגס לנקודת תחילת הגנגסעל נהר מיוחד במורדות ההימלאיה ויום שונה זהו 

ור מידי פעם הנהר. נעצ במורדנגלוש רפטינג במימי הנהר ולאחר מכאן העבור הדרכה אודות הרפטינג, נ
את שעות אחה"צ נקדיש גדות הנהר. על קומי ל מלהפסקות קפה ועוגיות, נקנח בארוחת צהריים במאה

 לביקור ב"אשרם", מרכז רוחני ללימוד ההינדואיזם, יוגה ומדיטציה וכן לסיורים בעיירה ובשווקיה הרבים. 

 לינה רישיקש 
 

 הרידואר   -רישיקש  , 4ום י
לארוחת בוקר נחזור מדיטציה. קצת תרגולים בסיסים בוגה ותארח ב"אשרם" להתנסות בשיעור ינשכים קום ונ

ולאחריה נצא בנסיעה אל עבר העיירה הרידואר. בדרך נעצור לטיול רגלי בהרים לקראת צהריים נגיע אל 
שנה  12 –העיירה הנחשבת לאחד המקומות החשובים והקדושים ביותר בהודו. בעיירה נערך פעם ב

ומעניינים מידי יום.  הפסטיבל הגדול בעולם "הקומבה מלה" ובמהלך כול השנה מתקיימים טקסים חשובים
נתארגן במלון השוכן על הנהר, נבקר במקדשים המיוחדים של הרידואר ובשוק המקומי, לעת ערב נצא לטקס 

 הגנגה פוג'ה המפורסם.

 הרידואר לינה 

 
 דלהי   -הרידואר, 5ום י

. ההיסטוריהפעמים במרוצת  7נבנתה לפחות בשעות הבוקר המוקדמות נצא ברכבת אל דלהי עיר הבירה ש
 העיר מציעה מזיגה מיוחדת במינה בין עיר מוסלמית ישנה, צפופה ודחוסה, לכרך מודרני, עשיר ומטופח.

נבקר באזור מבני הממשלה והפרלמנט, ניסע לאורך "שדרת המלך" השדרה הראשית של דלהי החדשה, 
קר באתר ההנצחה למהטמה נעצור ליד שער הודו האנדרטה לחייל האלמוני, נמשיך אל עבר דלהי הישנה ונב

גנדי. לאחר הביקור העוצמתי באתר נמשיך עמוק אל תוך החלק העתיק והסואן של דלהי, נכנס בריקשות אל 
נבכי השוק הסואן ביותר בדלהי "הצ'נדי צ'וק". נפרד מהריקשות ונטפס אל עבר מקדש "ג'אמה מסג'יד" מסגד 

"קונוט פלייס" מעין כיכר עצומה ובה מרוכזים מרכזי קניות, נמשיך אל  יום השישי המסגד הגדול ביותר בהודו.
חנויות, מסעדות ובתי קפה ושווקים רבים לזכיות חמדה, בגדים בדים ועוד. נשוטט בשווקים ונותיר גם זמן 

 חופשי לקניות.

 : דלהילינה 



 

 

 
 
 ג'איפור   –אגרה  –דלהי , 6ום י

הייתה בירת השושלת אגרה במדינת אוטאר פרדש, נצא בנסיעה ברכב או ברכבת אל אגרה השוכנת 
לפני שהעבירו המוגולים את בירתם לדלהי. העיר בנויה על גדות הנהר הקדוש  17-וה 16-המוגולית במאות ה

  םמונומנטאליייאמונה, מיובלי הגאנגס. המוגולים נודעו כארכיטקטים ובנאים מעולים והותירו אחריהם מבנים 
הטאג'  -אגרה התפרסמה בזכות המבנה שנחשב למדהים ולמושלם בבנייני תבל  המהווים יצירות אומנות.

מאהל, שהתרגום המילולי של שמו הוא "ארמון הכתר", נבנה כקבר לאשתו האהובה של הקיסר, שנפטרה 
, נבקר 16-נמשיך בנסיעה אל פטהפור סיקרי, בירת האימפריה המוגולית במאה ה. 11-בזמן לידת ילדם ה

 בשעות הערב נגיע לג'איפור, בירת חבל ראג'יסטאן. בתו.בארמון ובסבי

  יפוראלינה ג' 
 
 ג'איפור  , 7ום י

היא ללא ספק אחת הערים החושניות ביותר בהודו ואף בעולם כולו. נערוך הכרות עם עולמם העשיר  רג'איפו

נשתתף בפוג'ה ארמון הרוחות, , ההמהראג'. נבקר במצפה הכוכבים, ארמון ותג'אהמרתק והמוזר של המהר

, נסייר בעיר שחומותיה ובתיה המרתקת במקדש קרישנה, נטפס רכובים ע"ג פילים אל מצודת אמבר

ונותיר זמן לשוטט בשווקים ההומים והצבעוניים: נשים יפות לבושות בשלל צבעים העתיקים צבועים בורוד 

 תבלינים.ומכוסות בתכשיטי כסף כבדים, גמלים נושאי משאות, דוכני פירות, קטורת ו

 יפוראלינה ג' 
 
 פושקר   –ג'איפור , 8ום י

שות ביותר בהודו. עיירה והאל הבורא, היא אחת מהעיירות הקד -נצא אל עבר פושקר עירו של האל ברהמה 
. לפי האגדה עף האל ברהמה מעל המדבר השחון ןראג'יסטאעם קסם ורוגע המקיפה אגם קטן בלב מדבר 

משהחליט להיענות לתפילתם, השליך מידו פרח לוטוס אשר יצר את ושמע את האנשים מתפללים לגשם. 
נבקר במקדשו של האל ברהמה ובשוק המקומי. בשעות הערב נתנסה בשיעור תופי "נגרה"  אגם המים.

 המאפיינים את הודו וראג'יסטאן בפרט.

 פושקר לינה 
 

 קימסר  -פושקר , 9ום י
ים קום ועם שחר נצא לשוטט בגתות )מדרגות היורדות כשכמנהג אלפי עולי הרגל המגיעים לפושקר, גם אנו נ

טקס רחצה( בעזרת ברהמין נערוך  –אל האגם( בהם מבצעים המאמינים את טקס הפוג'ה המסורתי )פוג'ה 
הקבוצה ונמשיך לביקור במקדש ברהמה. זהו המקדש היחיד בכל העולם )!( אשר מוקדש  לחבריטקס מיוחד 

שעור יוגה מיוגיסט  החוונת על גדת האגם ודוכני רוכלים רועשים וצבעוניים. לברהמה. נשוטט בין גתות קדושו
. לאחר ארוחת צהריים נצא מערבה בדרך שזורת כפרים בשווקים הססגונייםונשוטט  מומחה בחצר מקדש

נצפה בנשות הכפרים הצבעוניות הדולות מים בכדי חרס כבדים ממאגרי מים המסייעים לבני המקום ועיירות, 
 נגיע לכפר קימסר ולמלוננו ה"נטוע" בלב הדיונות.להתמודד עם האקלים המדברי. לעת ערב 

 לינה קימסר 
 
 



 

 
 
  ג'ודפור  -אוסיאן  –, קימסר 10ום י

המקיפות את המלון לצפות בזריחה מעל מישורי מדבר נשכים לפני הזריחה ונטפס לאחת הדיונות 
חול ושדות החקלאיים אשר לצד דיונות דרך מרתקת ראג'יסטאן. לאחר ארוחת בוקר במלוננו הקסום נצא ב

נגיע לעיירה שוכנים בכפליהן. נציץ אל בתיהם, חצרותיהם וחייהם של הכפריים החיים במדבר מיוחד זה. 
שבטי . נצא לסיור גמלים בדיונות של אוסיאן. נמשיך בביקור בין מקדש דורגאבקר במקדש הג'איני ואוסיאן, נ

בשעות הערב נגיע אל העיר  נבקר בכפרי שבט הביסנוי, השבט האקולוגי הראשון בעולם., המדבר אל ג'ודפור
 שהתפרסמה בזכות גבורתם של מלכיה )מהארג'ותיה(, ונצא לסיור הכרות קצר בריקשות. ג'ודפור -הכחולה 

 ג'ודפור ינהל 
 

 ג'ודפור , 11יום 
נבקר במצודה החולשת על העיר ונרד ממנה ברגל אל סמטאות העיר . 'ודפוריום זה יוקדש לסיורי עומק בג

משוטטות וכרך שוקק  קיה. נשוטט בעיר הטיפוסית בין ריחות תבלינים, בתי ברהמינים כחולים, פרותווש
של אומגות. בנוסף ניכנס  יוצאת דופן היורדת מהמבצר במערכתאומגה )קנופי( בנסות תניתן יהיה לה חיים.

 אל בתי המקומיים ונחווה שיעור בישול הודי.

 ג'ודפור לינה 
 

 נרליי  -, ג'ודפור 12יום 
מקדש הג'איני נפרד מהעיר הכחולה ולאחר ביקור ב"האנגר" עצום של חפצי אומנות נמשיך דרומה אל עבר ה

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

מקדשים. נשוטט בין הסמטאות והמקדשים של עיירה ציורית זו  300-כפר קדוש ובו יותר מ, יינמשיך אל נרל
 באווירה יוצאת דופן. חמאירו. לעת ערב נגיע לארמון שהוסב למלון ונהנה תייחודיות סלע ובין תצור הנטועה

   נרליי לינה 
 

   אודייפור –קומבלגאר  -נרליי  ,13יום 
לחזות במישורים רחבי הידיים בין עם שחר נחלץ עצמותינו בטיפוס אל עבר מקדש הנמצא בסמוך לכפר ונוכל 

דרך מקדשים לאחר ארוחת בוקר נטפס דרומה ממישורי המדבר אל רכס ההרים, . ייהררי הסלע של נרל
היפות מ רגאאל מצודת קומבלנגיע  שומרים על אורח חייהם ומנהגם מזה אלפי שנים.ם המקומיים וכפרי

באורכה בעולם! נטפס אל  השנחשבת החומה השנייעתיקה מוקפת חומה . המצודה הוהמרשימות בהודו
ארמון הצייד של לאחר ארוחת צהריים ב ונצפה אל הנוף המרשים מפסגת המבצר.הארמון בראש המצודה 

בארות שמימיהם נשאבים ע"י ובדרך הררית מרתקת רצופת כפרים, שדות חקלאיים דרומה נצא ג'ה אמהרה
 רי ראג'יסטאן.. לקראת ערב נגיע אל אודייפור "העיר הלבנה" הרומנטית בעבהמות

   אודייפור לינה 
 
   אודייפור ,14ום י

הנקראת כך על שום בתיה הצבועים לבן. העיר, המוקפת מכל עבר את היום נקדיש לסיורים ב"עיר הלבנה" 
נבקר במקדש ג'גדיש במרכז העיר ן. אסטיבהרים ובאגמים נאים, היא מן היפות והנעימות שבערי ראג'

 אחה"צ נצא לשייט לעת שקיעה באגם פיצ'ולה.העתיקה ונשוטט בשווקיה. 

    לינה אודייפור 



 

 
 

 טיסת המשך ארצה –בומבי / דלהי  –אודייפור  ,15יום 
 הבוקר יוקדש לחופש ומנוחה. בשעות אחר הצהריים נתחיל את דרכנו ארצה.

 נצא בטיסה אל בומבי וממנה בטיסת המשך לתל אביב. -בטיסות אלעל 
דרך איסטנבול  16לילה קצר במלון וטיסה לפנות בוקר של יום  –נצא בטיסת ערב לדלהי  –בטיסות טורקיש 

 לישראל.
 

 אביב-נחיתה בתל, 16יום 
 

 2500$ -זוגי כמשתתפים בחדר  4מחיר שרותי הקרקע למינימום 
 

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

 נמל ודלק במחלקת תיירים( הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי.
 110-135$ -כ –דרה דון  -דלהי –טיסת פנים  
 100-150$ -בומבי / או אודייפור דלהי כ -אודייפור –טיסת פנים  
  850-1100$טיסות בינלאומיות מישראל לדלהי בחברת אלעל / טורקיש בין  

 
 המחיר כולל 

  או הטובים בנמצא / ארמונות שהוסבו לבתי מלון לינה בבתי מלון ברמת תיירות טובה 
 כלכלה על בסיס לינה וארוחת בוקר 
 ירים ממוזג בהתאם לכמות המשתתפיםהעברות וסיורים ברכב/אוטובוס תי 
  לאתרים המפורטים במסלולכניסות 
 רי יוגהשיעו 
 זיפ ליין 
 שיעור בישול 
 שיעור תופים 
 שייט בסירה 
 רכיבה על גמלים 
 מדריך מקומי דובר אנגלית 
 

 המחיר אינו כולל
  טיסות בינלאומיות 
  בומבי/ דלהי -אודייפור-דרה דון ו -דלהי טיסת פנים במסלול 
 ביטוח נסיעות ומטען 
  שתייה והוצאות אישיות 
 כל מטייל מחויב באשרת כניסה להודו.  -אשרת כניסה להודו 
 תשר לנותני השירותים המקומיים 
 
 



 

 הערות חשובות  
לא נעשו עדיין הזמנות לבתי המלון על כן המחירים הינם טנטטיביים בלבד. לאחר ביצוע ההזמנות נוכל  

 לאשרר את בתי המלון וכן את המחירים הסופיים.
מזג אוויר, תקלות מכאניות וכמובן החלטות  ת בשל אילוצי זמנים, שעות אור,מסלול הטיול עלול להשתנו 

 המדריך בשטח. 
 המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים,  
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

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

 
 תנאי תשלום:

  עם ההרשמה 500$ מקדמה:
 יום לפני יציאת הטיול  30עד   -: יתרת התשלום

 / מזומן בתשלום אחד.תשלומים ללא ריבית, בהעברה בנקאית  3בכרטיס אשראי עד 
 התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום.

 .1%ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי, בכרטיסי אמריקן אקספרס ודיינרס תגבה תוספת של 
 

 Xtripדמי ביטול  בהודעה בכתב למשרדי 
 דמי רישום 500$ימי עבודה לפני היציאה יוחזר מלא הסכום ששולם למעט  30עד  .1
 ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים. 25%ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  14ועד  29מ  .2
 ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים. 70%ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  4עד  13מ  .3
 ני היציאה דמי הביטול בסך מחיר המלא של הטיול.ימי עבודה לפ 3מ  .4
בכל מקרה של ביטול, אקסטריפ תזכה את המטייל על פי תנאי הביטול המצוינים מעלה וכן בגין דמי  .5

 ביטול הטיסות בנפרד בכפוף לתנאי הביטול של חברת התעופה.
 הביטול.במידה והונפקה אשרת כניסה, יחולו מלוא ההוצאות על המטייל ללא קשר למועד  .6
 יום ממועד הביטול. 30על פי יום התשלום, בתוך  הכספים יוחזר למטייל בערכים דולריים / שקליים .7
 ה שאינם חג או ערבי חג. –ימי עבודה : יום א  .8
 .www.xtrip.co.ilהמפורסם באתר החברה  xtripכל יציאת מסע הינה בכפוף לתקנון מסעות  .9

יום לפני היציאה המכסה גם נגד דמי ביטול בנסיבות המופיעות  60מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות החל מ  .10
 בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום.

 

http://www.xtrip.co.il/

