
 

 

  

  
  

נופים עוצרי הנשימה של , הוא מפגש יפהפה ומגוון עם תרבויות עתיקות ההימליהמסע לעומק 
פילוסופיות וצורות חשיבה , חגים, בגדים, שפות, גידולים, מאכלים –ושלל מסורות שונות , ההימלאיה
   .ההינדואיזם והבודהיזם –פרי היוצר של שתי התרבויות החשובות של מזרח אסיה . והתנהגות

מסלול הטיול יעבור בשתי תצורות  .ההימלאיה ההודיתקינור וקולו ומורדות , עמקי ספיטימסע מרתק אל 
ועד המדבר האלפיני שלמורדות , עמק סנגלה, מהעמק הירוק והשוצף במים: נוף מיוחדות ושונות
 נעבור בין המקדשים והתרבות ההודית העשירה לבין המנזרים. עמק ספיטי, ההימלאיה ההודית

מרחיבת מנהגים ודרך מחשבה , ילוו אותנו במסע דתות. והגומפות של התרבות הטיבטית עתיקת הימים
  .והבודהיזם הינדואיזםשל עולם האופקים 

שכן האזור נפתח רק בסוף שנות , זהו מסלול למי שעדיין תאב לראות מקומות שתיירות לא שינתה אותם
  .90- ה 
  

שהוא אחד מארבעת הנהרות ', בו זורם נהר הסטלג, לספיטיהוא השער הדרומי , המרהיבעמק קינור 
צמחיה עשירה ', מ 6000באזור זה פסגות ההרים הם בגבהים של מעל . הגדולים המנקזים את ההימלאיה

ואכן , על דרך הסחר העתיקה, בודהיסטית-זהו אזור המעבר בין התרבות ההודית לתרבות הטיבטית. ועבותה
  .דדיות בעמק סנגלה המיוחד והיפהנתחיל לראות את ההשפעות הה

  
אחד מהאזורים הבתוליים ביותר בחבל ארץ זה ונפתח רק לפני  -גולת הכותרת של המסע  עמק ספיטי

שייך מבחינה ', מ 3500בגבהים של למעלה מ , עמק מדהים זה שוכן במעמקי ההימאליה. כעשור לתיירות
. שהשתמרה במחוז זה על רבדיה השונים, בטיתנפגוש את התרבות הטי, גיאוגרפית לטיבט עמה הוא גובל

. שחלקם בעלי חשיבות ראשונה במעלה בעולם הבודהיסטי, היפהפיים והעתיקים) מקדשים(נעפיל לגומפות 
נהנה מהנוף המיוחד והקסום של המדבר האלפיני עם עומק וקונטרסטיות שרק שמים ואוויר בגבהים הללו 

כוכבים שלא תראו גם , השמים הכחולים והגדולים, הפשוטיםהכפרים הקטנים עם הבתים . יכולים לספק
  .ושקט ושלווה נצחיים... שלג בפסגות ההרים, בלילה הבהיר ביותר

  
ההרים וממנו דרך מעבר לאהול עמק לכיוון , "לה קונזום"מעבר  –את ספיטי נעזוב דרך השער הצפוני 

מקום משכנם של האלים , ההימלאיה אחד מהנודעים והיפים שבעמקי. קולועמק  אל "רוטנג"המפורסם 
נסיים . אך בעיקר במקומות קדושים ומקדשים, שופע בכל טוב ובנופים מרהיבים, עמק מרשים ביותר. ההודים

  .עיירת הנופש הידועה, יום מנוחה ושוטטות באזור מנאלי -את המסע שלנו בהתפנקות ) כמעט(



 

 

  

  מסעתכנית 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*
  

  )מ"ק 120(שימלה  –ר אנדיגא'צ -דלהי ,  2יום 
המישורים שלרגלי ההימלאיה לבין הממוקמת בדיוק בגבול שבין  ראנדיגא'משדה התעופה נצא בטיסה אל צ

עד לעיר הקולוניאלית נמשיך בדרכנו צפונה בדרך הררית מרשימה . תחילת התרוממות רכס ההימלאיה
אנשי האצולה והשלטון ל תקופת קיץ צוננתנבנתה בתקופת השלטון הבריטי ונועדה לאפשר ש שימלה

  . האירופאים
  מלהלינה שי 

  
  )מ"ק 80(  האופנועים תחילת מסע טהאנדאר –שימלה  ,3יום 

נקדיש את הבוקר לביקור בעיירה . 'מ 2100בגובה של כ , שימלה ממוקמת על צלע הר במקום יפהפה וירוק
נבקר במרכז העיירה שהשתמר . ההימלאיה" שפלת"המיוחדת במינה שתאפשר לנו היכרות ראשונית עם 

רחה אל עבר טהאנדאר מקום תחילת מזונצא  האופנועיםנתארגן על . באופיו הבריטי ובבניה האירופאית
  .לתצפית אל רכס ההימאלאיה, 3136בדרך נעלה בכביש צר במיוחד אל פסגת האטי . גידול מטעי התפוחים

  לינה טהאנדאר 
  

  )  מ"ק 617(עמק סנגלה  –סארהן , 4יום 
. נראה את הארמון ונבקר במקדש השמש בניראט. בירת המחוז, אל רמפור העיר העתיקהעם שחר נצא 

שריקאנד "כאשר ברקע פסגת ההר , )מטר 2165(מורדות ההרים בהממוקם  נמשיך לעבר הכפר סארהן
שנה המשלב ארכיטקטורה בודהיסטית והינדית  800- נבקר במקדש בימקאלי בן ה. 'מ 5150בגובה " מהאדב
  .נמשיך בכביש צר ומתפתל לאורך נהר באספה אל עבר עמק סנגלה. יחדיו
  לינה סנגלה 

  
 יום של תצפיות וסיורי שטח עוצרי נשימה –גלה סנ, 5יום 

כאשר בתחתיתו זורם נהר , אל פראדש'עמק סנגלה הירוק הוא אחד מהיפים והציוריים במדינת הימצ
המשלבים בצורה מיוחדת שאי אפשר , "קינר"זהו אזור המאוכלס באנשים מיוחדים הקרויים ". באספה"ה

נעלה לסנגלה העתיקה . רבויות ההודית והטיבטיתלפגוש כמעט בשום מקום אחר אלמנטים משתי הת
  . נערוך טיול רגלי בעמקי התפוחים ובכפרים המאופיינים בבתי עץ מיוחדים. ולמצודת קאמרו

  לינה סנגלה 
  

  )מ"ק 55( קלפה –סנגלה , 6יום 
ה נטייל בקאלפה העתיק. אחד מהכפרים הנופיים היפים ביותר באזור, נפרד מסנגלה ונמשיך אל עבר קאלפה

מהווים ו' מ 6000-כמתנשאים לגובה של  נצפה אל עבר הרי הקינר, נבקר במנזר החשוב והמעניין, והציורית
  . מסגרת נוף מדהימה לאורכו של היום

 Kalpa Retreat קלפהלינה  



 

 

  
  )מ"ק 150( טאבו –קלפה  ,7יום 

במעלה הדרך  .טיהאלפיני של עמק ספיאל פראדש ונכנס אל המדבר 'נפרד מהעמקים הירוקים של הימצ
נמצאת אחת מהגומפות שבה  נמשיך אל טאבו . לשפת האגם) מטר 3800(המרשימה נעצור בכפר נאקו 

עשויה כולה מבוץ יבש , עתיקה מאודהגומפה  ,ביותר של התרבות הטיבטיתהיפות והמרשימות ) מנזרים(
  . ר טנקות אמנות טיבטיתלצידה בית הספר ללימוד ציו. ועתיקים יורי קיר צבעונייםהשתמרו צבתוכה כש

 טאבו: לינה 
  

  )מ"ק  95(קאזה  –דאנקאר  – טאבו ,8יום 
, השוק והחניות המשמשות את הכפרים סביב, המנזר במרכז העיירה, את שעות הובקר נקדיש לעיירה טאבו

שהיא ללא ספק אחת הגומפות או האתרים  ונבקר בגומפת דאנקאר המיוחדתלאיר הביקור נצא מערבה 
בהתאם לזמן שיעמוד לרשותנו נכנס לגיחה  . המרשימים במסלול ומהמרשימים והאוטנטים בעולם הטיביטים
  .קאזה בירת המחוז ללינהלנגיע לעת ערב . נבקר בעיירה ממיק השוכנת בפיתחו של העמק, אל עמק פין

  קאזהלינה  
  

   )מ"ק 70(קאזה  ,9יום 
ניסע  . השמורים והמיוחדים בעולם, רים הגבוהיםיום באזור קאזה או ליתר דיוק יום במרומי הכפרים והמנז

השני בגובהו  (Kibber)כפר קיבר נמשיך ל, (Ki)גומפת קי לנעלה טי בנוף המדברי והפתוח של עמק ספי
נופי הרים נבקר בכפר לנגזה ולעת ערב נחזור למלוננו דרך . 'מ 4200 – )או הראשון  עדיין יש ויכוח( בעולם

  .קאזה לינה בבירת המחוז  .כפרים נידחיםהמזדקרים וה
  קאזהלינה  

  
מחנה אוהלים למרגלות מעבר ההרים במקום בקאזה בלישון , ניתן ביום זה לצאת לחציית הקונזום לה

-לאגם ירוקסביב בנופים עוצרי נשימה ללכת  –אגם הירח " נדרה טאל'צ"בבוקר לנסוע לכיוון  10וביום 
  .לאחר הביקור לחזור למקום הלינה ולהמשיך למנלי .כחול הסגור בין הרים נישאים

  
  ) מ"ק 195(  האופנועיםסוף מסע  –מנאלי   - קאזה  ,10יום 

הזמן שיקח לנו לחצות את בהתאם למזג האוויר  ).'מ 4550בגובה (לה -נזוםונצא אל עבר מעבר ההרים ק
כחול הסגור בין -לאגם ירוקביב סהליכה בנופים עוצרי נשימה  –אגם הירח ורצון המטיילים נעלה אל המעבר 

נרד ממנו אל  ).'מ 3950בגובה ( בנסיעה אל מעבר רוטנגנמשיך דרך פסגות הרים מדהימים  .הרים נישאים
. עיירת הנופש הידועה והחשובה של עמק קולומנאלי לאחר הירידה הארוכה נגיע ל .בירת עמק קולו מנאלי

  . אל הנופים הירוקים של הודו חוזריםמהמדבר האלפיני והתרבות הטיבטית ו יםנפרדאנו 
  .ונתארגן במלון מהאופנועיםנפרד 

  מנלי: לינה 
  

  מנאלי, 11יום 
מקדשים הינדיים עמק ב. ברגלמשמשת מרכז לתרמילאים מכל העולם ובסיס יציאה למסעות הרים  מנלי

בין בתים  - נשוטט בסמטאות הרובע העתיק של מנאלי  .רבים ועולי רגל רבים פוקדים אותה כל השנה
צ נצא "בשעות אחה .הטיבטימקדש הדימבה דווי והמנזר נכנס ל. מסורתיים ותרמילאים מבקשי הרפתקה

  אנדיגאר בה נבלה את הלילה'ממנלי לצ
 אנדיגאר'צ: לינה 



 

 

  

  
  דלהי  -אנדיגאר 'צ –מנאלי , 21יום 

, עיר מוסלמית ישנה בין -מציעה מזיגה מיוחדת במינה  העיר. דלהיבשעות הבוקר נמריא בטיסה קצרה אל 
 Raj"ניסע לאורך ה, נבקר באזור מבני הממשלה והפרלמנט .עשיר ומטופח, לכרך מודרני, צפופה ודחוסה

Pass "נמשיך אל עבר דלהי הישנה ונבקר באתר , נעצור ליד שער הודו, השדרה הראשית של דלהי החדשה
פה במבצר האדום ונכנס בריקשות אל נצ, נמשיך אל החלק העתיק והסואן של דלהי. ההנצחה למהטמה גנדי

מסגד יום השישי " יד'אמה מסג'ג"נפרד מהריקשות ונטפס אל ". וק'נדי צ'הצ"נבכי השוק הסואן ביותר בדלהי 
, חנויות, כיכר עצומה ובה מרוכזים מרכזי קניות" קונוט פלייס"נמשיך אל . הגדול ביותר בהודוהמסגד 

  .נשוטט בשווקים ונותיר גם זמן חופשי לקניות. בגדים ועוד, חמדהכיות שמסעדות ובתי קפה ושווקים רבים ל
   דלהי :לינה 

  
  א"ת, 31יום 

  א "וטיסת המשך לתבומבי / עמאן / טיסת בוקר מדלהי לאיסטנבול 
  .נחיתה בתל אביב בשעות הצהריים. וטיסת המשך לתל אביב, דרך איסטנבול, המראה מדלהי בשעות הבוקר

נחיתה בתל אביב , אחר הצהריים טיסה דרך בומביי לתל אביב, סיורים בדלהיהשלמת , על- לטסים עם אל*
  .14בשעות הבוקר המוקדמות של יום 

  
  :במגוון אפשרויות של טיולים נוספים כמומסע זה לקצר / ניתן להאריך 

  
  לקצר

  ולנסוע ישירות מסנגלה לטאבו 6ניתן להוריד את יום מספר 
  בקאזה ניתן אבל לא מומלץ להוריד יום אחד 

  
  להוסיף

  יספה  'בדרך חזרה מקאזה לכיוון ג" אנדרה טאל'צ"לילה נוסף שיאפשר ביקור באגם 
נדרה 'צ"לינה במחנה אוהלים למרגלות מעבר ההרים ובבוקר לנסוע לכיוון , בסמוך למעבר קונזום להלילה 
   .נישאים כחול הסגור בין הרים-לאגם ירוקסביב בנופים עוצרי נשימה ללכת  –אגם הירח " טאל

  
  הליכות רגליות וטרקים באזור מנאלי 

  . ימים הליכה 5/  4/  3/  2בני טרקים וכן , םניתן לבצע מסלולי הליכה יומיי
טבחים ועוזרים  , סבלים, של מדריכיםצוות מקומי  –" מאורגנים"לינה תנאי שטח הטרקים מבוססים על 
  'בח וכוטצוות מ, אוהל מטבחות יש אוהל התכנסות ובליל, מזרוניםעם  אוהליםהלינה ב, שדואג לכל המנהלות

  
   מאהל 'טאג  - לילה בדלהי ויום טיול לאגרה 

-הייתה בירת השושלת המוגולית במאות הש לאגרה 10:00הגעה בשעה  07:00נצא ברכבת בוקר בשעה 
ים והותירו המוגולים נודעו כארכיטקטים ובנאים מעול. לפני שהעבירו המוגולים את בירתם לדלהי 17- וה 16

אגרה התפרסמה בזכות המבנה שנחשב למדהים . המהווים יצירות אומנות  םמונומנטאלייאחריהם מבנים 
נבנה כקבר  הוא. "ארמון הכתר"המילולי של שמו הוא שהתרגום , מאהל' הטאג -ולמושלם בבנייני תבל 

האדום הגדול ביותר  כמו כן נבקר במבצר. 11-שנפטרה בזמן לידת ילדם ה, לאשתו האהובה של הקיסר
  .לדלהילקראת ערב נשוב . פטיפור סיקרי ובשווקי העיר אגרה" נטושה"בעיר ה, בהודו



 

 

  
  $ 5003 -משתתפים כ 12בחדר זוגי בקבוצה המונה שתתף למהמסע מחיר 

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

  .ואירועים למינהןהפקות , התעופה
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,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  Xtrip הסטנדרטים של חברת 

 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה
אי לכך מומלץ להועץ ברופא המשפחה למטיילים ללא , מטר 4000מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

  .קודם בטיול בגבהים אילו ןניסיו
  

  :אה מומלציםמועדי יצי
  ספטמבר עד יוני  בין החודשים  

  
  המחיר כולל 

 ורויאל גורדניאן  /טורקיש / בחברת אלעל בינלאומיות מישראל לדלהי טיסות  �
 )נכון ליום הגשת ההצעה כפוף לשינויים(היטלי דלק והיטלי וביטחון , מיסי נמל �
 דלהי  –אנדיגאר 'צ –דלהי  - טיסת פנים  �
  .ק"סמ 350/500: רויאל הנפילד נפחג מסו באופנעיםנהיגה עצמית  �
 לאופנועיםדלק  �
 כולל נהג ומכונאי אופנועים - יפ מלווה למטען וציוד חילוץ  'ג �
 )בהתאם לכמות המשתתפים( ים ממוזגתיירמיניבוס / רכב בהעברות בדלהי  �
  םוכביכ 4-5תי מלון בברמת תיירות טובה או הטובים בנמצא בדלהי בשימלה ומנלי בבתי מלון לינה  �
 .פיקניק וערב בבתי המלון/ צהרים במסעדות מקומיות , בוקר בבתי המלון –כלכלה מלאה  �
 סיורים וכניסות לאתרים בהתאם למסלול �
 מדריך מקומי �
  מדריכים מקומיים דוברי אנגלית �
  Xtripמדריך ישראלי מומחה מצוות  �
 תשר לנותני השירותים המקומיים �
 בלוני חמצן למקרה הצורך �
  

  ללהמחיר אינו כו
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
  .כל מטייל מחויב באשרת כניסה להודו -להודואשרת כניסה  �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
  
  

מושפעת מכל האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,עלההפרמטרים המוזכרים מ

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

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

  


