
 

 

  

  
  

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
  

  ומה שבניהם  לדאק, מנאלי 
מעל פני הים מוקפת פסגות מושלגות ' מ 2,050העיירה העתיקה מנאלי ממוקמת בצפון עמק קולו בגובה 

  ".מאנו"מקור שמה של העיירה הוא העיר של האל המיתולוגי . ויערות
ברכב ועל גבי , לברגהעיירה החביבה משמשת מרכז לתרמילאים מכל העולם ובסיס יציאה למסעות הרים 

  .באזור העמק והעיירה מקדשים הינדיים רבים ועולי רגל רבים פוקדים אותה כל השנה. סוסים
  

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

בצוקי . חיים יותר רועי צאן ויאקים מאשר חקלאים, גם כאן, וכמו ברמות טיבט, התרבותי והאתני של טיבט
אדום שלהם קל לזהותם כמנזרים טיבטים - שבצבעי הלבן, מבצרים ומנזרים, הריה של לדאק בנויים ארמונות

  .)Gompa(גומפות  –

  
חציית רכס ההימלאיה עד , לי וקולואאזור מנ, ההימלאיה הירוקהנופי מסלול זה משלב 

  .סיורים באזור לה וגיחה לעמק הנוברה הנמצא מצפון ללה, לה בירת לדאק

  
  
  



 

 

  
  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*
  

  מנאלי - אנדיגר 'צ -דלהי ,  2יום 
אנדיגר הממוקמת בדיוק בגבול שבין המישורים שלרגלי ההימלאיה לבין 'משדה התעופה נצא בטיסה אל צ

עיירת , ינמשיך בדרכנו צפונה בדרך הררית מרשימה עד לעיר מנאל. תחילת התרוממות רכס ההימלאיה
  .הנופש הידועה והחשובה של עמק קולו

  מנאלי: לינה 
   
  מנאלי, 4-3יום 
מקדשים הינדיים עמק ב. ברגלמשמשת מרכז לתרמילאים מכל העולם ובסיס יציאה למסעות הרים  ליאמנ

ערוצים זורמים , כפרים, נסע ונלך בין שדות אורז ירוקים .רבים ועולי רגל רבים פוקדים אותה כל השנה
בין בתים מסורתיים ותרמילאים  -נשוטט בסמטאות הרובע העתיק של מנאלי . ואשוחים על מדרונות העמקים

   .הטיבטית- נתחיל לפגוש באוכלוסיה ההררית .הטיבטימקדש הדימבה דווי והמנזר נכנס ל. מבקשי הרפתקה
  ימנאל: לינה 

  
  יספה'ג - מנאלי ,5יום 

ונרד  )'מ 3,980( רוטאנגעבר נטפס אל מ. מקשרת בין עמק קולו לחבל לדאקהררית הצפונה בדרך  עפילנ
נעצור . ככל שנתקדם נבחין במעבר בין השפעת הדת ההינדית  לדת הבודהיסטית. בצידו השני לעמק לאהול

  .יספה'בגלינה  נעצור לו נהר בהגהניסע לאורך גדת . בשוק בקיילונגבכפרים לאורך הדרך ו
  יספה'ג: לינה 

  
  ו'סארצ -יספה'ג, 6יום 

 שגובהוה 'למעבר ההרים בראלצ היספה צפון מזרח'ניסע מג. נקום אל מול נופי ההימלאיה ואויר בוקר קריר
אגמי תכלת הכלואים בין פסגות  –נצפה באחת מתמונות הנוף המפורסמות של ההימלאיה בדרך . 'מ 4,880
. חי והצומח האופייניים לרמות ההימלאיהונתחיל להכיר את ה טל' דיפאק וסוראגנראה את אגמי , סלעיות

  .ו'רצ'נמשיך בנסיעה אל חניון הלילה בסא
   מחנה אוהלים :ו'סארצ: לינה 
  

  לה –ו 'סארצ, 7יום 
טאג "מעבר  הרכס האחרון בואכה לה בירת לדאקנמשיך בנסיעה מרתקת צפונה בדרך המתפתלת אל חציית 

נתרשם מהנוף . המוטורי השני בגובהו בעולםמעבר ונחשב ל' מ 5292הנישא לגובה מרשים של " לאנג לה
נמשיך בדרך סרפנטינות .  המרשים הנשקף אל רכס הקרקורם האדיר המהווה את הגבול הצפוני של לדאק

ה וממנה לאורכו של נהר האינדוס האדיר אל עבר העיר לה 'מטר עד העיירה רומצ 1500 - מרשימה ונרד כ
  .'מ 3600השוכנת בגובה 

 הל :לינה 



 

 

  
  לה , 8ום י

נבקר בכפרים . נצא מהעיירה וניסע לאורך נהר האינדוס המפותל, נסייר ברחובות המלאים שווקים ועבודות יד
היפות והמרשימות של ) מנזרים(נבקר בגומפות . אשר מתאמצים למצוא פיסות של אדמה יציבה ופורייה

אמנות (ות קדושות הגומפה עשויה כולה מבוץ יבש צבוע בלבן ובתוכה טנקות צבעוני. התרבות הטיבטית
נעפיל אל הגומפה , לקראת שקיעה. מימדים של בודהה ואלים אחרים-ופסלים אדירי) טיבטית של ציור על בד

  . המרכזית בלה ונשקיף ממנה על העיר כולה
  לה: לינה 
  

   יום רפטינג בנהר האינדוס, 9יום 
צר ומשתנה לעמק , כולו שדות ירוקים ועצים, רחב ידייםנפתח עמק ה. נצא לשייט רפטינג בנהר האינדוס

לאחר . נהנה במים הקרירים ונמצא לאורך הדרך כפרים קטנים ואנשים מקסימים. בין מדרונות תלולים, ועמוק
  .נבקר במנזר שנחשב אחד העתיקים והשמורים ברמה הטיבטית, ארוחת צהרים נבקר בעיירה העתיקה אלצי

  לה :לינה 
  

  עמק הנוברה  ,11-10ימים 
עקב מורכבותה ! זהו המעבר המוטורי הגבוה ביותר בעולם. נצא צפונה אל מעבר הקרדונג לה, מוקדם בבוקר

נרד מהקרדונג . בצהרים דרומה וכן הלאה, בבוקר צפונה, פ שעות היום"סיטרי ע-המעבר הינו חד, של הדרך
ניסע לאורך . רים אימתניים ועוצמתייםהמוקפת ה" פנינה"עמק הנוברה הוא ממש . לה אל עבר עמק הנוברה

תצפיות מרהיבות וכפרים טיבטים , גבוהים" פאסים"עוברים , אחד העמקים המרשימים והגבוהים בעולם
-דיונות החול שבמרכזו והגמלים הדו, הניגוד בין שלוות העמק המוריק והפורה לשוליו המשוננים. מבודדים

   .דבשתיים מהווים מוקד משיכה באזור
 עמק הנוברה :לינה

  
  לה -עמק הנוברה   ,12יום 

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

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

   דלהי -לה , 13יום 
. נמריא מעל נוף פסגות מושלג, השכם עם שחר נסע אל אחד ממסלולי ההמראה הגבוהים והנידחים בעולם

צפופה , בין עיר מוסלמית ישנה -מציעה מזיגה מיוחדת במינה  העיר ,לאחר הנחיתה נצא לסיורים בדלהי
" Raj Pass"ניסע לאורך ה, נבקר באזור מבני הממשלה והפרלמנט .עשיר ומטופח, לכרך מודרני, ודחוסה

נמשיך אל עבר דלהי הישנה ונבקר באתר , נעצור ליד שער הודו, השדרה הראשית של דלהי החדשה
, לאחר הביקור העוצמתי באתר נמשיך עמוק אל תוך החלק העתיק והסואן של דלהי. ההנצחה למהטמה גנדי

נפרד מהריקשות ". וק'נדי צ'הצ"ום ונכנס בריקשות אל נבכי השוק הסואן ביותר בדלהי נצפה במבצר האד
נמשיך אל עבר מרכז העיר . מסגד יום השישי המסגד הגדול ביותר בהודו" יד'אמה מסג'ג"ונטפס אל עבר 

ווקים רבים מסעדות ובתי קפה וש, חנויות, מעין כיכר עצומה ובה מרוכזים מרכזי קניות" קונוט פלייס"המכונה 
  .נשוטט בשווקים ונותיר גם זמן חופשי לקניות. בגדים בדים ועוד, כיות חמדהשל

   דלהי :לינה 



 

 

  
  

  א"ת  -יעד ביניים –דלהי  ,14יום 
  .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 ,השלמת סיורים בדלהי, על- לטסים עם אל*
  .15בשעות הבוקר המוקדמות של יום 

  

  :במגוון אפשרויות של טיולים נוספים כמוניתן להאריך מסע זה 
  

  לי וכן באזור להאהליכות רגליות וטרקים באזור מנ
  . 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 מטבחבלילות יש אוהל התכנסות ו, מזרוניםעם  אוהליםהלינה ב, שדואג לכל המנהלות

  
  לי ללה אלילות נוספים בדרך בין מנ

  ו קאר 'לילה באגם צ
  ו מורורי 'לילה נוסף באגם צ

  
   מאהל 'טאג  - לילה בדלהי ויום טיול לאגרה 

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  )לא כולל טיסות( 2000$ - כבחדר זוגי  משתתפים 4 למינימוםרותי הקרקע ישמחיר 

   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 (לו מחירים א, ת ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויו

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק במחלקת תיירים
  200-300$דלהי  – לה / $ 80-100אנדיגאר כ 'צ –דלהי  - טיסת פנים  
 $ 850-1100ורויאל גורדניאן בין  /טורקיש / בחברת אלעל בינלאומיות מישראל לדלהי טיסות  
  

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

 .ןלמיניההפקות ואירועים , התעופה
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

  . המדריך בשטח
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  

 .טיולר הכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחי. ובטוחה
  

  :מועדי יציאה מומלצים
   תחילת אוקטובר –ספטמבר עד  יוני בין החודשים  
  

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

  המחיר אינו כולל
 דלהי  -  לה, אנדיגר'צ –דלהי טיסת פנים במסלול /  בינלאומיות טיסות  �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
  .כל מטייל מחויב באשרת כניסה להודו -להודואשרת כניסה  �
 תשר לנותני השירותים המקומיים �
  

  

  

אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל  למסע בהתאמה אישיתמסלול זה הינו דוגמא 
  ,הפרמטרים המוזכרים מעלה

  ותקציבכםמאווייכם , רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע
 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /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 , 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 
 


