
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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

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

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

 .המטיילים של לכושרם התאמתן תוך ספורטיביות פעילויות של לשילוב תרהי לב ותשומת

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

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

יה מהאזורים אואף בעולם כולו, הטרק חוצה את רכס ההימל מסע זה הינו אחד המיוחדים בהודו: על המסע

הירוקים מלאי המים והמפלים, כפרים ציוריים בתוך עמקים ירוקים שופעי נחלים, דרך מעבר ההרים "באבא" 

מ' אל עמק ספיטי ומנזריו המיוחדים ששמרו על אופיים יופיים ונדירותם במשך מאות שנים. זוהי  4865בגובה 

ימים  5טיבטי. מסע זה משלב טרק של -רוחני השזור בעולם הבודהיסטי-העולם ההינדי הצצה מעלפת אל

באזורים אליהם תיירות אינה מגיעה, הליכות בין כפרים בלב ההרים, מקדשים, מנזרים ועוד, במהלך הטרק 

לים ילווה אותנו צוות מקומי עם פרדות סבלים טבחים ואנשי מנהלה ש"יפנקו" אותנו במרומי ההרים באוה

 ומזרונים, אוהל מטבח והתכנסות וארוחות "משובחות" נטולות חמצן ומלאות אנרגיה להליכה. 

 

 שעות ביום )אנא התכוננות בהתאם(  7-4ימי הליכה רגלית של בין  5עליכם לקחת בחשבון : כושר נדרש

 .לילות רצופים 5 לינה באוהלים זוגיים במשך

  יוםיום  1144  ––צפון הודו צפון הודו 
      ההימלאיהההימלאיה  במרומיבמרומי  רגלירגלי  מסעמסע

  ומנליומנלי  קונזוםקונזום  מעברמעבר, , ספיטיספיטי  מרומימרומי  אלאל  קינורקינור  מעמקמעמק



 
 

 
 

 מסעתכנית ה
 

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

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

 ק"מ( 120מטר ) 2100 -שעות נסיעה  4-3שימלה,  –ר צ'אנדיגא -, דלהי  2יום 
הממוקמת בדיוק בגבול שבין המישורים שלרגלי ההימלאיה לבין  ראל צ'אנדיגא משדה התעופה נצא בטיסה

תחילת התרוממות רכס ההימלאיה. נמשיך בדרכנו צפונה בדרך הררית מרשימה עד לעיר הקולוניאלית 
מ'. סימלה נבנתה בתקופת השלטון  2100שימלה הממוקמת על צלע הר במקום יפהפה וירוק, בגובה של כ 

ה לאפשר תקופת קיץ צוננת לאנשי האצולה והשלטון האירופאים. נקדיש את שעות אחה"צ הבריטי ונועד
בוקר לביקור בעיירה המיוחדת במינה שתאפשר לנו היכרות ראשונית עם "שפלת" ההימלאיה. נבקר במרכז 

 העיירה שהשתמר באופיו הבריטי ובבניה האירופאית.
 לינה שימלה 

 
 ק"מ( 225מטר ) 3220שעות נסיעה  8-7קנפו,  –רמפור  –טהאנדאר  –שימלה  ,3יום 

מטר(, כאשר ברקע פסגת ההר  2165בשעות הבוקר נצא מזרחה אל סארהן הממוקם במורדות ההרים )
שנה המשלב ארכיטקטורה  800-מ'. נבקר במקדש בימקאלי בן ה 5150"שריקאנד מהאדב" בגובה 

 –פור נמשיך בכביש צר ומתפתל אל קנפו בודהיסטית והינדית יחדיו. נבקר בשוק של עיירת המחוז רמ
נקודת תחילת ההליכה שלנו. נגיע בשעות אחה"צ נפגוש את הצוות המקומי נתארגן במאהל. ארוחת ערב 

 ולינה בתנאי שטח.
 לינה קנפו 

 
 מטר  3279שעות הליכה  5מולינג ,  –, קנפו 4יום 

לדרך, החלק הראשון של היום הינו לאחר לילה ראשון באוהל, נתענג בארוחת בוקר מידי מארחנו ונצא 
לאורך נהר הבאבא שלט לאט אנחנו מתחילים לטפס ועוזבים את הנהר וצועדים בתוך יער ארזים מדהים 

החיים באזור. נמשיך דרך כרי מרעה ירוקים לצדו של נהר  םביופיו. לאורך הדרך נפגוש בתי עץ של המקומיי
 לאזור. םם אלפינים אנדמייהבאבא המתמלאים בעונה זו מגוון אדיר של פרחי

 לינה מולינג 
 

 מטר 3559הליכה  6-5קהרה,  –, מולינג 5יום 
נצא לדרך לאורך המשטחים הירוקים עם פרחי העונה, נטפס מעלה בשביל צר עד מפגש הנהרות. ניצור 
ונתרשם מהפרגים הכחולים הגדלים באזור בין נבכי הסלעים. נמשיך לטפס מעלה לאורך הנהר אל עבר 

 ה הממוקמת בלב ההריםקהר
 לינה קהרה 

 



 
 

 
 
 

 מטר 3940הליכה  6-5פוסטרינג,  –, קהרה 6יום 
נצא להליכה לאורך העמק, שמפלים ונחלים זורמים מכל עבר, נטפס בתוך צמחייה אלפינית מגוונת ולקראת 

 ערב נגיע לפוסטרינג הנמצאת ממש מתחת למעבר ההרים אותו אנו עתידים לחצות ביום הבא
 טרינגלינה פוס 

 
 מטר  4198שעות הליכה  8-7מטר( פאלדאר,  4865מעבר באבא ) –, פוסטרינג 7יום 

מטר טיפוס שמתחיל ממש ממחנה הלילה. נצער ברוב היום ללא  1000היום זה היום הקשה מכל..., בדיוק 
 מטר 4865שביל מסודר, בדרך קשה מלאת בולדרים, קרחונים / מורנות, משטחי שלג וקרח. הפס בגובה 

מקצין את הגיוון והשונות בין עמק קינור הירוק לעמק ספיטי השחון ברוב ימות השנה, התצפיות ממעבר 
ההרים מדהימות צפונה ודרומה. נחצה את המעבר ההרים ונמשיך צפונה אל עבר פאלדאר. במורד הדרך 

 נחצה מעבר הרים נוסף "פין פארווטי פס" ונגלוש מטה אל עבר עמק הפין המרשים ביותר.
 לינה פאלדאר 

 
 מטר 3600שעות נסיעה  4-3מטר, לקאזה,  3850שעות הליכה  6-5מוד פאקרה,  –, פאלדאר 8יום 

היום נלך חזרה בשביל מסודר בתוך עמק הפין המרשים, נוף הררי מדברי מדהים בשלל צבעים וצורות. נגיע 
הרכבים ונצא דרך עמק אל הכפר מוד פאקרה לקראת צהריים, נבקר בגומפא המענינת בכפר, נעלה על 

הפין המפורסם אל עבר קאזה, במידה נעצור לביקור בגומפת דאנקאר המיוחדת שהיא ללא ספק אחת 
בעולם. לעת ערב נגיע  םהגומפות או האתרים הטיבטים המרשימים במסלול ומהמרשימים והאוטנטיי

 למקלחת חמה במלון בקאזה בירת המחוז.
 לינה קאזה 

 
 ק"מ(  95קאזה ) –הכפר קייבר,  הכפר לנגזה  קאזה, גומפת קי, ,9 יום

יום באזור קאזה או ליתר דיוק יום במרומי הכפרים והמנזרים הגבוהים, השמורים והמיוחדים בעולם. ניסע  
השני בגובהו  (Kibber), נמשיך לכפר קיבר (Ki)בנוף המדברי והפתוח של עמק ספיטי נעלה לגומפת קי 

מ'. נבקר בכפר לנגזה ולעת ערב נחזור למלוננו דרך נופי הרים  4200 – כוח(בעולם )או הראשון  עדיין יש וי
 המזדקרים והכפרים נידחים. לינה בבירת המחוז  קאזה.

 לינה קאזה 
 

 ק"מ(  195) -מנאלי   -קאזה  ,10יום 
בהתאם למזג האוויר הזמן שיקח לנו לחצות את  מ'(. 4550)בגובה לה -נזוםונצא אל עבר מעבר ההרים ק

 כחול הסגור בין-לאגם ירוקסביב הליכה בנופים עוצרי נשימה  –אגם הירח עבר ורצון המטיילים נעלה אל המ
נרד ממנו אל  '(.מ 3950בגובה ) בנסיעה אל מעבר רוטנגנמשיך דרך פסגות הרים מדהימים  הרים נישאים.

. והחשובה של עמק קולועיירת הנופש הידועה מנאלי לאחר הירידה הארוכה נגיע ל מנאלי בירת עמק קולו.
 אל הנופים הירוקים של הודו.  חוזריםמהמדבר האלפיני והתרבות הטיבטית ו יםנפרדאנו 

 לינה: מנלי 
 



 
 

 
 
 

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

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

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

 
 דרהמסלה – מנאלי, 12יום 

הפך פופולארי דרהמסלה  אזור .המוקדמות אל דהרמסלה אליה נגיע בשעות הצהריים מוקדם בבוקרנצא 
מטיבט למקלוד  מנהיגו הרוחני של העם הטיבטי "דלאי לאמה"של ה בעקבות הגירתו 50-מסוף שנות ה החל

רת הטיבטית, הדלאי לאמה על פי המסורמסלה בה נמצאת הממשלה הטיבטית הגולה. דההסמוכה לגאנג' 

שנולד, שלאחר מבדקים, הופך  תינוק כשהוא מת נשמתו נכנסת בגופו של. בודהה הוא גלגול נשמתו של

לאי לאמה לאחר ההגעה נצא לסיורים באזור דרהמסלה, נבקר מעונו של הד . להיות הדלאי לאמה החדש
 נמשיך למלוננו.לאחר הסיורים במקדש טיבטי עתיק. 

 הלינה: דרהמסל 
 

 דלהי    - דרהמסלה ,13יום 
בין עיר מוסלמית ישנה,  -מציעה מזיגה מיוחדת במינה בשעות הבוקר נמריא בטיסה קצרה אל דלהי. העיר 

 Rajנבקר באזור מבני הממשלה והפרלמנט, ניסע לאורך ה" צפופה ודחוסה, לכרך מודרני, עשיר ומטופח.
Passער הודו, נמשיך אל עבר דלהי הישנה ונבקר " השדרה הראשית של דלהי החדשה, נעצור ליד ש

באתר ההנצחה למהטמה גנדי. נמשיך אל החלק העתיק והסואן של דלהי, נצפה במבצר האדום ונכנס 
בריקשות אל נבכי השוק הסואן ביותר בדלהי "הצ'נדי צ'וק". נפרד מהריקשות ונטפס אל "ג'אמה מסג'יד" 

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

 חופשי לקניות.
 לינה: דלהי  

 
 , ת"א14יום 

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

 הצהריים.
על, השלמת סיורים בדלהי, אחר הצהריים טיסה דרך בומבי לתל אביב, נחיתה בתל אביב -*לטסים עם אל

 .14בשעות הבוקר המוקדמות של יום 

 
 
 
 



 
 

 במגוון אפשרויות של טיולים נוספים כמו:סע זה מניתן להאריך 
 

 יום של תצפיות וסיורי שטח עוצרי נשימה -יום לעמק סנגלה לפני תחילת הטרק   ףהוסיל
עמק סנגלה הירוק הוא אחד מהיפים והציוריים במדינת הימצ'אל פראדש, כאשר בתחתיתו זורם נהר 
ה"באספה". זהו אזור המאוכלס באנשים מיוחדים הקרויים "קינר", המשלבים בצורה מיוחדת שאי אפשר 

כמעט בשום מקום אחר אלמנטים משתי התרבויות ההודית והטיבטית. נעלה לסנגלה העתיקה לפגוש 
 . ולמצודת קאמרו. נערוך טיול רגלי בעמקי התפוחים ובכפרים המאופיינים בבתי עץ מיוחדים

 לילה נוסף שיאפשר ביקור באגם "צ'אנדרה טאל" בדרך חזרה מקאזה לכיוון מנלי  
ה, לינה במחנה אוהלים למרגלות מעבר ההרים ובבוקר לנסוע לכיוון "צ'נדרה לילה בסמוך למעבר קונזום ל

  כחול הסגור בין הרים נישאים.-לאגם ירוקסביב בנופים עוצרי נשימה ללכת  –טאל" אגם הירח 
 

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

צוות מקומי של מדריכים, סבלים, טבחים ועוזרים   –הטרקים מבוססים על לינה תנאי שטח "מאורגנים" 
שדואג לכל המנהלות, הלינה באוהלים עם מזרונים, בלילות יש אוהל התכנסות ואוהל מטבח, צוות מטבח 

 וכו'
 

 טאג' מאהל   -לילה בדלהי ויום טיול לאגרה 
-הייתה בירת השושלת המוגולית במאות הש לאגרה 10:00הגעה בשעה  07:00כבת בוקר בשעה נצא בר

לפני שהעבירו המוגולים את בירתם לדלהי. המוגולים נודעו כארכיטקטים ובנאים מעולים והותירו  17-וה 16
דהים המהווים יצירות אומנות. אגרה התפרסמה בזכות המבנה שנחשב למ  םמונומנטאלייאחריהם מבנים 

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

 .לדלהיבהודו, בעיר ה"נטושה" פטיפור סיקרי ובשווקי העיר אגרה. לקראת ערב נשוב 
 

 )לא כולל טיסות( 2200$ -בחדר זוגי כ משתתפים 4 למינימוםשירותי הקרקע מחיר 
  םה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים ספציפיילקבלת מחיר למספר משתתפים שונ

 3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 
 

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

 נמל ודלק במחלקת תיירים( הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי.
 80-150$צ'אנדיגאר כ  –דלהי  -טיסת פנים  
 120-200$דלהי כ  –דרהמסלה נים טיסת פ 
  850-1100$טיסות בינלאומיות מישראל לדלהי בחברת אלעל / טורקיש בין  

 
  בנושא המסלולהערות חשובות 

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

מטר, אי לכך מומלץ להועץ ברופא המשפחה למטיילים  4000לגבהים שמעל  מסלול הטיול עולה 
 קודם בטיול בגבהים אילו. ןללא ניסיו

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

 
 :יאה מומלציםמועדי יצ
 ספטמבר עד יוני  בין החודשים 
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 המחיר כולל 
  המשתתפים( ים ממוזג )בהתאם לכמותתייררכב מסוג טויוטה אינובה / טמפו טרוולר / מיניבוס 
 לינה בטרק באוהלים זוגיים כולל מזרונים 
  4-5 לונותברמת תיירות טובה או הטובים בנמצא בדלהי, שימלה, מנלי מבבתי מלון ביתר הימים 

  וכביםכ
 בטרק צוות מטבח המכין לנו את האוכל בערב בבוקר ומצייד אותנו בארוחה ארוזה לצהריים 
 פיקניק וערב בבתי המלון. במסעדות מקומיות ביתר הימים פנסיון מלא בוקר בבתי המלון, צהרים / 
 סיורים וכניסות לאתרים בהתאם למסלול 
 דובר אנגלית מדריך מקומי 
 קרה הצורךבלוני חמצן למ 

 
 המחיר אינו כולל

  בינלאומיות טיסות 
  דלהי  -ודרהמסלה רצ'אנדיגא –דלהי טיסת פנים במסלול 
 ביטוח נסיעות ומטען 
  שתייה והוצאות אישיות 
  כל מטייל מחויב באשרת כניסה להודו  -להודו אשרת כניסה.  
 תשר לנותני השירותים המקומיים 

 
 

 
 

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

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

 

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיולים, ההרפתקאות והאתגרים. מצ
ברים, משפחות, חברות חקבוצות סגורות, חוגי למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים, 

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

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

 .הסעה או הסעדה, בתי מלון, שירותי הדרכה, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
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