
 

 

  

  

  

  

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

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

הטיול בה הוא חוויה , הודו אינה סתם עוד מקום.  בהארצות בעולם המציעות מגוון כה ר

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

  

המסלול חוצה . נתיבו עובר באזורים אשר תיירות רבה לא מגיעה אליהם, זהו מסלול יוצא דופן
המיוחד  יני'הגאדרך מקדש , השוכנת במרומי ההרים לצד אגם קסום, מאודייפוראת המדבר 
בדרך חווים לילה בארמון מפואר בלב מדבר וביקור בין שבטים שטקסי שתיית , ביותר בהודו

המסלול מבקר בערים הסואנות והחושניות . ות עדיין שורדים'גאהאופיום מזמן מלחמות המהר
הלינה בכפרים  .בהם הזמן עצר מלכת והשעון עובד בקצב מקומי ןסטא'ראגשל ממלכת 

  . ארמונות שהוסבו לבתי מלון -לון מיוחדים ובעיירות בבתי מ
  

  



 

 

  
  מסלול המסע

  
  בומבי/ דלהי  –יעד ביניים  –תל אביב , 1יום 

  .בבוקר 2בה ננחת ביום  בומבי/ ביניים לדלהי  דרך יעד, נמריא מתל אביב
  

  אודייפורדלהי /  יבומבי, 2יום 
אליה נגיע בשעות אחר הצהרים של יום  ,יסטאן'הרומנטית בערי ראג" העיר הלבנה"טיסת המשך לאודייפור 

  .עם ההגעה ולאחר התארגנות והתרעננות נצא לסיור ראשוני בעיר.2מספר 
 אודייפור: לינה 
  

  אודייפור, 3יום 
המוקפת מכל , העיר. הנקראת כך על שום בתיה הצבועים לבן" עיר הלבנה"את שעות הבוקר נקדיש לסיור ב

גדיש במרכז העיר 'נבקר במקדש ג. ןאסטי'היפות והנעימות שבערי ראגהיא מן , עבר בהרים ובאגמים נאים
  .ולה'צ נצא לשייט לעת שקיעה באגם פיצ"אחה. העתיקה ונשוטט בשווקיה

  אודייפור :לינה 
  

  נרלאי  -קומבלגאר  –אודייפור , 4יום 
נגיע . בהמותי "בארות שמימיהם נשאבים עושדות חקלאיים , נצא צפונה בדרך הררית מרתקת רצופת כפרים

היפות והמרשימות זו אחת מהמצודות . החולשת על שמורת טבע מוריקה ורכס ארוךר גאאל מצודת קומבל
לאחר החומה הסינית (באורכה בעולם  השנחשבת החומה השנייעתיקה מוקפת חומה המצודה ה. בהודו
ארוחת צהריים  לאחר .ונצפה אל הנוף המרשים מפסגת המבצרנטפס אל הארמון בראש המצודה ) כמובן

ם נמשיך דרך מקדשים מקומיים וכפרי .ן הצבעוניתטאיס'ר אל לב מדינת ראגאנגלוש צפונה אל עבר מדבר ט
. נלמד על אופיים השונה במערך החברה ההודית –שומרים על אורח חייהם ומנהגם מזה אלפי שנים ה

ת והמקדשים של עיירה ציורית זו נשוטט בין הסמטאו. מקדשים 300-כפר קדוש ובו יותר מ, נמשיך אל נרלאי
  .באווירה יוצאת דופן חמאירולעת ערב נגיע לארמון שהוסב למלון ונהנה . תייחודיוהנטועה בין תצורת סלע 

 נרלאי :לינה 
  

  ודפור'ג  -רנקפור  –נרלאי , 5יום 
הידיים בין לחזות במישורים רחבי עם שחר נחלץ עצמותינו בטיפוס אל עבר מקדש הנמצא בסמוך לכפר ונוכל 

הוא אחד ש, הבנוי שיש לבן איני העצום של רנקפור'מקדש הגנסיעה קצרה אל עבר ה. הררי הסלע של נרלאי
 1,444ההישגים הגדולים ביותר של האמנות והארכיטקטורה ההודית ומעוטר באלפי פיתוחים בשיש על פני 

בהתאם , "העיר הכחולה" –ודפור 'אל עבר ג נצפיןלאחר הסיור  .אינים'עמודיו ונחשב לחשוב במקדשי הג
   .לשעת ההגעה נצא לסיור ראשוני בעיר

 ודפור'ג :לינה 
  

  ודפור'ג, 6יום 
נבקר במצודה החולשת על העיר ונרד ממנה ברגל אל סמטאות העיר . ודפור'יום זה יוקדש לסיורי עומק בג

משוטטות וכרך שוקק  פרות, כחוליםבתי ברהמינים , נשוטט בעיר הטיפוסית בין ריחות תבלינים. ושוקיה
בנוסף ניכנס . של אומגות יוצאת דופן היורדת מהמבצר במערכת) קנופי(אומגה בנסות תניתן יהיה לה .חיים

 .אל בתי המקומיים ונחווה שיעור בישול הודי
 ודפור'ג: לינה 



 

 

  
  קימסר –אוסיאן  –ודפור'ג, 7יום 

אופי . ןאסטי'לאזור המדבר החולי של ראג, או ליתר דיוק, החולותנכנס לים , לכיוון צפון, ודפור'הלאה מג
איני ומקדש דורגא 'נבקר במקדש הג .הלבוש וכמובן המנהגים, הכפרים, האוכלוסייה, השטח משתנה

  .לעת ערב נגיע לארמוננו בקימסר .נצא לסיור גמלים בדיונות של אוסיאן ונתענג על שקיעה מרהיבה, באוסיאן
 קימסר :לינה 
  

  פושקר –קימסר , 8יום 
נצא מזרחה אל לאחר ארוחת הבוקר . הזריחה מאחת הדיונות בסביבת המלוןמ צא להנותבוקר נהשכם ב

נצפה בנשות הכפרים הצבעוניות הדולות מים בכדי חרס ממאגרי מים בכפרים ובדרכנו נעצור  .בר פושקרע
אחת , עירו של ברהמה לפושקר לעת ערב נגיע .מקום להתמודד עם האקלים המדבריהמסייעים לבני ה

מספרת כי  האגדה .מדברהעיירה עם קסם ורוגע המקיפה אגם קטן בלב . שות ביותר בהודוומהעיירות הקד
השליך , משהחליט להיענות לתפילתם. מעל המדבר ושמע את האנשים מתפללים לגשם עף האל ברהמה

המאפיינים את הודו " נגרה"בשיעור תופי בשעות הערב נתנסה  .מידו פרח לוטוס אשר יצר את אגם המים
  .יסטאן בפרט'וראג
  פושקר: לינה 
  

  פושקר , 9יום 
מדרגות היורדות (ים קום ועם שחר נצא לשוטט בגתות כגם אנו נש, כמנהג אלפי עולי הרגל המגיעים לפושקר

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

  . ת קדושות על גדת האגם ודוכני רוכלים רועשים וצבעונייםנשוטט בין גתו. אשר מוקדש לברהמה
 פושקר: לינה 

  
  דלהי –פושקר , 10יום 

אחר הצהריים נצא , בפושקר נשלים סיורנו, שעור יוגה מיוגיסט מומחה בחצר מקדש החוונ חת בוקרולפני אר
  .אליה נגיע בשעות הערב המאוחרות, ברכבת אל עבר דלהי

  דלהי: לינה 
  

   דלהי, 11יום 
נבקר  .עשיר ומטופח, לכרך מודרני, צפופה ודחוסה מציעה מזיגה מיוחדת בין עיר מוסלמיתה בירת הודו דלהי

נעצור ליד , השדרה הראשית של דלהי החדשה" Raj Pass"ניסע לאורך ה, באזור מבני הממשלה והפרלמנט
החלק העתיק והסואן של  נמשיך אל. נמשיך אל דלהי הישנה ונבקר באתר ההנצחה למהטמה גנדי, שער הודו

מסגד יום " יד'אמה מסג'ג"נפרד מהריקשות ונטפס אל עבר ". וק'נדי צ'הצ"נכנס בריקשות אל נבכי , דלהי
, חנויות, מעין כיכר עצומה ובה מרוכזים מרכזי קניות" קונוט פלייס"נמשיך אל . השישי הגדול ביותר בהודו

נשוטט בשווקים ונותיר גם זמן חופשי . דים בדים ועודבג, כיות חמדהשמסעדות ובתי קפה ושווקים רבים ל
  .לקניות

   דלהי: לינה 
  

  תל אביב – יעד ביניים -דלהי ,12יום 
לטסים עם אלעל יום נוסף של סיורים  .דרך איסטנבול לתל אביב, טיסה השכם בבוקר -לטסים עם טורקיש

  .13בשעות הבוקר המוקדמות של יום נחיתה בתל אביב , אחר הצהריים טיסה דרך בומביי לתל אביב, בדלהי



 

 

  
  

  :10מיום השינוי החל  –יום  14טיול ל את ה האריךניתן ל
  

  ייפור'ג -פושקר ,10יום 
נשלים את סיורינו בפושקר נהנה  יולאחר .עור יוגה מיוגיסט מומחה בחצר מקדשישאת הבוקר נפתח ב

  .יסטאן'ראג ייפור בירת חבל'אל גצ "בשעות אחה, קניות בשווקים הססגונייםמה
 ייפור'ג: לינה 
  

  ייפור 'ג, 11יום 

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

ה 'נשתתף בפוג, ארמון הרוחות, ה'המהראגארמון , נבקר במצפה הכוכבים. ות'גאהמרתק והמוזר של המהר

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

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

  .קטורת ותבלינים, דוכני פירות, גמלים נושאי משאות, ומכוסות בתכשיטי כסף כבדים
  ייפור'ג: לינה 
  

  דלהי -אגרה  –פטיפור סיקרי  –ייפור 'ג, 12יום 

משכנו של הקיסר המוגולי אכבר עומדים  –נצא בנסיעה אל פטיפור סיקרי העיר העזובה שבנייניה המפוארים 

הייתה בירת , במדינת אוטאר פרדשאגרה השוכנת . לאחר הביקור נמשיך בנסיעתנו לאגרה. על תילם

העיר בנויה על גדות . לדלהי  שהעבירו המוגולים את בירתםלפני  17-וה 16- השושלת המוגולית במאות ה

המוגולים נודעו כארכיטקטים ובנאים מעולים והותירו אחריהם מבנים . מיובלי הגאנגס, הנהר הקדוש יאמונה

אגרה התפרסמה בזכות המבנה שנחשב למדהים ולמושלם בבנייני . המהווים יצירות אומנות םמונומנטאליי

נבנה כקבר לאשתו האהובה של , "ארמון הכתר"שהתרגום המילולי של שמו הוא , מאהל' הטאג -תבל 

  .בשעות הערב נצא ברכבת אל דלהי. 11-שנפטרה בזמן לידת ילדם ה, הקיסר

  דלהי: לינה 

  
  דלהי, 13יום 
נבקר  .עשיר ומטופח, לכרך מודרני, צפופה ודחוסה מציעה מזיגה מיוחדת בין עיר מוסלמיתה בירת הודו דלהי

נעצור ליד , השדרה הראשית של דלהי החדשה" Raj Pass"ניסע לאורך ה, באזור מבני הממשלה והפרלמנט
נמשיך אל החלק העתיק והסואן של . נמשיך אל דלהי הישנה ונבקר באתר ההנצחה למהטמה גנדי, שער הודו

מסגד יום " יד'אמה מסג'ג"נפרד מהריקשות ונטפס אל עבר ". וק'נדי צ'הצ"נכנס בריקשות אל נבכי , דלהי
, חנויות, מעין כיכר עצומה ובה מרוכזים מרכזי קניות" קונוט פלייס"נמשיך אל . השישי הגדול ביותר בהודו

נשוטט בשווקים ונותיר גם זמן חופשי . בגדים בדים ועוד, מסעדות ובתי קפה ושווקים רבים לזכיות חמדה
  .לקניות

   דלהי: לינה 
  

  תל אביב –יעד ביניים  -דלהי ,14יום 
לטסים עם אלעל יום נוסף של סיורים . דרך איסטנבול לתל אביב, טיסה השכם בבוקר -לטסים עם טורקיש

  .15נחיתה בתל אביב בשעות הבוקר המוקדמות של יום , אחר הצהריים טיסה דרך בומביי לתל אביב, בדלהי



 

 

  2,000$ -משתתפים בחדר זוגי כ 4למינימום יום  12  -לטיולמחיר שרותי הקרקע 
  $ 390 - משתתפים בחדר זוגי כ 4למינימום ) יום 14טיול (  ימים 2תוספת 

   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 (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

 $ 80-120כ  –אודייפור /  דלהי –טיסת פנים  
  $ 850-1100ורויאל גורדניאן בין / טורקיש / טיסות בינלאומיות מישראל לדלהי בחברת אלעל  

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

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

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

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

  :מועדי יציאה מומלצים
ניתן , עם זאת. התקופה המומלצת לטייל בה היא בין החודשים נובמבר למרץ, אסטן הינה מדברית'ראג 

 .  לטייל בה בכל עונות השנה
  

  המחיר כולל 
 או הטובים בנמצא בחדרים זוגייםארמונות שהוסבו לבתי מלון / לינה בבתי מלון ברמת תיירות טובה  �
 כלכלה על בסיס לינה וארוחת בוקר �
  .אוטובוס תיירים ממוזג בהתאם לכמות המשתתפים/העברות וסיורים ברכב �
 כניסות לאתרים המפורטים במסלול �
 בישול כמפורט בתוכנית, תופים, שיעורי יוגה �
  מדריך מקומי דובר אנגלית �

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

  

מושפעת מכל הפרמטרים האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע 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 5102025-03 בטלפון 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
  . הערותולהארות  ארצהל ועד חזרתכם "י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

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

 


