
 

 

  
  
  

  

  

  

  

נסיעה באופנועים בהודו על אחת כמה  –התקפה על כל החושים , מסע בהודו הוא חוויה מסוג אחר

ביקור בכפרים שאינם על מפת , נסיעה בדרכים  -טיול זה משלב חדירה אל הודו הבלתי מוכרת . וכמה

בארמנות בלב וכניסה לעולמם הקסום של המהרגות בלינות מפנקות  -התיירות ואינם על מפות בכלל  

  .המדבר שהוסוב לבתי מלון

  

זהו טיול בו חווים את . מבצרים וכפרים נידחים בשולי מדבר, הווליס, ה'המסלול משלב ארמונות מהראג

במזיגה אחת שאין להפרידה  להכו, הניחוחות והריחות, העוני והעושר, הכיעור והיופי: הודו במלוא הדרה

. אסתטית ואנתרופולוגית חזקה, סטן מציע חווית שטח רוחנית'חבל שיקראווטי במדינת ראג. ממרכיביה

צלילים , ריחות, עם ארמונותיה  ועם אנשיה הוא ערבוביה של צבעים, עם נופיה, המפגש עם תרבותה

  .המציפים את המבקר בהתנסות חושנית, וטעמים

  

  מסעות אופנועים מעבר לים
  

מגע ישיר עם , מוגבלת בלתי מאפשר תנועה כמעטהאופנוע . הרכיבה על אופנוע הינה חוויית טיול אחרת

אינטימיות  -ומאידך, הלחות החום והקור מחד, הבורות, האבק, גירוי של כל החושים דרך הריחות, הנוף

  .בעצמו ובדרכו שלו, מעצימה את הפנמת החוויה כל אחד לעצמו, או ליתר דיוק הבדידות בתוך הקסדה



 

 

  

  

  

  מסלול המסע -ימים  9

  דלהי    –א "ת, 1יום 
  .2צ מישראל ודרך יעד ביניים ננחת בדלהי בבוקר יום "ות אחהנמריא בשע

  
  אלסיסר   -חבל שיקוואטי   -דלהי ,  2יום 

חבל ארץ , לאחר שנצא משדה התעופה נצא בנסיעה מזרחה בדרך סוואנה רצופת כפרים אל שיקאווטי
בתי (בתים מפוארים והווליס , ת מצודותובו ארמונו, י סוחרים עשירים בתוואי שיירות הגמלים"שנבנה ע
אזור שיקאווטי מפורסם בזכות ציורי הקיר . מעוטרים  בציורי קיר צבעוניים עליהם גאוות האזור, )מידות

סטאן היו מהפטרונים 'פוטים מלכי חבל רג'הרג. והפרסקאות הצבעוניים המעטרים את הבתים וההווליס
. חיי החצר והארמון, נותיהם ולתאר בהם את מלחמותיהםהראשונים שהשתמשו בפרסקאות לעטר את ארמו

נסייר בין , לאחר מנוחה קלה במלון .ארוחת בוקר נאכל ביציאה מדלהי וארוחת צהריים עם ההגעה לאלסיסר
אליו נכנס , ג כרכרות גמלים ולעת ערב נחזור לארמוננו באלסיסר"נרכב ע, ההווליס הצבעוניים והמרהיבים

  .באירוע פתיחה יוצא דופן) יםהמלכ" (מהרגות"בדרך ה
 ארמון באלסיסר: לינה 

 
  תחילת מסע האופנועים –מנדאווה  -אלסיסר  ,  3יום  

נציץ אל בתיהם חצרותיהם וחייהם של הכפריים . ושדות החקלאייםכפרים מאלסיסר נצא בנסיעה מרתקת בין 
מנאוולגאר נמשיך בנסיעה . הוולינעצור לביקור בכפר נאוולגאר המפורסם בעיטורי ה. החיים במדבר מיוחד זה

מנדאווה ידועה בזכות ההווליס העתיקים היפים והמרשימים ביותר . לעיר מנדאווה שבמרכז חבל שיקאווטי
שם נלמד על שיטת הציור , נשוטט בעיירה בין הסמטאות והמקדשים ונבקר בכמה מההווליס. בהודו

ארכיטקטורה עתיקה ומלכותית עם המשלב , נעלה  למבצר מנדאווה החולש על העיר. המיוחדת
לא נפספס . נשקיף על העיר והמקדשים ועל המישורים רחבי הידיים הפרוסים לפנינו. ארכיטקטורה מודרנית

  . את השווקים הצבעוניים בעיירות המרכזים רוכלים וסוחרים מכל האזור
 ארמון במנדוואה: לינה 

  
  מן'קוצ –מנדאווה  , 4יום 

זו גם השעה הטובה ביותר לראות את מגוון , חת השמש ממרומי אחת הדיונותספארי בוקר בו נצפה בזרי
יסאן 'ונצא בנסיעה דרומה במישורי מדבר ראג. נסעד ארוחת בוקר מול הנוף המרהיב. חיות הבר באזור

בדרכנו נעצור לביקור בכפרים בשווקים . מן'בתערובת של דרכי עפר וכבישים צרים ונידחים לעבר העיירה קוצ
צ נגיע "בשעות אחה.  גם הלבוש והמנהגים, אופי השטח משתנה, ניפגש עם אוכלוסיית המדבר, ונותובארמ

לפני . לספירה 8-מן המפורסמת בזכות המבצר המרהיב הניצב בראש הגבעה שנבנה במאה ה'לעיירה קוצ
המבצר שנטפס למבצר נסייר בשוק המדהים של העיירה ונעלה בצורה מיוחדת במינה דרך חמשת שעריו של 

נסייר במבצר בעל עיטורי . מעלות על הנוף המדברי סביב 360 -אל המלון הממוקם בראש גבעה המשקיפה ב
  . עדות לעבר המרשים של המבצר, ציורי קיר מרהיבים חפצי אמנות ונשק, אבן
 רופנגאר/ ארמון בקוצמן : לינה 

  



 

 

 

  
  

  פושקר  –מן 'קוצ, 5יום 
נוף קסום ולאחריה נסייר בארמון שהוא מוזיאון בפני עצמו ונקדיש נסעד ארוחת בוקר דשנה ממרומי המצר ב
ובו עשרות ציורי קיר של תנוחות ארוטיות " חדר הקמה סוטרה"זמן לאחד החדרים יוצאי הדופן בארמון 

בדרכנו נבקר . מן נסייר בשוק המדהים של העיירה ונצא אל עבר פושקר'לפני שנפרד מקוצ. יוצאות דופן
 -בה עובדים עדיין במאה ה" מודרנית"בת השייש הגדול ביותר בהודו ונתרשם מהדרך הבמקרנה אזור חצי

נבקר בכפרים נעצור במקדשים המקומיים ובכפרים באזור נצפה בנשות הכפרים הצבעוניות הדולות מים . 21
בשעות הערב נגיע . בכדי חרס כבדים ממאגרי מים המסייעים לבני המקום להתמודד עם האקלים המדברי

  .יסטאן בפרט'המאפיינים את הודו וראג" נגרה"נתנסה בשיעור תופי ו פושקרל
 ארמון בפושקר: לינה 

  
  איפור'ג -פושקר  ,  6יום 

עיירה עם קסם ורוגע המקיפה אגם . היא אחת מהעיירות הקדושות ביותר בהודו, פושקר עירו של ברהמה
ר השחון ושמע את האנשים מתפללים לפי האגדה עף האל ברהמה מעל המדב. יסטאן'קטן בלב מדבר ראג

כמנהג אלפי עולי  .השליך מידו פרח לוטוס אשר יצר את אגם המים, משהחליט להיענות לתפילתם. לגשם
בהם ) מדרגות היורדות אל האגם(גם אנו נשקים קום ועם שחר נצא לשוטט בגתות , הרגל המגיעים לפושקר

נערוך טקס ) כהן דת(בעזרת ברהמין ). טקס רחצה –ה 'פוג(ה המסורתי 'מבצעים המאמינים את טקס הפוג
יחיד המקדש ה מקדש ברהמהנבקר ב, נחווה שעור יוגה מיוגיסט מומחה בחצר מקדש, מיוחד לחברי הקבוצה

ודוכני  בין גתות קדושות על גדת האגם נשוטטלאחר ארוחת בוקר . אשר מוקדש לברהמה(!) עולם בכל ה
  . צ נצא לרכיבה באזור פושקר"ובשעות אחה רוכלים רועשים וצבעוניים

 ארמון בפושקר: לינה 
  
  איפור'ג - פושקר , 7ם וי

ונלמד על  סמברנתרשם מימת המלח האדירה  .בנסיעה מרתקתאיפור 'פושקר אל גהלאה מנמשיך במסענו 
, םאוטנטיידרך כפרים חקלאיים נעצור בכפר סמבר ונבקר בשוק המיוחד שלו ונמשיך , עיבוד המלח והפקתו

ללא ספק אחת  ,סטאן'יפור העיר הוורודה בירת חבל רג'לעת ערב נגיע לגא. כפרי כדרים ושווקים ססגוניים
העשיר המרתק והמוזר  עולמםהעיר ועם נערוך הכרות עם . ת ביותר בהודו ואף בעולם כולוהערים החושניו

  . ה המרתקת במקדש קרישנה'נשתתף בפוג .ות'של המהרג
 יפור'ארמון בג: לינה 

  
   דלהי - איפור'ג, 8יום 

ך תצפית ממנו נערו) אל השמש(עם שחר נצא אל עבר גלטה מעיין קדוש ומיוחד  ונצעד אל עבר מקדש סוריה 

לאחר טקס מיוחד במקדש נרד יחד עם עשרות קופים אל השער . על העיר הבנויה בצורה גאומטרית מושלמת

הגדול ביותר  ה'ארמון המהרג, במצפה הכוכביםנתחיל את סיורנו בעיר . המזרחי של העיר העתיקה

לאחר טיול תיר זמן נוונבקר בנבכי המצודה ואף  ג פילים אל מצודת אמבר"נטפס רכובים ע, יסטאן'בראג

נשים יפות לבושות בשלל : לשוטט בשווקים ההומים והצבעונייםבכרכרות סוסים ברחבי העיר העתיקה 

בערב נחזור  .קטורת ותבלינים, דוכני פירות, גמלים נושאי משאות, צבעים ומכוסות בתכשיטי כסף כבדים

  .ברכבת לדלהי כדי להמשיך בטיסת לילה לישראל
  



 

 

  
  

  א"ת – דלהי ,  9יום 
  .נחיתה בישראל בשעות הצהריים. ארצהבטיסת לילה בחזרה של דלהי שדה התעופה נמריא מ

  
  המעוניינים לבקר באגרה יכולו להאריך את הטיול ביומים לבקר באגרה ודלהי

  
  הערות חשובות בנושא המסלול

ת וכמובן החלטות תקלות מכאניו, מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח

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

  
  $ 2700 -כ משתתפים 12 -כקבוצה המונה ב מחיר המסע למטייל בחדר זוגי

חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, ה בהתאם לבחירת בתי מלון שוניםמחיר המסע משתנ 
  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח

וכן עקב שינויים , לר לשקל ולמטבעות המקומייםהמחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדו 
 .  במיסי הנמל והדלק

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

  
  :חשובה ותהער
  כבודדים כקבוצה או, חברות התעופה והמועדים הנוחים לכם, וןניתן להתאים מסע זה לרמת בתי המל 
או במייל  03-5102025להצעת מחיר עדכנית אנו פנו למשרדנו בטלפון , מסלול זה הינו דוגמא למסלול 

info@xtrip.co.il 
  

  :תאריכי הטיול
  .מרץ מחודש אוקטובר ועד –מועדי יציאה ממולצים  

  
  המחיר כולל

 להודו וחזרה בינלאומיות טיסות  �
 )נכון ליום הגשת ההצעה כפוף לשינויים(היטלי דלק והיטלי וביטחון , מיסי נמל �
 ק"סמ 350/500אופנוע מסוג רויאל אנפילד  �
 דלק לאופנועים �
 ים ממוזג  תיירמיניבוס / באוטובוס העברות  �
  בצריםמארמונות ו ,ברמת תיירות טובהבבתי מלון לינה  �
 .פיקניק וערב בבתי המלון/ צהרים במסעדות מקומיות , בוקר בבתי המלון – כלכלה מלאה �
  לדלהייפור 'גמ רכבת �
 סיורים וכניסות לאתרים בהתאם למסלול �



 

 

 Xtripמצוות ישראלי מדריך  �
 דובר אנגלית מדריך מקומי �
  מנוסה עם חלקי חילוף מכונאי �
 ותרכב צמוד לציוד הרוכבים וציוד מנהלה ומכונא �
 .חילוץ ומכונאות, ערכות קפה �
 םתשר לנותני השירותים המקומיי �
  

 המחיר אינו כולל
 תוספת מס נמל והיטל דלק ובטחון �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
 להודו אשרת כניסה  �
  )100-150$ -אופנוע: הערכה(דלק  �
  ידתוספת למטייל בחדר יח �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
 

  
  

  ינו ניתן להעברה בשום דרךוא מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה
  

מושפעת מכל האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,הפרמטרים המוזכרים מעלה

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

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

  


