
 

 

  

בזכות מיקומה הגיאוגרפי בין . מסתתרת בין הרי ההימלאיה תחת הפסגות הגבוהות בעולם ממלכת נפאל
התרבותי והיסטורי בין  התרבות ההודית " גשר"נפאל במשך אלפי שנים את ה ההייתהודו לסין וטיבט 

המסע . סין תרבותה העתיקה שלומי ההרים צפונה לטיבט ומרהבודהיזם שהתפתח בהודו ועלה ב, העתיקה
אמנות ודתות אפופות מיסטיקה , אנושי ותרבותימסע , בנופים נשגביםלנפאל הוא שילוב יוצא דופן בין מסע 

במסענו נחלוף בין ערים . בימי הליכה רבים ההררים שבמשך שנים הדרך להגיע אליהם הייתבאזורים 
ניסע בין , נשוט בסירות רפטינג, וקותבין כפרי חקלאים וטרסות אורז יר יםקצריולים רגליים נצא לט, עתיקות

ובמשך כל ימי הטיול נצעד בטרק במרומי ההרים ובין כפרים , פסגות עטורות שלגי עד ושדות מרעה פוריים
נזכה לראות ממעוף הציפור את  .נכיר וננשום אויר פסגות הנושב מרכס הרי ההימלאיה הגבוה בעולם, נצפה

נבקר במקדשים עתיקים ושווקים , נכיר את דרך החיים הנפאלית בין לביןפסגות ההרים הגבוהות בעולם ו
הדרך , הנסתר רב על הגלוייבו זהו מסע  .ססגוניים בהם דוכנים שופעים עבודות אומנות ומאכלים מיוחדים

  . אמנם נפרצה אבל טומנת בחובה הפתעות והרפתקאות רבות
  

  על המסע
מסע זה הוא , ו רק התמודדות עם קשיי הדרךלרכס האנפורנה במרומי ההימלאיה אינ אופנועיםמסע 

זהו . עמקי נהרות שוצפי מים ופסגות הרים מושלגות, טרסות אורז ירקות, מסע בנופים עוצרי נשימה
מסע בין תרבויות הינדואסטיות , שדות אורז חיטה וסמפה, מקדשים, מנזרים, מסע בין כפרים

, ערים העתיקות של עמק קטמנדובם במהלך המסע נבקר ג. בודהיסטיות בשילוב טיבטי מרשים
הרפתקאות נטבל ופוקרה  קסימהבעיירה המנבקר  ,במנזרים ובלב קטמנדו עצמה, במקדשים, בשווקים

  .עודרכיבה על אופניים ו, כמו רפטינג

  



 

 

  

  טיול  מסלול ה
  

  קטמנדו  -בומביי/איסטנבול –א "טיסה ת  ,1יום 
  .נמריא בטיסה לקטמנדו דרך איסטנבול או בומביי

  
  קטמנדו דרבר סקוור , פשופטינט, בודנט  –קטמנדו , 2יום 

בעמק זורמים נהרות הגולשים . קטמנדו השוכנת בעמק בלב הרי ההימלאיה - בירת ממלכת נפאל ננחת ב
לאחר הנחיתה  נעצור לארוחת בוקר  .ממרומי ההרים ולאורך ההיסטוריה הוקמו בו ערים קטנות ומרשימות

עבור המהווה " בודנט"לאחר מכן נבקר בסטופת הענק . וך לשדה התעופהוהתרעננות בבית מלון סמ
האזור שוקק חיים דתיים ועסקיים . רבים טיבטיםמנזרים סביבה , אחד המקומות החשובים בנפאל הטיבטים

החשוב ביותר בנפאל ועמק , טפשופטינ מקדשמשיך אל  נ. נבקר בקומפלקס המעניין של הסטופה. ענפים
לאחר הביקור נמשיך לארוחת צהריים  .משמש לשריפת גופות המתים ,היותו מקום פולחןלשמעבר  -קטמנדו 

, נבקר במקדש האלה החיה, צ נסייר בעיר העתיקה של קטמנדו"אחה. לאחריה נתארגן בבית המלון
נמשיך ברגל דרך השווקים הססגוניים של קטמנדו ולעת ערב נגיע לאזור , במקדשים והארמונות בלב הכיכר

חנויות , בתי קפה, ססגונית המשופעת במסעדות תתרמילאי" קולוניה"המיוחד שהוא מעיין " להטאמ"
נותיר זמן לשוטטות חוויות . וכן חנויות רבות לציוד קמפינג םצבעוניות של זכיות חמדה וחפצי אומנות אוטנטיי

  . באזור זה וארוחת ערב  לאחריה נחזור למלון
 קטמנדולינה  
  

  בקטפור  –אנגו נאריין 'ל מקדש צהליכה רגלית א, 3יום 
המקדש העתיק ביותר " אנגו נאריין'צ"ל עבר מקדש לנטאר וממנה נמשיך בהליכה רגלית א'נמשיך אל הכפר צ

הביקור בה הוא ש, בקטפור" עיר המאמינים"נמשיך אל . נבקר במקדש ובכפר הסמוך לו, בעמק קטמנדו
נהלך בין הסמטאות בהם רוחצים . י יומיום של תושביהפתיחת חלון להיסטוריה רחוקה ומרתקת של נפאל וחי

    .קדרים עוסקים במלאכתם וילדים משחקים, צובעים בדים, מייבשים דגנים, האנשים תחת ברזים משותפים
 קטמנדולינה  
  

  'מ 875 פוקרה   - רפטינג    –נהר הטריסולי   –קטמנדו   ,4יום 
נגלוש היחיד המחבר את הבירה עם העולם החיצון ו ,תלתלבכביש פנטפס , נשכים קום, ביום גדוש חוויות זה

נעצור בעיירה פישלינג ולאחר ארוחת צהריים שם נמשיך את מסע המים שלנו על  .הטיסולי עבר עמק נהראל 
נעלה על סירות . הרפטינג ויכשירו אותנו לשייט במורד הנהר יחכו לנו מדריכילצד הנהר , מימי נהר הטריסולי

נמשיך לאחר ארוחת צהריים . קניונים וכפרי דייגים, בין יערות, חף על גבי הנהר הטריסוליהרפטינג איתם נר
  .אליה נגיע בשעות הערבאל פוקרה 

  פוקרהלינה  



 

 

  
  , 'מ 1150טאטופאני  –בני  –פוקרה  – האופנועיםתחילת מסע , 5ום י

ורנה הנישאים לגבהים חמשת רכסי האנפ -בהימלאיה ראות את אחד המחזות המדהימים נשכים עם שחר ל
 האופנועיםהתארגנות על ומיד לאחריה , ארוחת בוקר מול הנוף,  מולנוניצבים  מטר 8091ועד  7290של 

טרסות האורז האדירות נראות כאילו יד אלוהים , הדרך מתפתלת מהעיירה פוקרה. לקראת היציאה לדרך
החום של  ניגווקטנטנים מתמזגים עם ההבתים , הכפרים הופכים קטנים יותר, סידרה אותם כמדרגות בהר

נמשיך בדרך החדשה  ארוחת הצהריים בבית הארחה מקומילאחר . יהיחומר בנכאדמה והבוץ המשמש ה
שבילי ההרים המובילים לכפרים והגשרים התלויים , העמקים הופכים צרים ועמוקים יותר ,הנוף שוב משתנה

הדרך שנפרצה מגיעה עד . שפירושו חיים חמים" טאו פאני"כפר דבר שבשגרה ולעת ערב נגיע להופכים 
לא  .סיםימזון בסמוצרי יות לממכר וחנ, בתי אבן, סמטאות צרות, לא נפגע יהאופי הכפרשכך  ,פאתי הכפרים

  .גועשנקי ומרענן על שפת נהר הקליגאנדקי הה במעיין חםנפספס בילויי לילי 
  טאטופאני :לינה 

  
  , 'מ 2670–סון גומ –קאלו פאני  –טאטופאני , 6ום י

ולאחר ארוחת הבוקר וביקור בכפר הציורי טאטופאני נמשיך  –חדש נפתח הבוקר בביקור מחודש במעיין 
במהלך .  לצד מערכת מפלים אדירה הנופלת מאות מטרים עצירה.ונטפס מעלה במעלה נהר הקאליגנדקי

הנופים , דם הדרך תפתיע אותנוככול שנתק. מנזרים ומקדשים, שדות חקלאיים, הדרך נעצור בכפרים ציוריים
לאחר ארוחת , הנשקפים מכל עיקול וכול זווית מרשימים ביותר והפסגות המושלגות נראות ממש מעלינו

  .לילהה נעשה אתגומסון בו   - הכפר הגדול ביותר באזור אלצהריים באחד הכפרים נמשיך 
 גומסון  :לינה 

 
  ', מ 2670גומסון   –' מ 3900מוקטינט  –קאגבאני  -גומסון ,   7ום י

נצא בנסיעת שטח . היום הוא ללא ספק אחד משיאי הטיול ואחד המקומות המרשימים בכל רכס ההימלאיה
מקאגבאני . באני מהיפים והמיוחדים אזורם וערוצי נחלים במים אל הכפר קאגמרתקת הכוללת חציית נחלי

, מדבר אלפינידרך ' מ 3900גובה  השוכן  מוקטינטהכפר מרומי נעלה מעלה מעלה אל מהצמחייה ו נפרד
נחנה את . גג העולםעל נרגיש מחוסר החמצן ואנחנו ו אנקיהרכבים . טיבטים ומנזרים קינגאר וגאקוט כפריםה

. מנזר של האלה מוקטינט המהווה מוקד עליה לרגל/ הרכבים במרכז הכפר מוקטינט ונמשיך ברגל למקדש 
ת צהריים וביקור במנזר המעניין על שמו של הנזיר שהקים לאחר הביקור נחזור אל הכפר קאגבאני לארוח

  .אל הכפר גומסוןחזרה נגלוש מטה . את המנזר לפני מאות שנים
 גומסון  :לינה 

 
  ', מ 2540קאלו פאני  –הליכה רגלית  –טרק  –מרפה  - גומסון , 8ום י

רנה המשמש גם במרכז נפרד מגומסון וניסע אל עבר מרפה בה המנזר הטיבטי הגדול ביותר באזור האנפו
בשעות . נפגש עם ראש הכפר ונצא דרומה אל עבר הכפר קאלופאני, נשוטט בכפר המיוחד, למדיטציה

הצהריים המוקדמות נעמיס את ארוחת הצהריים על גבנו ונצא לטרק רגלי אל עבר אגם טיטי השוכן בגובה 
כפרים זעירים במרומי ההרים  נבקר בכפרים, במהלך הדרך נחצה גשרים תלויים מעל נהרות. מטר 2895

נחזור דרך הכפר קונגו וציאו אל עבר ערוץ הקאליגדקי . ונלמד על אורח החיים בהם ונעצור בבית ספר מקומי
  .נחצה את הנהר בגשר תלוי ארוך ומפחיד ונטפס בחזרה אל הכפר קלופני ללינת הלילה, השוצף

  קלופאני :לינה 
 



 

 

 
   .האופנועיםע סוף מס - פוקרה  –קאלו פאני , 9יום 

נלמד כי הנוף בירידה שונה מהנוף . נבקר בכפר ובבתי המקומיים, מקלופני נמשיך דומה אל עבר הכפר גאשה
שדות השעורה חיטה ומטעי , בעליה מפסגות מושלגות אל נגד עיניו בעליה נתרשם מהעמקים הפוריים

עצירה לתדלוק בכפר בני  ארוחת צהרים כפר גלאשוואר ולאחר. התפוחים משמים להכנת ליקר מקומי
  . שהכרנו נעלה על הכביש בדרך חזרה לפוקרה

 פוקרה :לינה 
  

  , טרק קצר שייט בקאנו וטיול אופניים, פוקרה ,01יום 
עבר תוארה ב. מטרים 7000-בין פסגות הרים המתנשאים לגובה של יותר מפוואה  יושבת על אגם פוקרה

י והגיאולוג השוויצרי טוני `י הנזיר היפני אקאי קאוואגוצפוקרה כמקום היפה ביותר בערי ההימלאיה על יד
מכל נקודה סביב האגם ניתן לצפות אל רכס האנפורנה . האגן הגדיל לומר שהיא אחד המקומות היפים בעולם

נקודת תצפית על רכס האנפורנה ורכס הר זנב הדג  –פגודת השלום העולמיאל יול רגלי נצא לט. האדיר
  נותיר זמן לשוטטות. קומי על האגם הקסום ונצא לטיול אופניים על שפת האגםנשוט בקאנו מ. המרשים

. בתי קפה ומסעדות, חנויות ציוד קמפינג, כיות החמדה הנפאליותשבראשי הססגוני בין חנויות המזכרות ו
   .לעת ערב נחגוג את סיום הטיול באחת המסעדות של פוקרה לצד האגם

 פוקרה :לינה 
  

  , קטמנדו –ה מפוקרה ילאמיטיסת ה, 11יום 
 ונצא בטיסה מיוחדת במינה לקטמנדונפרד מפוקרה הצהריים את שעות הבוקר נקדיש לפוקרה ולקראת 

 7500נוכל לראות פסגות בגובה מעל  במהלך הטיסה חוצים את רכסי ההרים הגבוהים בעולם ובראות טובה
מקדש "המכונה " איאמבונאתסוו"ו מקדש הצופה על העמק כול/מנזרנטפס אל לאחר הנחיתה בקטמנדו . מטר

נרד מהמקדש דרך . נעלה אל הקומפלקס המורכב ממנזרים ומסטופה טיבטית וכן מקדשים הינדים. "הקופים
צ הצהריים נקדיש לעיר קטמנדו לשווקיה "שביל מדרגות מיוחד במינו בצידו השני של הקומפלקס את אחה

  .המיוחד של הממלכה הקסומה" טמאל"צ ב"אחהאת " נשקיע"נשלים את הסיורים ו. וסמטאותיה הרבות
 קטמנדו :לינה 

  
   ישראלל –טיסה מקטמנדו  ,21יום 

  

  :במגוון אפשרויות של טיולים נוספים כמוניתן להאריך מסע זה 
 יטואן 'ונגל של צ'ספארי בג: ימים  2-1

יטואן היא 'ה בצהלינ. יחידה גיאוגרפית ואקלימית שונה לחלוטין מיתר נפאל, ונגל 'שמורת טבע שהיא ג
, ספארי פילים, יפים'טיול ג: עצמו' ים על בסיס פנסיון מלא והסיורים בשמורה נערכים על ידי הלודג'בלודג

   .הזדמנות נהדרת לפגוש קרנפים פנים אל פנים. שייט בקאנו והליכות רגליות 
  

 הליכות רגליות בין כפרים ושדות אורז ולינה בדוליקל –עמק קטמנדו :יום נוסף 
מנזר , שעות באזורים כפריים ירוקים של גידולים חקלאיים 3/4משלבים סיורים רגליים שבין שעה ל  אנואן כ

כ "בסה הכפר היפה דוליקל נמצא. נאמו בודהה מהמרשימים בנפאל ונהנים מתצפית מרשימה על ההימלאיה
   .במרחק של כשעה וחצי נסיעה מקטמנדו

  
   פוקרה היא המקום האידיאלי -צת מהטרק ולפני החזרה לקטמנדולמי שמעוניין לנוח ק יום נוסף בפוקרה 



 

 

  $ 3800 -משתתפים כ 12בחדר זוגי בקבוצה המונה שתתף למהמסע מחיר 
  

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

  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, יול עלול להשתנות בשל אילוצי זמניםמסלול הט 

 . המדריך בשטח
וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר 

 .  שינויים במיסי הנמל והדלק
ר על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת מחייבים אותנו לשמו Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה
אי לכך מומלץ להיוועץ ברופא המשפחה למטיילים ללא , מטר 3,500מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

 .ניסיון קודם בטיול בגבהים אילו
  

  :מועדי יציאה מומלצים
 עד חודש מאי מרץמחודש   
 מחודש ספטמבר עד חודש נובמבר 

  
  מחיר המסע כולל 

 א "ת –איסטנבול  -קטמנדו -איסטנבול –א "טורקיש אירליינס במסלול ת �
 א"ת –בומבי  - קטמנדו –א בומבי "אלעל במסלול ת �
 )נכון ליום הגשת ההצעה כפוף לשינויים(היטלי דלק והיטלי וביטחון , מיסי נמל �
 לקטמנדו כולל מס נמל ודלקטיסה פנימית מפוקרה  �
 או דומים להם ברמתם פ המפורט במסלול"ינה בבתי מלון על �
 ארוחות בוקר צהריים וערב  פנסיון מלא בכל ימי הטיול  �
 העברות  ברכב ממוזג �
 אופנוע שטח -  5-9ימים  �
 דלק אופנועים �
 טרקינג פרמיט, אישורי כניסה לשמורת , כניסות לאתרים �
  Xtrip מדריך ישראלי מומחה מצוות �
 ך מקומי צמוד לאורך כל ימי הטיול דובר אנגלית מדרי �
 תשר לנותני השירותים המקומיים �
  )יפ נפרד'בג( ומכונאי אופנועים מדריך שטח מקומי �
  

  המחיר אינו כולל
 טיסות בינלאומיות �
 כניסה לנפאל ויזה �
 )'משקאות וכו, כביסה, בידור(שתייה והוצאות אישיות  �
 )כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי –חובה (ביטוח רפואי ומטען  �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �

  
מושפעת האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע מסלול זה הינו דוגמא ל

  ,מכל הפרמטרים המוזכרים מעלה
, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  מאווייכם ותקציבכם
   03-5102025בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ול

  info@xtrip.co.ilאו במייל 


