
 

 

 
 

 

 

 

ממלכת נפאל מסתתרת בין הרי ההימלאיה תחת הפסגות הגבוהות בעולם. בזכות מיקומה הגיאוגרפי בין 

התרבות ההודית את ה"גשר" התרבותי והיסטורי בין נפאל במשך אלפי שנים  ההייתהודו לסין וטיבט 

ה של סין. המסע תרבותה העתיקומי ההרים צפונה לטיבט ומרהעתיקה, הבודהיזם שהתפתח בהודו ועלה ב

  . אנושי ותרבותי, אמנות ודתות אפופות מיסטיקה, מסע בנופים נשגביםלנפאל הוא שילוב יוצא דופן בין מסע 

נכיר את דרך החיים הנפאלית, נבקר במקדשים עתיקים של עמק קטמנדו,  עתיקותהערים נבקר בבמסענו 

בין כפרי במהלך הטרק נצעד  ם מיוחדים.ושווקים ססגוניים בהם דוכנים שופעים עבודות אומנות ומאכלי

נצפה, נכיר  רקפסגות עטורות שלגי עד ושדות מרעה פוריים, במשך כל ימי הט, חקלאים וטרסות אורז ירוקות

 וננשום אויר פסגות הנושב מרכס הרי ההימלאיה הגבוה בעולם.

 

שלים הקפת הרכס הל הטרק סביב רכס האנפורנה הינו אחד המיוחדים בנפאל בפרט ובעולם בכלל. ניתן

פסגותיו. מעבר להיותו מגוון מבחינת חגורות הצמחיה מאזורים סובטרופים ועד אלפינים  5המדהים על 

 רבה לפסגות האדירות הופכות את הטרק לחוות מסע על גג העולם.יהק

 



 

 

 
 

 המסע לולמס
   קטמנדו –, טיסה ת"א 1יום 
  ה מת"א לקטמנדו דרך איסטנבול/בומבייטיס

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

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

עבור לאחר מכן נבקר בסטופת הענק "בודנט" המהווה עופה. הת והתרעננות בבית מלון סמוך לשדה
. האזור שוקק חיים דתיים ועסקיים רבים טיבטיםמנזרים , סביבה אחד המקומות החשובים בנפאל הטיבטים

החשוב ביותר בנפאל ועמק ט, פשופטינ מקדשמשיך אל  נענפים. נבקר בקומפלקס המעניין של הסטופה. 
לאחר הביקור נמשיך לארוחת צהריים  משמש לשריפת גופות המתים. ,ם פולחןהיותו מקולשמעבר  -קטמנדו 

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

ססגונית המשופעת במסעדות, בתי קפה, חנויות  תשהוא מעיין "קולוניה" תרמילאי"הטאמל" המיוחד 
וכן חנויות רבות לציוד קמפינג. נותיר זמן לשוטטות  םכיות חמדה וחפצי אומנות אוטנטיישצבעוניות של 

 באזור זה וארוחת ערב לאחריה נחזור למלון. ייתית חוו
 לינה קטמנדו   
 

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

הביקור בה הוא בעמק קטמנדו, נבקר במקדש ובכפר הסמוך לו. נמשיך אל "עיר המאמינים" בקטפור, ש
ם של תושביה. נהלך בין הסמטאות בהם רוחצים פתיחת חלון להיסטוריה רחוקה ומרתקת של נפאל וחיי יומיו

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

 מ'   1860דראפאני   –מ'  820  בסיסאר  –,  קטמנדו 4יום 
יחיד המחבר את הבירה עם העולם החיצון ה ,בכביש פתלתלהיום נשים פעמנו החוצה מעמק קטמנדו, נטפס 

 שעות נסיעה.  10נגיע אל בסיסאר וממנה נמשיך על דראפאני. סה"כ כ  .יסולירהט עבר עמק נהרנגלוש אל ו
 דראפאני לינה  

  
 מ'(  2630צ'אמה ) -מ'(   1860דראפאני ) ,5יום 

שעות  7אנג. )כ המשך לצ'אמה מרכז חבל מאנ 2160נמשיך אל הכפר הטיבטי בגארצ'אפ בגובה 
 לינה צ'אמה הליכה(.

 
    עליהמ' 560 –שעות  6הליכה של כ מ'(  3190פיסאנג ) -צ'אמה  ,6יום 

 לינה פיסאנגמצ'אמה נמשיך אל פיסאנג. חציית גשרים ויער עבות והמשך הצעידה אל פיסאנג. 



 

 

    עליהמ' 330 –שעות  6הליכה של כ מ'(  3520) מאנאנג -פיסאנג   ,7יום 
 לינה מאנאנג. שעות 36בה נחנה למאנאנג סאנג נמשיך לטפס בגבהים אל עבר מפי

 
 מ'( התאקלמות    3520מאנאנג ) ,8יום 

 לינה מאנאנגמנוחה והתאקלמות לגובה. מסלולי הליכה קצרים סביב הכפר. 
 

    עליהמ' 500 –שעות  4הליכה של כ  מ'( 4020יאק קארקה ) –מאנאנג  ,9יום 
 לינה יאק קארקה. עליה ליאק ק'ארקה

 
    עליהמ' 500 –שעות  4הליכה של כ  מ'( 4500תורונג פדי ) –יאק קארקה  ,10יום 

 לינה תורונג פדיחציית הנהר ושוב עלייה אל היעד.  עלייה וירידה,
 

    מ' ירידה 1600 עליהמ' 900 'ש 8הליכה  מ'( 3800מ'( מוקטינט ) 5416תורונג לה ) –תורונג פדי  ,11יום 
 סיור בכפר.  –מה מוקדמת לפני הזריחה והעפלה אל מעבר ההרים תורנג לה. ירידה אל מוקטינט השכ

 לינה מוקטינט 
 

  מ'( 2713ג'ומסון ) –מוקטינט  ,12יום 
במוקטינט יחכו לנו הג'יפים המקומיים ויסיעו אותנו אל ג'ומסון הכפר הגדול באזור. בהתאם לכוח נוכל לבקר 

הגדול ביותר באזור האנפורנה המשמש גם במרכז למדיטציה. ו/או בקאגבני בכפר מרפה במנזר הטיבטי 
 לביקור במנזר המעניין על שמו של הנזיר שהקים את המנזר לפני מאות שנים. 

 לינה ג'ומסון  
 

 פוקרה  –, טיסת הימלאיה 31יום 
פוואה  על אגם יושבת פוקרהנצא בטיסה מאחד משדות התעופה הגבוהים בעולם אל עבר העיירה פוקרה. 

. מכל נקודה סביב האגם ניתן לצפות אל רכס מטרים 7000-בין פסגות הרים המתנשאים לגובה של יותר מ
נקודת תצפית על רכס האנפורנה ורכס הר זנב  –פגודת השלום העולמיאל יול רגלי נצא לטהאנפורנה האדיר. 

נותיר זמן לשוטטות יים על שפת האגם. נשוט בקאנו מקומי על האגם הקסום ונצא לטיול אופנהדג המרשים. 
בראשי הססגוני בין חנויות המזכרות וזכיות החמדה הנפאליות, חנויות ציוד קמפינג, בתי קפה ומסעדות. לעת 

  ערב נחגוג את סיום הטיול באחת המסעדות של פוקרה לצד האגם.
  לינה פוקרה 
 

 קטמנדו  –, פוקרה 14יום 
במהלך הטיסה  ונצא בטיסה מיוחדת במינה לקטמנדונפרד מפוקרה ים בוקר חופשי בפוקרה. בשעות הצהרי

לאחר מטר.  7500נוכל לראות פסגות בגובה מעל  חוצים את רכסי ההרים הגבוהים בעולם ובראות טובה
 הנחיתה בקטמנדו נשלים את הסיורים ו"נשקיע" את שעות אחה"צ ב"טאמל" המיוחד של הממלכה הקסומה.

   לינה קטמנדו 
 

 ת"א   -קטמנדו,  15יום 
  והמשך בטיסה לישראל. נסיעה לשדה התעופה לטיסה לבנגקוק

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

 המדריך בשטח. 
 



 

 

 (ינלאומיותב )לא כולל טיסות 2500$ -כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

  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 ת ביום הטיסה הרלוונטי, מחירים אהתאם למחלקות הפנויומחירי טיסות בודדים משתנים ב

 הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי.נמל ודלק( 
 1800$ל  1550$ת"א בין –בומבי  -קטמנדו –אלעל במסלול ת"א בומבי  
 , תלוי1850$ל  1350$בין   ת"א –איסטנבול  -קטמנדו -איסטנבול –טורקיש אירליינס במסלול ת"א  

 במחלקה

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

 התעופה, הפקות ואירועים למינהן.
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר הובטוחה. כ
מטר, אי לכך מומלץ להיוועץ ברופא המשפחה למטיילים ללא  5000מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

 ניסיון קודם בטיול בגבהים אילו.
 

 :מועדי יציאה מומלצים
 מחודש ספטמבר עד נובמברוש אפריל עד חודש מאי מחוד 

 מחיר המסע כולל 
 (כולל מס נמל ודלק) מפוקרה לקטמנדוופוקרה גו'מסון לטיסה פנימית מ 
 כוכבים 4כוכבים ובפוקרה במלון  5בקטמנדו במלון ינה ל 
  ם בחדרים זוגיים עם מקלחת ושירותים וחלקם עם חלק –במהלך הטרק לינה בבתי הארחה פשוטים

 מקלחת ושירותים משותפים
  מדריך מקומי בטרק  
 ק"ג למטייל( 10 –ק"ג לסבל  20תפים )מטען עד משת 2 כלסבל אחד ל 
  הטיולפנסיון מלא בכל ימי 
 ברכב ממוזג העברות 
 ומסון ג'יפים מקומיים 'בין מוקטינט לג 
 טרקינג פרמיטאישורי כניסה לשמורת, כניסות לאתרים , 
 ומדריך נפאלי מומחה לטרקיםל פאך מקומי נפאלי מומחה לערי נמדרי 

 המחיר אינו כולל
 נ"ל ת ביטיסו 
 בשד"ת )החתמת האשרה( 25$כניסה לנפאל בסך:  ויזת 
 )'הוצאות אישיות )בידור, כביסה, משקאות וכו 
  כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי( –ביטוח רפואי ומטען )חובה 
 תשר לנותני השירותים 

 

מושפעת מכל הפרמטרים הה אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
 המוזכרים מעלה,
 "פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכםנשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

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

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

 .וארגונים
, מתכנון מדויק וקפדני, התאמה את כל הנדרש בטיול הכולליםאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

אישית ע"פ אופייכם רצונכם ותקציבכם, הזמנות כול השירותים, הכנה ותדרוך לפני היציאה, ליווי צמוד 
 . 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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