הטיול המקיף להודו ונפאל
 16ימים

הודו ,מה כבר לא נאמר על הודו? שהיא יפה ומיוחדת ,מרתקת וכובשת לבבות אך גם קשה
לעיכול ולא מתאימה לכל אחד .מה שבטוח ,הודו היא אחת ויחידה .זו המדינה השביעית בגודלה
בעולם והמדינה השנייה בגודל אוכלוסייתה בעולם ,המציעה למטיילים בה תמהיל מנצח של
נופים נפלאים ומפגש תרבותי מרתק .יש בה מקדשים עצומים ,ארכיטקטורה עשירה ,שמורות
טבע מרהיבות ביופיין וחופים טרופיים .הודו מחולקת ל 25-מדינות שלכל אחת הייחוד שלה.
גודלה העצום מביא גם לשונות גיאוגרפית אותה ניתן למצוא במדינה .בטיולינו המיוחד נבקר
בצפון הודו ונראה הרבה ירוק ,ופסגות מושלגות למרגלות ההימלאיה .ואילו באזור ראג'סטן,
באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה" ,הודו האמתית" .נבקר באחת הערים הראג'סטניות הצבעוניות
באמצע המדבר החום" ,העיר הוורודה" – הלוא היא ג'איפור ואחת מגולות הכותרת של הטיול,
אחד משבעת פלאי תבל ,הטאג' מאהאל.
נפאל ,בין שתי מעצמות הענק הודו ובין סין ועל הרי ההימלאיה באסיה ,מסתתרת לה אחת
הארצות היפות והמגוונות ביותר בעולם מבחינה אתנית ,תרבותית וטופוגרפית .שילוב של
תרבות מעניינת ואטרקציות מיוחדות .שלווה ויפה ,נחה לה בין נופים מרהיבים ועוצרי נשימה בין
פסגות אדירות ,מושלגות ,המתנשאות לגבהים בלתי נתפסים ,מקושטת נהרות רחבים ,שוצפים
וסוערים ,יערות עבי צמרת ,כפרים קסומים ומדבריות נפלאות .הביקור במדינה הקטנה הזו יהפוך
במהרה לחוויה מענגת לכל החושים ,ערב רב ססגוני ונפלא של תרבויות ,דתות ואורחות חיים
נסתרות.

עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים:
עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים:

דלהי ,הרידוואר ,רישיקש ,אמריצר ,ג'אייפור ,פאטיפור סיקרי ,אגרה ,קטמנדו ,פוקרה
דלהי ,הרידוואר ,רישיקש ,אמריצר ,ג'אייפור ,פאטיפור סיקרי ,אגרה ,קטמנדו ,פוקרה

מסלול הטיול
 ,1יום א' ,ת"א -יעד ביניים – דלהי
ניפגש בנמל התעופה ע"ש בן-גוריון ונמריא דרך יעד ביניים לדלהי ,בירת הודו.
 ,2יום ב' ,דלהי
לאחר ארוחת הבוקר נסייר בחלק העתיק של דלהי אשר נבנתה על ידי השליט המוגולי שאה ג'האן
(אותו אחד שבנה את הטאג' מאהל) ב ,1638-והוקפה בביצורים אדירים .ניסע בריקשת אופניים דרך
השוק הססגוני ,בצ‘אנדני-צ‘וק .נבקר באתר שריפת גופתו של גנדי  -אבי האומה .לאחר מכן נערוך
הכרות עם החלק החדש של העיר (ניו דלהי) עם מבני השלטון השונים ושער הודו .נראה את שער
הודו ,הדומה בצורתו לשער הניצחון שבפריז .זו אנדרטה לזכר חיילי צבא הודו ועליו מונצחים  85אלף
שמות של כל אותם אלו שנהרגו במלחמת העולם הראשונה מצבא הודו.
 ,3יום ג' ,דלהי – הרידוואר  -רישיקש
הבוקר נעלה על הרכבת המהירה וניסע להרידוואר הנחשבת לאחד משבעת האתרים הקדושים
ביותר בדת ההינדו .במידה ויתאפשר ,נעלה ברכבל למקדש מנסה דווי ) .(Mansa Deviנמשיך
לעבר רישיקש ,העיר היושבת על מקורות נהר הגאנגס ,אחד היעדים הפופולאריים ביותר בקרב
תיירים זרים .העיר ,הנמצאת בצפון הודו נחשבת למרכז רוחני ולאחד המקומות הקדושים ביותר לדת
ההינדו ולכן מגיעים אליה מיליוני תיירים הודים מדי שנה כדי לטהר את עצמם מחטאיהם על ידי
טבילה במימי הגנגס הקדושים .רישיקש התפרסמה כמקום שבו פגשו חברי הביטלס את המהרישי.
בערב נשתתף בטקס הפוג'ה המפורסם והייחודי ,אשר מהווה את אחד החוויות התרבותיות
המעניינות בהודו .הטקס מתבצע לקראת השקיעה.

 ,4יום ד' ,רישיקש  -אמריצר
הבוקר ניסע לאמריצר ,הממוקמת בצפון מערב הודו ,ממש קרוב לגבול הודו-פקיסטן .מרבית תושביה
הם סיקים ,מיעוט דתי ותרבותי מיוחד במינו ומיוחד במראהו ,שרואה באמריצר את המרכז הרוחני
המשמעותי והחשוב ביותר שלו .אחר הצהריים נסע לתחנת הגבול הודו-פקיסטאן שם נשתתף בחוויה
מרתקת -טקס סגירת תחנת הגבול המתנהל אחר הצהריים על ידי חיילים משני הצבאות.

 ,5יום ה' ,אמריצר  -דלהי
הבוקר נתחיל את סיורנו במתחם המקדש המוזהב .חווית צבע ,צלילים ופולחנים .נבקר במערכת
המבנים המסוגננים ,בריכת ההיטהרות ,במטבח ובחדר האוכל הענק המספק ארוחות חינם לאלפי
מאמינים מדי יום .בתום הביקור ניסע ברכבת או נטוס לדלהי .עם ההגעה ,העברה לבית המלון.

 ,6יום ו' ,דלהי  -ג'אייפור
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לג'אייפור ,בירת רג'אסטן המוכרת בכינויה העיר הוורודה ,בגלל הגוון
הוורדרד חום של הבתים העתיקים ושל חומותיה .הצבע הוורוד ,מסמל הכנסת אורחים ,ולכבוד ביקור
הנסיך מווילס בשנת  ,1853העיר נצבעה בוורוד .לאחר ההגעה ,נצא לסיור בעיר .נבקר בארמון
המהאראג'ה על תצוגות כלי הנשק ,נבקר במצפה הכוכבים העתיק הגדול ביותר מתוך  5מצפים
בהודו .ובדרך נעבור ליד "ארמון הרוחות" המפורסם -סמלה של העיר .הארמון נבנה בשנת  1799כדי
לאפשר לנשות החצר לצפות בתהלוכות הרחוב .נגיע למלון להכנות לקראת שבת .תפילה וסעודת
שבת.
 ,7יום שבת ,ג'אייפור
לאחר תפילה וסעודת השבת נסייר בעיר .לאחר צאת השבת נצא יחד לצפות בסרט הודי בקולנוע
הנחשב לטוב ביותר בהודו ,ה"ראג'מנדיר".

 ,8יום א' ,ג'אייפור -פאטיפור סיקרי  -אגרה
בבוקר נעפיל למצודת אמבר המפוארת שאליה נגיע רכובים על פילים .בתום הביקור ניסע לפאטיפור
סיקרי – עיר רפאים מהמאה ה 16 -אשר נבנתה על ידי הקיסר המוגולי המפורסם אקבר וננטשה על
ידו .נמשיך לכיוון אגרה הממוקמת על גדות נהר היאמונה הזורם בצפון הודו ואשר הייתה בירת
הודו במאות ה 16-וה ,17-בתקופה בה שלטו המוגולים במדינה.

 ,9יום ב' ,אגרה – דלהי  -קטמנדו (בירת נפאל)
אחד משיאי הביקור בהודו הוא ללא ספק ביקור ב"טאג' מאהאל" -מבנה הקבר שנבנה בשם האהבה
ונחשב לאחד משבעת פלאי העולם .לאחר ביקור בטאג' מאהאל נבקר במבצר אגרה שבו נאסר בונה
הקבר על ידי בנו ובמבנים נוספים ככל שהזמן ירשה .בתום הסיור ניסע לשדה התעופה של דלהי
ונטוס לקטמנדו ,בירת נפאל.
 ,10יום ג' ,קטמנדו  -פוקרה
לאחר ארוחת בוקר נצא בנסיעה לעבר העיר פוקרה ,נבקר במקדש מאנקאמנה אליו נעלה ברכבל
ונהנה מהנוף המרהיב .נמשיך בדרכנו לפוקרה ,עיירה שלווה הבנויה על גדת אגם פאווה ,על רקע
תפאורה מדהימה של הרי ההימלאיה.
 ,11יום ד' ,פוקרה – קטמנדו
בשעות הבוקר המאוד מוקדמות ניסע לסרנגקוט לצפות בזריחה על ההימלאיה (מותנה במזג
האוויר) .לאחר ארוחת הבוקר נצא לשייט על אגם פאווה ונמשיך לביקור במחנה הפליטים הטיבטי
ונראה את מפלי דייויס .בתום הסיור ניסע לשדה התעופה של פוקרה ונטוס לקטמנדו ,הגעה והעברה
למלון.
 ,12יום ה' ,קטמנדו
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בבהקטפור  -עיר המאמינים ,עיר עתיקה שבה מקדשים בודהיסטים
הבנויים בארכיטקטורה מדהימה .בתום הביקור ניסע לעיר העתיקה פאטאן ,המכונה גם "עיר היופי".
נטייל בכיכר המרכזית של העיר ,כיכר דארבאר .אחת מהאטרקציות המוכרות ביותר בכיכר ,עבור
הי שראלים ,היא ציפור האבן המוזכרת בשירו של מאיר אריאל אותו מבצעת גלי עטרי..." :ומספרים,
כלואה ציפור הפלא שבאבן מפוסלת ,בנפאל הרחוקה."...

 .13יום ו' קטמנדו
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לבקר במקדש פשופטינאת ,מקדש ההינדו החשוב והקדוש ביותר בנפאל,
המוקדש לאל שיווה ומוכר כאתר "שריפת הגופות" .על שפת נהר ה Bagmati -מתקיים טקס שרפת
הגופות ,בו אפשר לצפות מקרוב וגם לצלם .חוויה מיוחדת ומרתקת במינה .נמשיך לביקור במרכז
הבודהיסטי הגדול בנפאל ,סטופת בודהאנאט .נסייר בחנויות של הגולים הטיבטים שסביבו .העברה
למלון בקטמנדו .התארגנות לשבת.
 ,14שבת ,קטמנדו
לאחר התפילה וסעודת שבת ,נצא לסיור רגלי בעיר העתיקה והמעניינת – קטמנדו .נטייל בטאמל,
רחוב סואן ומלא בכל טוב.
 ,15-16ימים א'-ב' ,קטמנדו – יעד ביניים  -תל אביב
תם ונשלם טיולינו המרתק בהודו ונפאל .ניסע לשדה התעופה ונטוס מלאי חוויות ורשמים חזרה
לארץ.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

יציאה

חזרה

משך
הטיול

תוספת יחיד
מחיר
בחדר

14/02/2022 30/01/2022 SIND3001

 16יום

$3570

$810

14/03/2022 27/02/2022 SIND2702

 16יום

$3570

$810

14/11/2022 30/10/2022 SIND3010

 16יום

$3570

$810

12/12/2022 27/11/2022 SIND2711

 16יום

$3570

$810



הדרכה

הערות

יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב טיסות הפנים.

המחיר כולל
 טיסות בינלאומיות וטיסות פנים כמפורט במסלול
 נסיעות ברכבת אקספרס
 בתי מלון מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה
 חצי פנסיון לכל אורך הטיול ואפשרות להכנת כריכים לצהריים
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג המתאים לתנאים בהודו ובנפאל
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית
 מיסי נמל בחו"ל (למעט מס יציאה מנפאל להודו)
 מדריך מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים
 טיפים לנותני השירות בחו"ל
המחיר אינו כולל
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 אשרת כניסה להודו $120
 אשרת כניסה לנפאל כ .$30-תשלום רק בשדה התעופה בנפאל
 מס נמל ביציאה מנפאל כ$25-
 בילויים בערבים שאינם כלולים בתכנית
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל  $5לאדם לכל יום טיול)
 כל סעיף שאינו מוזכר במחיר כולל
שערי מטבע
בשל השינויים המשמעותיים החלים מדי יום ביומו בשערי המטבע בחו"ל מול הדולר ,ואשר גורמים
לייקור של השירותים בדולרים ,ייערך חישוב מדויק של הטיול לקראת מועד היציאה ומחיר הטיול
יעודכן בהתאם .כל תוספת בגין ייקור זה תחול על הלקוח עד לתשלום מלוא מחיר הטיול בפועל.
הערות
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים.
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על
חברת התעופה או התעבורה.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנטwww.shaibarilan.co.il :
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
תנאי תשלום
 מרגע ההרשמה ועד  31יום לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $300-דמי רישום בלבד.
 30 יום לפני יציאת הטיול סגירת תשלום.

תנאי ביטול
 עד  30ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $47-דמי רישום בלבד
 29-14 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 50%-משווי הטיול
 13-8 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 75%-משווי הטיול
 מ 7-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל
העלויות הנלוות
במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
הערת קורונה:
בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף קורונה ,החזר מלא על התשלומים במקרה של ביטול
בעקבות התפרצות קורונה במדינת היעד המלווה באזהרה של משרד הבריאות.

