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 הודו
לילות / כשר 9ימים /  11  

ג'סטאן ומשולש הזהבג'סטאן ומשולש הזהבג'סטאן ומשולש הזהבג'סטאן ומשולש הזהבאאאאממלכת רממלכת רממלכת רממלכת ר     
עלעלעלעל- - - - עם אלעם אלעם אלעם אל     

    
    

  

  

  

  

  

  

  

המדינה השביעית בגודלה בעולם והמדינה השניה  , זואסיהב הודו היא תת יבשת ענקית

מדינות  25-כמליארד נפש). הודו מחולקת ל בגודל אוכלוסייתה בעולם (עם אוכלוסייה של

מביא גם לשונות גיאוגרפית אותה ניתן למצוא  שלכל אחת הייחוד שלה. גודלה העצום

אין גבול לעושר ולגיוון שהודו יכולה להציע לכם. הודו   -במדינה, צפון דרום, מזרח ומערב

של שפות, ותערובת  בליל עמים, של חידתית ומיסתורית, צבעונית וממכרת. בהודו  מגוון

  .מדהימה של צבעים וריחות שלא ישאירו אף אחד אדיש
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  :תכנית הטיול
  

 אודייפור – מומבאי –) ת"א ג'( -1יום 
כאו נערוך סיור פנוראמי והיכרות  ,טיסה למומבאייום שלישי 

ראשונה עם ליבה הפועם של העיר המובילה  את הכלכלה 
בדרך משדה   וליווד.והמסחר בהודו כמו גם את תעשיית סרטי ב

התעופה נחלוף על פני שכונות עוני ומאידך המלונות מפוארים 
שלצידי קו החוף. נגיע אל המכבסה הציבורית הגדולה. זוהי 

הזדמנות נהדרת להיכרות ראשונית עם הניגודים העצומים 
  והמשך טיסה לאודייפור. שבתת יבשת זו. 

דינת אודאיפור: הינה אחת הערים המרשימות ביותר במ
רג'סטאן, והיא נמצאת עדיין תחת שלטונו של המהרג'ה הנערץ, 
שבנה ארמון מפואר המהווה את ליבה של העיר. העיר ממוקמת 
בקצה הדרומי של הרי ארוולי ומשקיפה על אגם פיצ'ולה, שעל 

  ) ובמרכזו הארמוןcity palaceגדתו הצפונית ממוקם ארמון העיר (
   שנה יצרו המהרג'ות 400במשך . Lake palaceהמפואר והמפורסם  

  פנינה אדריכלית בארמון העיר, כאשר הוסיפו על המבנה המקורי 
  העיר מציעה למטייל שפע רב  אינספור חצרות, מרפסות ואולמות.

  של מראות וחוויות. בדוכנים ובחנויות השונות בעיר ניתן בין השאר 
  קסטיל לרכוש (וגם להתמקח על מחירן של) יצירות אמנות, מוצרי ט

  הציורים המיניאטוריים. אמנות מסורתית המציגה  -וגאוות העיר 
  סיפורים ודמויות שונות בצבעוניות עשירה ורמת דיוק מדהימה בפרטים

  לצד האגם הופך  הרבים. אופיים הרגוע של תושבי העיר ומיקומה 
  .יפור לעיר נפלאה ל"טעינה מחדש" של האנרגיות שלךיאת אוד

  

  
                                   נאגדה - מקדש אקלינג'י - דייפוראו ')'ד(  2יום 

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לביקור בכפר אקלינג'י ובו 
מקדשים הבנויים מאבן חול ושיש. נבקר גם  108קומפלקס של 
אחר הצהריים נטייל באודייפור, אשר זכתה  בעיירה נאגדה.

העיר הנחשב  בכינוי "וונציה של המזרח". נראה את ארמון
סייר בשוק המקומי בעיר, המציעה נ למבצר מהגדולים בהודו.

למטייל שפע רב של מראות וחוויות. בדוכנים ובחנויות השונות 
בעיר ניתן בין השאר לרכוש יצירות אמנות, מוצרי טקסטיל 

הציורים המיניאטוריים. אמנות מסורתית המציגה  –וגאוות העיר 
וניות עשירה ורמת דיוק מדהימה סיפורים ודמויות שונות בצבע

בפרטים הרבים. לאחר מכן נערוך באגמים המפורסמים של 
בין השעה ". Picholaהעיר ולקראת ערב נהנה משייט באגם "

נוכל לענות ממופע ריקודים מקומיים  20:00לשעה  19:00
   ."”Gangaur Ghatב
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                                                                                                                             ג'ודפור -אודייפור') ה( יום  3ום י
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לג'ודפור, השנייה בגודלה 

דומה ומכונה גם בראג'סטאן, השוכנת על גבעות אבן חול א
רנקפור בדרך נבקר בה"עיר הכחולה" בשל צבע בתיה. 

קומפלקס המקדשים היפים ביותר בדרום מזרח אסיה, השייך 
לאחת מהדתות הרבות בהודו, דת הג'יין אשר התפתחה במאה 

השישית לפנה"ס, על בסיס ההינדואיזם. מספר המאמינים 
בהרבה  בג'ייניזם קטן יחסית אולם השפעתה של הדת גדולה

מהיקפה המספרי, בשל העובדה שהמאמינים בה נמנים בדרך 
כלל עם שכבות אמידות יותר בחברה ההודית, ובשל העובדה 
שרבים מעקרונותיה המוסריים אומצו על ידי ההינדים, לרבות 

  העברה למלון  חלקים במשנתו של מהטמה גנדי. נמשיך לג'ודפור 

  )שעות 4,30ק"מ/  200(פושקר  -ג'ודפור  (יום ו') 4יום 
  ובו ארמון מלכים  "מרנגאר" נבקר במבצר לאחר ארוחת בוקר

 גדול ומרשים, אשר נמצא במרומי ההר המשקיף על כל העיר
לפושקר. הדרך לפושקר היא יפה לאחר הביקור נמשיך  –

נגיע  ......נתן לתצפת על חיות בר, צבאים, קופים –ומיוחדת 
ונתארגן  לפושקר אחר הצהרים, נעבור למלוננו

  לשבת.תפילת שבת וסעודה בבית חב"ד. 
אסור לאכול מוצרי בשר / דגים, לכן סעודת שבת בפושקר 

 .תהיה צמחונית עם תגבור של סלטים   תוספות וקינוחים
  
  

  פושקרשבת) יום ( 5יום 
תפילת שבת וסעודת שבת בבית חב"ד. לאחר סעודת השבת 

  רוב את הגהאטותונכיר מק  ובהתאם לרצון הקבוצה נסייר רגלית
  ( מדרגות התפילה) את הפוג'ות( מזמורי התפילה) את אורחות 

  וש. נסייר מסביבו של האגם ונשמעההתנהלות והרחצה באגם הקד
  ונראה מקרוב את המבנים המיוחדים ואת המקדשים הרבים סביב. 

  נחתום את הסיור המעגלי באחד הבאזרים המפורסמים והאטרקטיביים ביותר בהודו. 
  .רב: מופע פולקלור במלוןבע

אסור לאכול מוצרי בשר / דגים, לכן סעודת שבת בפושקר 
 תהיה צמחונית עם תגבור של סלטים   תוספות וקינוחים

                                                                          ג'איפור  -(א') פושקר  6יום 

נצא  ם וכן על גמליםבוקר רכובים על כרכרות גמליאשקם ב

 האיזור הסובב את העיר פושקר.נחצה כפרים ונוכל  לעבר

נחזור בנוף ההררי ובמקדשים הצופים על העיר. . לצפות

מכן נמשיך לג'אייפור בירת למלון לארוחת בוקר ולאחר 

הגעה ועברה למלון אחר .שעות) 3-ק"ם  143(ראג'סטן  

רלה" הבנוי "בי  מקדש. נבקר בסיור ראשוני בעיר. הצהרים

  . בזכות הארכיטקטורה ההודית שלו כולו משיש והידוע

  ."RAZ MANDIRלאחר ארוחת ערב נצפה בסרט הודי בקולנוע הראשי של ג'איפור "
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                                                                   ג'איפור)  ב'( יום  7יום 

 Amber ודת "קר רכובים על פילים נבקר במצוהשכם בב

(Palace) Fort” "–  מבנה אלגנטי עם חדרים מעוצבים להפליא

לאחר מכן נבקר  המעוטרים במראות שיש ופסיפסים מרהיבים.

מצפה כוכבים שנבנה לפני כשלוש מאות  - " Mantar Jantarב"

ארמון מפואר  - שנה על ידי המארג'ה ג'יי סינג, וב"ארמון העיר" 

ה של ג'איפור, בארמון נוכל בן שבע קומות השייך למהארג'

להתרשם מהחיים של המארג'ות, חדרים מפוארים, חדרי נשק 

  העתיקהנמשיך ונבקר בעיר  .15ואוסף חרבות מן המאה ה 

עיר צבעונית במיוחד המשופעת בשווקים ססגוניים, נוכל 

  .מפורסםלהתרשם ממבחר סארים (בגד הודי נשי), תכשיטים, חפצי נחושת וגילופי עץ ובשוק החלב ה

  
  שעות) 5ק"מ /  240( אגרה  –פור איג') ג'( יום  8יום 

"פאטפור סיקרי " עיר –ב   בבוקר נצא לאגרה ובדרך נעצור

קדומה ואתר מורשת לאומי שהייתה בירת האימפריה 

. ביקור בה ייתן לנו מבט 1585ל  1571המוגולית בין השנים 

אחר  – נעבור למלוננו על עברה של הודו. עם ההגעה לאגרה

נצא למבנה שזכה במקום הראשון בשבעת פלאי הצהרים 

עולם הטאג' מאהל שנבנה ע"י שאה ג'אן לזכר אשתו 

. על 14-האהובה מומטאז  שנפטרה בעת שילדה את בנה ה

- שנים מיטב האומנים בעולם במאה ה 8המבנה עבדו משך 

שנה.  במתחם נצפה  21.  המתחם כולו הסתיים אחרי 17

  פואר בו קבורים שאה ג'אן ואשתו,  בגנים במאוזוליאום המ

   הסימטריים ובשערים המפוארים  ובמסגד הפעיל עד היום.

  עיר מלכותית   -אגרה"  ב"מצודת   רוקיבבסיור ה משיך אתנ

  מוקפת חומה. המלכים החשובים ביותר של הודו התגוררו 

  במצודה, וכל מלך הנציח את תקופת מלכותו בתוספת בניה 

  שהתאפיינה ברוח התקופה. ביקור במצודה הינו מסע היסטורי ארכיטקטוני מרתק.

 
  שעות) 3ק"מ /  200דלהי ( –אגרה ) ד'(יום  9יום 

בבית   נצא לדלהי, נתחיל את הסיור   לאחר ארוחת בוקר

יהודים חיו בדלהי מימי קדם,  -" Yehudah Chaim"כנסת 

רוך ביקור וקהילותיהם מוזכרות עוד בתלמוד. בהמשך נע

אנדרטה מפוארת שהוקמה  -  "India Gate" בבית הנשיא וב

לזכר החללים הבריטיים שנספו במלחמת העולם הראשונה. 

". לאחר Main Bazaarנטייל בבאזאר המרכזי של דלהי ה"

אנדרטה לאחת  "Raj Ghat"שנעזוב את המולת השוק, נגיע ל 

 מהטמה –מהדמויות החשובות ביותר בהיסטוריה ההודית

גנדי. לעת ערב נהנה מנסיעה בריקשה לעבר השוק של דלהי 

  ונספוג את האווירה המיוחדת והריחות המשכרים של השוק. 
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  אביב - בלילה טיסה לתל -  בביקורים )  יום  מלאו'-(יום ה' 11/10יום 
נוכל  נסייר בדלהי החדשה באיזור הפרלמנט, בית הנשיא, האיזור הדיפלומטי  ובהםלאחר ארוחת הבוקר 

לאנדרטה  נבקר ב"שער הודו", לראות מבנים קולוניאליים בריטים השונים לחלוטין מדלהי העתיקה 

ארצה דרך טיסה ל נסע לשדה התעופהעת בבוא ההחשובה ביותר בהודו המוקדשת למהאטמה גאנדי. 

  .11-ה םיובבוקר נגיע ב –מומבאי 

 יתכנו שינוים בסדר הביקורים והימים. •

 
 

 !בלים יותרמקסיה טרוול בא

 

 אודייפורפיקולה שב שייט באגם •

 ערב פולקלור באודייפור •

 ערב פולקלור ראג'סטני בפושקר •

 יחד עם תה/קפה וריקודיםסרט הודי בראג' מנדיר פושקרבשעת הזריחה ב םסיור גמלי •

 רכיבה על פילים בג'איפור •

 ובאמבר פורט ביקור בטאג' מהאל •

 ריקשה בדלהי  סיור •

 ההגעה באודייפור עד יום העזיבה בדלהי מלווה קבוצה מקומי מיום •

 קבלת פנים חגיגית בשדה התעופה •

  ועוד הפתעות...... •

  
  כשר יותר באסיה טרוול

  

  ארוחת בוקר במלון על בסיס מוצרים כשרים + הספקת לחמניות כשרות למהדרין ומוצרי חלב מישראל• 

  עם       "י קייטרינג כשר למהדריןוכשרות למהדרין. ארוחות הערב מסופקות ע  כל ארוחות הערב מלאות,• 

  מבחר גדול של סלטים, תוספות, מנות עיקריות, וקינוחים. והכל בכשרות מהודרת לכל הדעות.   

  (למעט שבת) נאכל במלון בו הקבוצה שוהה, כשהמלון מספק עבורינו חדר מיוחד   את ארוחות הערב• 

  ושתיה (קוקה קולה, ספרייט, מים  מינרלים) ומפואר לצורך ארוחת הערב. כולל סכו"ם חד פעמי מפואר  

  כמעט כולנו ברמה כזאת או אחרת, חובבים ריחות טעמים וניחוחות. והאמת, גם למטבח ההודי יש מה • 

  להציע. אז תנו לנו לפחות לערב אחד, לקחת אתכם למסע מרתק בנפלאות המטבח הראג'סנטי. ערב   

  !העונג יהיה כולו שלכם ריחות משכרים.ו  אחד של טעמים חזקים, מטעמים מיוחדים  



 
                           בס"ד

  03-5256678, פקס: 03-5256677: טלפון,    בתל אבי 7 אידלסון:   משרדנו החדש 

    ����     WWW.ASIATRAVEL.CO.IL    ���� INFO@ASIATRAVEL.CO.IL     

 
 

  תאריכים ומחירים:
  

 חזרה תאריך יציאה תאריך

  מחיר הטיול

  לאדם בחדר זוגי

  )*משתתפים 25(מותנה ב

30.10.2017 09.11.2017           $ 3270.-  (***) 

20.11.2017 30.11.2017 $ 3195.-  

11.12.2017 21.12.2017  $ 2990.- 

22.01.2018  01.02.2018  $ 2990.- 

12.02.2018  24.02.2018  $ 2990.- 

 
 לנוסע 95$משתתפים תחול תוספת של  20-24* על בין 

   $ 460תוספת ליחיד בחדר: *

נערך בכל חודש אוקטובר פסטיבל גמלים גדול שסוחף אליו תיירים רבים. הפסטיבל כולל מרוצי  בפושקר(***) 
גמלים בכל רחבי האזור. למרות שמדובר באירוע שאמור להיות מסחרי  גמלים, ריקודים, הופעות, ירידים וטיולי

ומתקיים בו מסחר גמלים, בשנים האחרונות הושם דגש דווקא על החגיגות עצמן ופחות על מסחר, שנתקל בהתנגדות 

.של ארגוני זכויות בעלי החיים. .בנובמבר 04באוקטובר  עד ה 28בין התאריכים ב  2017היריד יתקיים בשנת   

  מחיר הטיול כולל:

 טיסות בינלאומיות. •

 טיסות פנימיות על פי המסלול. •

 .לינה בבתי מלון  מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה •

 לצהריים במהלך הטיול. + כריכים כשר  אירוח על בסיס חצי פנסיון •

 אוטובוס תיירותי ממוזג. •

 כניסות לכל האתרים המופיעים במסלול הטיול.  •

 ת הקבוצה לכל אורך המסלול דובר אנגלית. מדריך מקומי המלווה א •

 . Asia Travelמדריך ישראלי מצוות  •

 וכפוף לשינויים בהתאם להנחיות חברת התעופה) 2016(נכון ליוני  םמסי נמל והיטלי •

                        

  מחיר הטיול אינו כולל:
 דם ליום).לא  $ 5 מדריכים, נהגים, סבלים (נהוג –תשר לנותני השירותים בחו"ל  •

  כנהוג. תשר למדריך ישראלי •

 נסיעות לחו"ל.ביטוח  •

  .$ 90 - אשרת כניסה להודו •

  ).......כמו טלפון, כביסה, שתייה(הוצאות אישיות  •



 
                           בס"ד

  03-5256678, פקס: 03-5256677: טלפון,    בתל אבי 7 אידלסון:   משרדנו החדש 

    ����     WWW.ASIATRAVEL.CO.IL    ���� INFO@ASIATRAVEL.CO.IL     

 
 

  תאריך הרשמה: ___/____/___                 טופס הרשמה                                                          
  לכתוב באנגלית באותיות דפוס                        

  

  : ______________________________ת. לידה  _____/ ____/ ____  1הנוסע (באנגלית)  שם
  (כפי שמופיע בדרכון)     

  
  : ______________________________ת. לידה  _____/ ____/ ____  2הנוסע (באנגלית)  שם
  (כפי שמופיע בדרכון)     

  ____________________________ עיר:  ____________ מיקוד: ___________כתובת: _

  ___   נייד : ______________/  ______                           - מס' טלפון בבית   ____________________ 

  אימייל: ___________________________________________

  ת. יציאה :____/ ____/ ___ ת. חזרה : ___/ ___/ ___      כשר         יום  11 - הודושם היעד: 

  .   USD-מחיר הטיול לאדם:____________  מטבע העסקה ב

  זוגי   / מיטות נפרדות / יחיד בחדר       :סוג החדר המבוקש:  צמחוני /  כשר.            סוג האוכל בטיסות
  כן / לא ם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו? על המטיילים מומלץ לבטח עצמם.   הא ביטוח נוסעים:

  

    באמצעות : את היתרה ניתן לשלםלאדם בעת ההרשמה ,  $ 500על סך   תשלום ראשון

  דנשם תיירות בע"מ". - , "אסיה טרוול 759600/30 מס' חשבון: ,804 סניף: בנק לאומי,העברה בנקאית: .  1

  תשלומים ללא ריבית). 3 -כרט  / דיינרס (באשראי ניתן ב. המחאה/ במזומן או באמצעות:  ויזה / ישרא2

  ___-____תוקף:____טיסב הכרספרות אחרונות בג 3_____-_________-________-___מספר:____

  חתימה:__________________________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:
  

    .ני מועד יציאת הטיול: את יתרת הסכום, יש לשלם כחודש לפ גמר חשבון
   הנ"ל. יש לצרף אישור בנקאי על העברה מחשבונכם אל חשבון - המחאות או העברות בנקאיות -
  .יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום  יש – ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -
    .)ללא הודעה נוספת, (ד יציאת הטיולסכום יתר החיוב ייגבה כחודש לפני מוע  -  כרטיס אשראי -

    תנאי הרשמה ודמי ביטול / לאדם:

  ביטול בכל מועד שהוא יישלח בכתב למשרדי החברה, חתום ע"י הלקוח.
  ). , מכל סיבה שהיאלאדם (לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו $ 150דמי רישום על סך 
  מעלות הטיול. %20יחויב הנוסע  –ימי עבודה  30ימי עבודה ועד  45 - ביטול הנסיעה, מ 
  .טיולמעלות ה %35יחויב הנוסע  -ימי עבודה  51ימי עבודה ועד  29 - ביטול הנסיעה, מ 
  .טיולמעלות ה 50%יחויב הנוסע  -ימי עבודה     7ימי עבודה ועד  41 -ביטול הנסיעה  מ
  .טיוללות המע %75יחויב הנוסע  - ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  6 -ביטול הנסיעה  מ

  יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים. –לפני הנסיעה   שעות 72ביטול הנסיעה  
, גם במקרה שבוצע הכרטוס זמן רב חלים דמי ביטול מלאים בינלאומיות ו/או פנימיות טיסותבמקרים בהם כורטסו 

  תר מיום הנסיעה .חודשים ויו 6-על הלקוח והסוכן ובאחריותם לוודא כי הדרכון בתוקף ל  טרם מועד הטיול.
אנו מאשרים בזאת  בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול זה לפי התנאים המופיעים במסלול הטיול.

  כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה, ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו.
  __________חתימת הלקוח המזמין: _______________                          ת.ז.: _______

  שם הסוכן: _________________         טל'  איש קשר : _________________

   חודשים מיום היציאה) 6לפחות  (נא לצרף צילום דרכון בתוקף
 Office@asiatravel.co.ilו/או למייל  03-5256678להחזיר בפקס  אטופס זה נ                      


