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הזהב ומשולש סטאן'ראג ממלכת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המדינה השביעית בגודלה בעולם  , זואסיהב היא תת יבשת ענקיתהודו 

בגודל אוכלוסייתה בעולם )עם אוכלוסייה של  ההשנייוהמדינה 

מדינות שלכל אחת הייחוד שלה.  52-נפש(. הודו מחולקת ל דכמיליאר

מביא גם לשונות גיאוגרפית אותה ניתן למצוא במדינה,  גודלה העצום

אין גבול לעושר ולגיוון שהודו יכולה להציע  -צפון דרום, מזרח ומערב

 , צבעונית וממכרת. בהודו  מגווןומסתוריתלכם. הודו  חידתית 

, ותערובת מדהימה של צבעים וריחות שלא בליל של שפות עמים, של

 .ישאירו אף אחד אדיש

 
 
 

 

mailto:INFO@ASIATRAVEL.CO.IL
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 תכנית הטיול:
 

 הטאג' מאהאל - מבצר אגרה - אגרה - דלהי -ת"אה'( -)ד'2-1יום  21/12-20
 נחיתהדרך תחנת ביניים. לאחר ה לדלהי, בירת הודוגוריון ונמריא -ניפגש בנמל התעופה ע"ש בן

הייתה בירת  הממוקמת על גדות נהר היאמונה הזורם בצפון הודו ואשר לאגרה נצא  בדרך( ארוחת הבוקר)
נעבור למלון במדינה. עם ההגעה  (Moghols) םגוליהמושלטו  , בתקופה בה61-וה 61-הודו במאות ה

“Crystal Sarovar Premiere” –   נבקר לאחד משיאי הביקור בהודו ה"טאג' מאהאל",אחר הצהרים(Taj 
Mahal) - ארוחת ערב כשרה  - קבר שנבנה בשם האהבה ונחשב לאחד משבעת פלאי העולםזהו מבנה ה

 .במלון ולינה
premiere-sarovar-hotels/crystal-www.sarovarhotels.com/agra 

 
 

  ג'איפור - גלטאג'י - קריפאטיפור סי - אגרה)ו'(  3יום   21/12
במבצר אגרה המהווה אתר לאחר ארוחת בוקר מוקדמת נבקר 

 מורשת עולמית וידוע גם בשם "לאל קילה" או "המבצר האדום של
אגרה",על שם אבן החול האדומה ממנו עשוי. המבצר תוכנן 
בתחילה לשמש כמבנה צבאי אך הפך לארמון, והקיסר שאה 

אף נכלא כאן לאחר הפיכה נגדו   ל,ג'האן, שבנה את הטאג' מהא
 צופה על הטאג' מהאל.   ובילה את שארית ימיו

אשר  61-עיר רפאים מהמאה ה –ניסע לפאטיפור סיקרי  לאחר מכן
בניית העיר  - AKBAR)" )אכבר" הגדול והאהוב נבנתה על ידי הקיסר

בר כ, אך אכבר עבר להתגורר בה 6211עד  ונמשכה 6211-החלה ב
 ...לעיר.. מיםבשל קשיים באספקת  6252-. העיר ננטשה ב6216-ב

חום של הבתים  -המוכרת בכינויה העיר הוורודה, בגלל הגוון הוורדרד אסטןיג'רבירת  נמשיך לג'איפור, 
מרכז עליה לרגל, השוכן  – לגלטאג'יבדרך נעצור ונבקר ב ושל חומותיה.                               העתיקים 

 .זור גבעות ובו מקדשים, ביתנים, מעיינות טבעיים ובריכות המובילים למקדש אל השמשמעבר לגנים בא
 שבת. הכנות לשבת, תפילה וסעודת ליל ,"Trident" בתום הסיור הגעה למלון

jaipur-in-https://www.tridenthotels.com/hotels 
 
 

  'אייפורג)שבת(  4יום   21/12
 לאחר התפילה וסעודת שבת, נצא לסיור רגלי באזור המלון. 

הודי בקולנוע הנחשב לטוב ביותר  בערב נצא יחד לצפות בסרט
 בהודו, ה"ראג' מנדיר".

 .”Trident“  ארוחת ערב כשרה ולינה במלון
jaipur-in-https://www.tridenthotels.com/hotels 

 
 

  פושקאר - ג'אייפור)א'(  5יום  12/12
 נשלים את ביקוריינו בג'אייפור ולאחר מכן לאחר ארוחת הבוקר

 שעות( עיירה קטנה הנחשבת לאחד 1 –ק"מ  612ניסע לפושקאר,)
. המקומות הקדושים ביותר בהודו. לאחר ההגעה נצא לסיור בעיר

המרהיב, אשר נחשב קדוש עבור ההינדים  נראה את אגם פושקאר
ההינדית גורסת, כי  והפך את העיר לאתר עלייה לרגל. האמונה 

העולים  נפל מידו של האל בראהמה. האגם נוצר מלוטוס אשר
בערב,  לרגל יורדים לרחוץ באגם, ושם גם נערכים טקסי תפילה.

                                       נטייל על גבי גמלים, בין הדיונות 
 .לות האינסופיים אשר במדבר שבאזורוהחו

 ”Pushkar Palace“. ארוחת ערב צמחונית במלון ולינה
rooms-palace-https://hotelpushkarpalace.com/pushkar 

mailto:INFO@ASIATRAVEL.CO.IL
http://www.sarovarhotels.com/agra-hotels/crystal-sarovar-premiere
http://www.sarovarhotels.com/agra-hotels/crystal-sarovar-premiere
https://he.wikipedia.org/wiki/1569
https://he.wikipedia.org/wiki/1574
https://he.wikipedia.org/wiki/1571
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
https://hotelpushkarpalace.com/pushkar-palace-rooms
https://hotelpushkarpalace.com/pushkar-palace-rooms
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  ג'ודפור  - פושקאר )ב'( 0יום  11/12
שעות( העיר השנייה בגודלה במדינת ראג'סטאן  2-1 –ק"מ 522לאחר ארוחת הבוקר ניסע לג'ודפור,) 

בתיה הצבועים  )ג'ודפור( הנקראת כך בשל   שבצפון מערב הודו. עם ההגעה, נטייל בעיר הכחולה
לסמן את ביתם ולהבדיל  נהגה לצבוע את בתיה בכחול על מנתבכחול. בעבר אוכלוסיית הברהמינים 

האוכלוסייה בעיר. עד מהרה שאר תושבי ג'ודפור צבעו גם הם את ביתם בצבע הכחול. מאז  עצמם משאר
אחד  (Mehrangarh) מהראנגר ועד היום בתי העיר נצבעים בכחול. במהלך הסיור נבקר במבצר

גדול ומרשים, אשר נמצא במרומי ההר המשקיף על   ובו ארמון מלכים  הודומהמבצרים הגדולים ביותר ב
 .כל העיר

 ."Vivanta by Tajלינה במלון "
jodhpur-almah-https://vivanta.tajhotels.com/en.in/hari 

   

 אודייפור  - קפוררנ - ג'ודפור)ג'(  1יום  12/12
אסיה,  היפים ביותר בדרום מזרח (AD 1440)קומפלקס המקדשים  ,נשים פעמינו לעבר רנקפור היום

 התפתחה השייך לאחת מהדתות הרבות בהודו, דת הג'יין אשר
על בסיס ההינדואיזם. מספר המאמינים  במאה השישית לפנה"ס, 

בהרבה  יחסית, אולם השפעתה של הדת גדולה'ייניזם קטן בג
העובדה שהמאמינים בה נמנים בדרך  מהיקפה המספרי, בשל

כלל עם שכבות אמידות יותר בחברה ההודית, ובשל העובדה 
 שרבים מעקרונותיה המוסריים אומצו על ידי ההינדים, 

חלקים במשנתו של מהטמה גנדי. נמשיך לאודייפור  לרבות
אגמים  1ברג'אסטן. בעיר  לעיר הרומנטית ביותר הנחשבת

,  (Pichhola Lake )יפהפיים כשבערב נשוט על אגם פיצ'ולה
 . המפורסמים מבין האגמיםאחד

 .”Ramada Udaipur Resort & Spa“לינה במלון 
ry#prettyPhotohttp://ramadaudaipur.com/galle 

 
  נאגדה - אקלינג'ימקדשי  - אודייפור)ד'(  1יום  13/12

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לביקור בכפר אקלינג'י ובו קומפלקס 
ושיש. נבקר גם בעיירה   מקדשים הבנויים מאבן חול 625של 

באודייפור, הידועה גם בשם"עיר   נאגדה. אחר הצהריים נטייל
יות ביותר בהודו. ם היפות והרומנטהאגמים" נחשבת לאחת הערי

גדות אגם פיצ'ולה וכוללת בתוכה מגוון של  העיר ממוקמת על
מקדשים וארמונות מתקופות שונות. בערב נהנה ממופע ריקודים 

 מקומיים.
 .”Ramada Udaipur Resort & Spa“לינה במלון 

://ramadaudaipur.com/gallery#prettyPhotohttp 
 

  רישיקש - דון  - דרא - דלהי - אודייפור)ה'(  1יום  14/12
לאחר  -לאחר ארוחת הבוקר ניסע לשדה התעופה ונטוס לדלהי 

ז'אנפט ולאחר מכן נמשיך וניסע לתחנת  נבקר בשוק   הנחיתה
לעבר   הרכבת ונעלה על הרכבת המהירה, ה"שאטאבדי"

יקש היושבת על מוצאו של נהר הגנגס הקדוש. העיר נמצאת ריש
בצפון הודו והנחשבת למרכז רוחני ולאחד המקומות הקדושים 

הודים מדי  ההינדו. לכן מגיעים אליה מיליוני תיירים  ביותר לדת
שנה כדי לטהר את עצמם מחטאיהם על ידי טבילה במימי הגנגס 

 עברה למלון.ההגעה מאוחרת ו הקדושים. 
 ."Divine Resortנה במלון "לי

http://www.divineresort.com/gallery.htm 
 

 

mailto:INFO@ASIATRAVEL.CO.IL
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95
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http://ramadaudaipur.com/gallery#prettyPhoto
http://ramadaudaipur.com/gallery#prettyPhoto
http://www.divineresort.com/gallery.htm
http://www.divineresort.com/gallery.htm
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 רישיקש שבת(-) ו' 12-11יום  15-10/12     
ביומיים הקרובים נטייל בעיר אשר התפרסמה כמקום שבו פגשו 

ור עקדם בבוקר שיביום שישי מו חברי הביטלס את המהרישי.
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במארת  – יוגה עם גורו ליוגה

הוא כפר הררי קטן המושך אליו מדי  (Vashisht) ושישט -ושישט 
משקט מופתי, נוף עוצר  תליהנומאות מטיילים שרוצים  שנה

נשימה ונהר מרשים בעוצמתו, שמחלק את ושישט ומבודד אותה 
מטעי תפוחים   ממנאלי הסמוכה. אווירה כפרית אותנטית,

. ארוחת שבתבשישי בערב   והליכה ברחובות צרים וקסומים.
לאחר התפילה וסעודת שבת, נצא לסיור רגלי באזור  ….ובשבת
קס הפוג'ה המפורסם ף בטבמוצאי שבת, נשתת המלון.

 .אשר מהווה את אחד החוויות התרבותיות המעניינות בהודו. הטקס מתבצע לקראת השקיעהוהייחודי,

http://www.divineresort.com/gallery.htm 
 

 אמריצר  - הרידוואר - רישיקש)א'(  12יום  11/12
לאמריצר, הממוקמת בצפון מערב הודו, ממש ונטוס  שדה התעופה בדרדון ת הבוקר ניסע ללאחר ארוח

במראהו,  במינו ומיוחד מיעוט דתי ותרבותי מיוחד פקיסטן. מרבית תושביה הם סיקים,-קרוב לגבול הודו
 לאחר הנחיתה  , אחר הצהריים שרואה באמריצר את המרכז הרוחני המשמעותי והחשוב ביותר שלהם.

טקס סגירת תחנת הגבול המתנהל  -פקיסטאן שם נשתתף בחוויה מרתקת-ע לתחנת הגבול הודונס
( נתבונן בטקס ה"פלקי" 22:32) בלילהאחר הצהריים על ידי חיילים משני הצבאות. מאוחר יותר 

 .”Holiday Inn“לינה במלון  במקדש המוזהב.
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/amritsar 

 
 דלהי - אמריצר)ב'(  13יום 18/12 

לאחר ארוחת הבוקר נתחיל את סיורנו במתחם "המקדש המוזהב", אך המשמעות הנכונה של השם 
ו גם תיירים מכל העולם מגיעים אליו, כמ סאהיב" היא "מקדש האל". עולי רגל סיקים "הארימנדיר 

רבים. במקדש שמור ספר הקודש הסיקי, ה"סרי גורו גראנת סאהיב", שהוא גם הגורו האחד עשר 
הגורואים הסיקים. חווית צבע, צלילים ופולחנים. נבקר במערכת המבנים   והאחרון בשושלת

 לאלפי מאמינים הענק המספק ארוחות חינם המסוגננים, בריכת ההיטהרות, במטבח ובחדר האוכל 
  מדי יום.

 .אחר הצהרים נטוס לדלהי ונסייר בעיר
  ."Holiday Innלינה במלון "

www.holidayinn.com/mayurvihar 
 

 תל אביב -אמריצר )ג'(  14יום  11/12
תם ונשלם טיולינו המרתק בהודו. ניסע לשדה התעופה ונטוס 

 .ת ורשמים חזרה לארץמלאי חוויו

 
 
 
 
 

 .יתכנו שינוים בסדר הביקורים והימים 

 
 
 
 
 

mailto:INFO@ASIATRAVEL.CO.IL
http://www.divineresort.com/gallery.htm
http://www.divineresort.com/gallery.htm
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/amritsar
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 !מקבלים יותרבאסיה טרוול 

 נסיעה בריקשה בשוק בצ'אנדני צ'וק 

 ביקור באתר שריפת גופתו של גנדי 

 ביקור בבית הכנסת ובבית הקברות בדלהי 

 ביקור במבצר אגרה 

 ביקור בטאג' מאהאל 

 סיור בפאטיפור סיקרי 

 ודי בראג' מנדירצפייה בסרט ה 

 ארקסיור בפוש 

 סיור בג'ודפור 

 ביקור במבצר מהראנגר 

 שייט על אגם פיצ'ולה 

 ביקור באגם אקלינג'י 

 ביקור בעיירה נאגדה 

 שטאטבדי -פעמיים )!( נסיעה ברכבת המהירה 

 שיעור יוגה 

 השתתפות בטקס הפוג'ה 

 ביקור בהרידוואר 

 סיור במקדש המוזהב באמריצר 

 

 החזר תאריך יציאה תאריך

 מחיר הטיול

 לאדם בחדר זוגי

 (*משתתפים 25)מותנה ב

06.12.2017 19.12.2017 3695$ 

 150$  :נוסעים משלמים 22תוספת לאדם במידה ויהיו   **

 625$ תוספת לאדם בחדר יחיד: ***
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 :המחיר כולל

 טיסות בינלאומיות דרך תחנה ביניים 

 דלהי-אמריצר + אמריצרא-הידל-דרדון + דרדון-דלהי-ת בין אודיפורופנימי ותטיס 

 63  כפי שצוין במסלוללילות בבתי מלון בדרגה 

  אפשרות להכנת סנדוויצ'ים לצהרים ותארוחת בוקר וערב כשר –כלכלה + 

  באוטובוס דה לוקס חדש וממוזג.העברות וסיורים 

  מדריכים מקומיים דוברי אנגלית 

 מלווה קבוצה מיום ההגעה ועד יום העזיבה 

 רים כניסות לכל האת 

 לנוסע באוטובוס בלבד. מדי יום בקבוק מים מינרלים 

 כל המיסים המקומיים 

 בג'איפור: רכיבה על פילים במבצר אמברט 

 סרט באולם קולנוע ראג' מנדיר 

 באודייפור: שייט על האגם פיצ'ולה   

  מופע ריקודים בגאנגור גאט 

 בפושקר : רכיבה על גמלים בדיונות + קפה/תה 

 חו"לתשר לנותני השירות ב 

 

 המחיר אינו כולל:

  .ליום(-לאדם 2$ - 1$)תשר למדריך ישראלי כנהוג 

 .ביטוח נסיעות לחו"ל 

 12 -אשרת כניסה להודו $ . 

 אישיות כמו טלפון, כביסה, שתייה הוצאות. 
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 03-6765578, פקס: 03-6765577: טלפון  ( 7 )פינת בן יהודה, "א ת, 7 אידלסון:   משרדנו החדש
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 ה: ___/____/___תאריך הרשמ                 טופס הרשמה                                                            
 לכתוב באנגלית באותיות דפוס                      

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

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

 )כפי שמופיע בדרכון(     
 _כתובת: ____________________________ עיר:  ____________ מיקוד: ___________

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

 אימייל: ___________________________________________

 ת. יציאה :____/ ____/ ___ ת. חזרה : ___/ ___/ ___           יום כשר 41הודו היעד: שם 

 .   USD-מחיר הטיול לאדם:____________  מטבע העסקה ב

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

 

   באמצעות : את היתרה ניתן לשלםלאדם בעת ההרשמה ,  $ 460על סך   תשלום ראשון

 דנשם תיירות בע"מ". -, "אסיה טרוול 03/000/50 מס' חשבון: ,408 סניף: בנק לאומי,העברה בנקאית: .  4

 תשלומים ללא ריבית(. 3 -ן או באמצעות:  ויזה / ישראכרט  / דיינרס )באשראי ניתן ב. המחאה/ במזומ7

 ______-תוקף:_____ ____טיסספרות אחרונות בגב הכר 3_____-_________-________-מספר:_______

 חתימה:__________________ ________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:
 

   .את יתרת הסכום, יש לשלם כחודש לפני מועד יציאת הטיול : גמר חשבון
  הנ"ל. יש לצרף אישור בנקאי על העברה מחשבונכם אל חשבון -המחאות או העברות בנקאיות -
 .יום לפני היציאה לטיול 50לסיים את מלוא התשלום  יש – ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -
   .(ללא הודעה נוספת, )ם יתר החיוב ייגבה כחודש לפני מועד יציאת הטיולסכו  - 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 $ 130דמי רישום על סך 
 מעלות הטיול. %20יחויב הנוסע  –ימי עבודה  50ימי עבודה ועד  83 -ביטול הנסיעה, מ 
 .טיולמעלות ה %53יחויב הנוסע  -ימי עבודה  31ימי עבודה ועד  /2 -ביטול הנסיעה, מ 
 .טיולמעלות ה 50%יחויב הנוסע  -ימי עבודה     0ימי עבודה ועד  81 -ביטול הנסיעה  מ
 .טיולמעלות ה %03יחויב הנוסע  -ימי עבודה     8ימי עבודה ועד  0 -ביטול הנסיעה  מ

 יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים. –לפני הנסיעה   שעות 02ביטול הנסיעה  

, גם במקרה שבוצע הכרטוס זמן רב חלים דמי ביטול מלאים בינלאומיות ו/או פנימיות טיסותבמקרים בהם כורטסו 
 חודשים ויותר מיום הנסיעה . 0-א כי הדרכון בתוקף לעל הלקוח והסוכן ובאחריותם לווד  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.

 
 ת.ז.: _________________                    חתימת הלקוח המזמין: _______________      

 שם הסוכן: _________________         טל'  איש קשר : _________________

  חודשים מיום היציאה( 5לפחות  )נא לצרף צילום דרכון בתוקף

 Office@asiatravel.co.ilו/או למייל  03-6765578להחזיר בפקס  אטופס זה נ
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