ההימאליה ההודית
6-22.8.2020
 17ימי מסע לעמקים הפנימיים בהימאליה :קינאור ,ספיטי
לאהול ,קולו ואל דהרמשאלה ,אמריצאר
בהדרכת יותם יעקבסון
בחלקו המערבי של רכס ההימאליה ,במקום בו הוא מתעקל צפונה ,לעבר רכס
הקראקוראם ורמת הפאמיר ,בואך גבולה המערבי של טיבט ,שוכנת מדינת
הימצ'אל פרדש" ,מחוז ההימלאיה" .בתחומי המדינה ההררית נמצאים שיפוליו
הדרומיים של הרכס הגבוה בעולם ומעליהם קו הפסגות המושלג היוצר חיץ
אקלימי בין הודו לטיבט .מדרום לשיאי הגובה האזור רווי משקעים וירק בעוד מצדו
הצפוני משתרעות הרמות הגבוהות והצחיחות של אזור הטראנס הימאליה וטיבט.
לצד קו התפר האקלימי קיים גם חיץ תרבותי מובהק בין התרבות ההודית לתרבות
הטיבטית .דרום האזור משופע במקדשים הינדואים ,אך ככל שמצפינים הולכים
ומתרבים המנזרים הטיבטים ומבני הסטופה .קלשוני שיווא מפנים בהדרגה את
מקומם לדגלי תפילה מתנפנפים ברוח .התושבים משני צדי ההימאליה יוצרים ערב
רב של קבוצות הנבדלות בלשונן ,בתרבותן ,בדתן ופולחניהן המשולבים
והססגוניים .המסע אל העמקים הפנימיים של ההימאליה מאפשר הצצה מתמשכת
אל נופים מסחררים בעוצמתם ,היכרות עם התושבים המקומיים ,עם אורח חייהם
ועם עולמן הרוחני של הדת ההינדואית ,הבודהיסטית-טיבטית והסיקהית.

יום  ,1חמישי6.8.2020 ,
טיסה מתל אביב לדלהי
בשעות הערב נצא בטיסה ישירה של אייר אינדיה לדלהי ( ,AI 140המראה
בשעה )22:25
יום  ,2שישי7.8.2020 ,
שימלה ,בירתו הבלתי פורמאלית של הראג'
בשעה  8בבוקר ננחת בדלהי .נסדיר את אשרות הכניסה להודו ונצא בנסיעה
לעבר שימלה ( ,Shimlaגובה 2280 :מ') ,שאליה נגיע בערב .שימלה ,כיום
בירת מדינת הימצ'ל פרדש ,נבנתה כ"היל סטיישן"" ,עיירת גבעות" ,על ידי
הבריטים ,שתמיד העדיפו להתרחק מהמישורים המהבילים של הודו ולשהות
במקומות גבוהים וקרירים יותר .במובנים רבים הייתה העיירה בירתו הלא
רשמית של שלטון הראג' הבריטי .נלון בשימלה.
ימים  ,3-4שבת-ראשון8-9.8.2020 ,
יוצאים אל ההרים  -נרקנדה וסראהן
בבוקר נסדיר את האשרות המקומיות ,הנדרשות לטובת כניסה אל העמקים
הפנימיים הסמוכים לגבול טיבט .בימים הקרובים ניסע אל עומק ההימאליה
במעלה נהר סוטלאג' ( ,)Satlujיובל גדול של האינדוס שראשיתו בטיבט ,בואך
עמק קינאור ( .)Kinnaurהעמק נמצא ברובו בחלק הירוק ושופע המים בצדה
הדרומי של ההימאליה .לאורך הנהר עברה מאז ימי קדם דרך סחר ,שקישרה
בין אזור סינד ופנג'אב לבין טיבט .עם הכיבוש הסיני של טיבט ,בשלהי שנות
החמישים של המאה הקודמת ,נקטע המעבר של אנשים ,סחורות ורעיונות
שנדדו ,במשך אלפי שנים ,במעלה ובמורד הנהר .בלילה הראשון נלון בתנאים
פשוטים בעיירה סראהאן ( ,Sarahanגובה  1950מ') ,בסמוך למקדש
הינדואי חשוב .למחרת ,נמשיך אל עבר העמק היפה של סנגלה (- )Sangla
עמק צדדי שמוצאותיו נמצאים מעבר לגבול עם טיבט ומתנקז לנהר סוטלאג'.
נטייל בעיירה ובעמק שסביבה .נלון במאהל נוח בשולי סנגלה.
יום  ,5שני,10.8.2020 ,
על גבול טיבט צ'יטקול וקאלפה
היום נעפיל במעלה עמק סנגלה ,בואך צ'יטקול ( ,)Chitkulהכפר הגבוה ביותר
בצדו ההודי של העמק (גובה 3450 :מ') .במרחק לא רב מהכפר נמצא הגבול
עם סין – טיבט .נסייר בין בתיו המיוחדים של הכפר ,מקדשיו הישנים והחדשים
ונצא להליכה קלה במעלה הנחל ,דרך שדותיו של הכפר .נמשיך במעלה עמק
קינאור בואך קאלפה ,העיירה הציורית הפרושה במורד מדרון גבוה מעל ערוץ
הסוטלאג' .קאלפה מהווה את מרכז גידול התפוחים בהימאצ'ל פרדש
ומשקיפה אל עבר הר קאילאש קינאור המקודש המתנשא מעברו האחר של
הנהר .נלון בשולי קאלפה.
ימים  ,6-9שלישי-שישי 11-14.8.2020 ,אל עמק ספיטי
ניפרד מעמק קינאור המוריק ונמשיך בנסיעה אל העמקים הפנימיים והצחיחים
ספיטי ולהול .נעפיל במעלה קניון מרהיב בואך הכפר נאקו (גובה  3662מ'),
שאופיו טיבטי לחלוטין .למחרת נמשיך הלאה במעלה עמק ספיטי ) (Spitiאל
העיירה טאבו ( 3050 ,Taboמ') שבה נלון ונבקר במנזר הנאה והחשוב שבה.
נמשיך אל העיירה קאזה ( 3800 ,Kazaמ') ,בירת ספיטי .נטייל במעלה עמק
צדדי שבו תצורות קימוטים גאולוגיים דרמטיים .נשוטט בעיירה ונכיר את
סביבותיה.

יום  ,10שבת15.8.2020 ,
בעומק ההרים  -אגם הירח
היום נעפיל נבקר במנזר קי ,החולש על עמק קאזה .נמשיך אל הכפר קיבאר
( 4230 ,Kibbarמ') ,הנחשב לכפר הגבוה בעולם .נחצה את מעבר ההרים
קונג'ום ( ,Kunjumגובה  4590מ') ונגלוש אל עבר צ'נדרה טאל ( Chandra
 ,taalגובה  4250מ') המרהיב ונלון במאהל על גדותיו.
יום  ,11ראשון16.8.2020 ,
בחזרה אל חיק הירוק – מנאלי
נצא מאגם הירח הממוקם בחיק הפסגות במורד עמק לאהול ( )Laholובמעלה
מעבר רוטאנג ( 3,980מ') ,המפריד בין עמק לאהול הצחיח למחצה לבין עמק
קולו המשופע משקעים ויערות עד .נרד עד ערוצו של נהר ביאס ,המכונה ביוונית
עתיקה היפאזיס ,בואך העיירה מנאלי ( ,)Manaliשבה נלון.
ימים  ,12-13שני-שלישי17-18.8.2020 ,
ארץ האלים  -עמק קולו
ביומיים הקרובים נכיר את מנאלי ,הידועה כמקום מושבו המיתולוגי של מאנו -
החכם הקדמון ובימים אלו מוכרת יותר מכל כמרכז תרמילאים ועישון צ'אראס
(חשיש מקומי) .נבקר במקדש הדימבה ובחלק העתיק של העיירה .נבקר בעמק
פארווטי ( ,)Parvatiשבו אתרים מקודשים לרוב ונשמע את סיפורו של הכפר
המיוחד מלאנה .בלילה הראשון נלון בקאסול ( )Kasolובלילה השני בעיירה
מנדי ( ,)Mandiשבמורד העמק.
יום  ,14-15רביעי-חמישי19-20.8.2020 ,
דהרמשאלה – מעוז הפליטים הטיבטים
הבוקר ניפרד מעמק קולו ונצא בנסיעה דרומה ומערבה לעבר דראמסאלה,
השוכנת בשיפולי המורדות הדרומיים של רכס ההימאליה .מקלוד ג'אנג ,חלקה
העליון של העיירה ,בעבר היל סטיישן בריטי ,מהווה את המרכז הרוחני
והפוליטי של הגולים הטיבטים ומקום מושבה של הממשלה הטיבטית ושל
מנהיגה הרוחני  -הדלאי לאמה .נבקר במקדש הדלאי לאמה הכולל את מעונו
הרשמי .נבקר במוזיאון הטיבטי ,בכפר אומנים ונהנה מהשווקים התיירותיים
שבמקום .בלילה הראשון נלון בדראמסאלה ולמחרת ,נצא אל המישורים
הגדולים ,בואך אמריצאר ( ,)Amritsarשבה נלון.
יום  ,16שישי21.8.2020 ,
אמריצאר – קודש הקודשים של הסיקהים
בלב אמריצאר ,העיר המקודשת ביותר לבני הדת הסיקהית ,ניצב מקדש הזהב,
המהווה מעין עיר בתוך עיר .ההיכל המקודש עצמו ,הממוקם באמצע מאגר
מקודש ,מהווה אבן שואבת לעשרות אלפי צליינים סיקהים ,עטורי זקנים
וטורבאנים ,מכל רחבי הודו והפזורה .נכיר את המקדש על אגפיו השונים .אחר
הצהרים ניסע אל מעבר גבול וואגה ,בין הודו לפקטיסטן על מנת לצפות בטקס
היומי של מעבר הגבול .נלון באמריצאר.
יום  ,17שבת22.8.2020 ,
מאמריצאר לדלהי והלאה
נשכים קום על מנת לטוס לדלהי .מדלהי נמשיך בטיסת אייר אינדיה לתל אביב ()15:30-20:25 ,AI 139

רשימת המלונות
Oberoi Clarkes -  שימלה- 7.8.2020
Hotel Srikhand, HPTDC -  סרהאן- 8.8.2020
Banjara Camps -  סנגלה- 9.8.2020
Hotel Kinner Villa -  קאלפה- 10.8.2020
Kinner Camps -  נאקו- 11.8.2020
Hotel Dewachan -  טאבו- 12.8.2020
Tara Guest House -  מוד- 13.8.2020
Hotel Dewachan Grand -  קאזה- 14.8.2020
Parasol Camps -  צ'נדרה טאל- 15.8.2020
Banon's -  מנאלי- 16.8.2020
Hotel Sandhya -  קאסול- 17.8.2020
Visco Resorts -  מנדי- 18.2.2020
Udechee Huts -  דהרמשאלה- 19.8.2020
Hotel Ranjit Sivasa -  אמריצאר- 20-21.8.2020
! אך רמתם תישמר,* מקומות הלינה עשויים להשתנות

מחיר ותנאים:
כללי:
ההרשמה למסע מותנית בקיום שיחת תאום ציפיות מדריך המסע:
יותם יעקבסון ,טלפון050-7622123 :
מחיר לאדם בחדר זוגי ולארבע נוסעים בג'יפ:
 12-15מטיילים3980$ :
 20-16מטיילים3750$ :
המחיר מותנה ברכב מלא ( 3-4איש  +נהג)
תוספת לאדם ברכב עם  3נוסעים (חלון לכל נוסע  +נהג)150$ :
תוספת לאדם בחדר יחיד700$ :
מחיר המסע מבוסס על טיסות בינלאומיות ופנימיות (כולל מסי נמל והיטלי דלק) במחיר
הידוע לנו בעת הכנת ההצעה (.)950$
במידה ויחולו שינוים במחיר המיסים  /ההיטלים ההפרש יגבה  /יוחזר בהתאם.
המחיר למטייל בחדר זוגי בקבוצה של  12משתתפים לפחות ועל פי הרכב ג'יפ בן  3-4איש.
מספר המטיילים המרבי הוא !24

מחיר המסע כולל:
טיסות בינלאומיות בחברת "אייר אינדיה" וטיסת פנים כמפורט בתכנית המסע
לינה :מאהלים איכותיים עם מקלחות ושירותים ( 3לילות) והמלונות הטובים בנמצא בהרים
כלכלה :ארוחות בוקר וערב לאורך כל המסע
תחבורה :ג'יפים מסוג טויוטה אינובה קריסטה 3-4 .נוסעים  +נהג מקומי בכל רכב.
אשרת כניסה לעמקים קינאור וספיטי

מחיר המסע לא כולל:
אשרת כניסה (ויזה) להודו (כ)25$ -
ארוחות צהריים לאורך המסע
מים ומשקאות בארוחות
כרטיסי צילום באתרים
הוצאות בעלות אופי אישי
כל פעילות נוספת שאיננה מפורטת בתכנית המסע
ביטוח רפואי :עליכם לעשות ביטוח בריאות ומטען.
על הביטוח לכסות מקרה תאונה אבדן ונזק.
הביטוח הוא חובה! משרד הנסיעות והמדריך אינם אחראים לכל נזק שייגרם למטייל
במהלך המסע (ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן).
היטלים :ההיטלים משתנים חדשות לבקרים וללא כל הודעה מוקדמת.
שינוי בגובה ההיטלים שנכללו במחיר המסע ,יחול על המטיילים.

ביטול הרשמה:
טיסות:
עם הבטחת היציאה למסע (הרשמה של  12נוסעים) יוזמנו כרטיסי טיסה שמיים.
ביטול כרטיס טיסה בין  90-31ימי עבודה קודם ליציאה למסע כרוך בקנס של 200$
ביטול הטיסה  30ימי עבודה או פחות קודם ליציאה כרוך בתשלום מלא (.)940$
שירותי קרקע:
 35-15יום לפני היציאה למסע 50% -
 15-10יום לפני היציאה 75% -
 10ימים לפני היציאה למסע 100% -

דרכונים
עליכם להצטייד בדרכון שתוקפו לפחות  6חודשים קדימה מיום הכניסה המיועד
להודו (כלומר תקף לפחות עד אמצע פברואר .)2021

הערות מיוחדות
כללי :המסע נערך באזורים נידחים ,כולל נסיעות בדרכים משובשות ומפותלות מאד ובהעפלה לגבהים.
שירותי התיירות בחלק מהמקומות הינם ברמה בסיסית בלבד .יש להכיר בכך ולקחת זאת בחשבון.
שינויים בלוח הטיסות ובמזג האוויר עלולים לחול לעתים גם זמן קצר לפני היציאה למסע או במהלכו.
הם עשויים לגרום לשינוי בתכנית המסע ,וכתוצאה מכך יכול לחול שינוי גם במחיר המסע.
התמודדות עם גובה :חלק מהמסע ייערך בגובה של כ 4,000 -מ' מעל פני הים.
בגבהים אלו עלולים להופיע סימפטומים של מחלת גבהים ( .)A.M.S.יש להיוועץ עם רופא מומחה לגבי
ההתאמה לגובה .הגבהים אליהם מגיעים ובהם לנים מפורטים בתכנית המסע.
ביטוח רפואי :מומלץ ביותר להזמין ביטוח רפואי ברגע ההרשמה.

רישום למסע:
לאחר שיחת תאום ציפיות עם מדריך המסע ,המטייל ,בעצם הרשמתו ,מביע את הסכמתו לכל התנאים
וההגבלות שהוזכרו ופורטו למעלה .הרישום ייעשה על גבי טופס הרישום המצ"ב ,שיוחזר בדואר
אלקטרוני או בפקס ובצירוף צילום דרכון.

מסע אל ההימאליה ההודית – טופס הרשמה
בהדרכת יותם יעקבסון
תאריך חזרה22.8.2020 :

תאריך יציאה6.8.2020 :

בעצם משלוח טופס הרשמה זה אני מאשר/ת כי קיימתי שיחת תיאום ציפיות עם מדריך המסע
פרטים אישיים:
שם משפחה (עברית)__________ :שם פרטי (עברית)_____________ :
שם משפחה (לועזית)__________ :שם פרטי (לועזית)_____________ :
תאריך לידה__/__/______ :

מגדר :גבר  /אישה

פרטי התקשרות:
כתובת (עברית) :רח' _____________ מס' ____ דירה ____ ישוב_________ :
כתובת (לועזית) :רח' _____________ מס' ____ דירה ____
ישוב __________________ :מיקוד__________ :
טלפון עיקרי________________ :

טלפון נוסף_______________ :

דואר אלקטרוני_________________ @ _________________ :
פרטי דרכון:
דרכון ישראלי :כן  /לא

אחר( ______________ :נא לציין מדינה)

מס' דרכון_____________________________ :
תאריך הוצאת דרכון __/__/20__ :דרכון בתוקף עד ____/__/20
מקום הנפקת הדרכון (בלועזית)_____________ :

מטייל/ת שנרשם/ת לבד ,מעוניין/ת:
בחדר ליחיד (בתוספת תשלום )$700
כן  /לא
בשיבוץ בן /בת זוג בחדר

כן  /לא

בקשות מיוחדות:
___ מעוניין/ת בתוספת בסך  150$עבור  3נוסעים בלבד בג'יפ
אוכל בטיסה ובשאר המסע (נא להקיף את הרלוונטי):
רגיל

/

צמחוני

/

אחר (נא לפרט)____________________ :

מועדוני תעופה :בחברת תעופה ________________ :מס' חבר___________ :
פרטי כרטיס אשראי :ויזה  /מאסטר קארד
שם בעל הכרטיס ____________________ :מס' ת.ז __________________
מס' כרטיס אשראי ________________:תוקף_____  3ספרות בגב הכרטיס____
סכום לחיוב ______________ :מס' תשלומים_______
 2תשלומים ללא ריבית.
תשלומים מעבר לכך ,בקרדיט ,בהתאם למדיניות חברת האשראי.
שער ה $-יקבע ביום התשלום והינו שער מזומן גבוה ביום התשלום.
חתימה

תאריך
הערות:

הנני מצהיר כי השתתפותי בטיול עם בן/בת זוגי הנה על אחריותי/נו המלאה ולא יהיו לי/לנו כל תביעות עבור נזקים
שעלולים להיגרם לנו תוך כדי הטיול .ידוע לי /לנו שעלינו לבצע ביטוח רפואי ואישי לטיול.

דמי ביטול:
טיסות:
 90-31ימי עבודה קודם ליציאה 30 ,150$ :ימים או פחות קודם ליציאה למסע :מחיר מלא940$ ,
שירותי קרקע :
 35-15יום לפני היציאה למסע  15-10 ,50% -יום לפני היציאה , 75% -
 10ימים (או פחות) לפני היציאה למסע 100% -

נא לצרף לטופס ההרשמה צילום הדף הראשון של הדרכון!
תאריך_________________:

חתימה____________________ :

טיולי "טרגט" ,החשמונאים  ,100תל אביב
מס' פקס למשלוח טופס ההרשמה:
נמרוד זילברשיין03-5629984 ,
דוא"ל למשלוחrod@targetours.co.il :
בכל שאלה הנוגעת לתכנית המסע ,יותם יעקבסון050-7622123 :

