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הדון,הרידוואר -כולל היעדים: דלהי,אגרה,ג'איפור,פושקר,רישיקש,דר  

 

 מסלול הטיול 

  דלהי  –תל אביב  -1יום 

 .בירת הודו דלהיג לקראת טיסה ישירה ל"נפגשים בנתב
 

 ישן מול חדש  -דלהי -2יום 

של לסיור בעיר הבירה  נצא לאחר הנחיתה . דלהיבבוקר ננחת ב

לסיור  נצא עיר המשלבת סגנון עתיק לצד סגנון מודרני. הודו.

משווקי התכשיטים והצורפות האתניים ומדוכני  ,ריקשות בעיר ונתרשם מחיי המקומיים

 הודו
 

 הודו הינה המדינה השביעית בגודלה בעולם. 
 ,מדינות אשר מייחדות את עצמן בשפה 25-בשל גודלה העצום הודו מחולקת לכ

באקלים ובתרבות משלהן ומציעות אין סוף גיוון ועניין לתיירים המגיעים לבקר  
 בהן. 

 הבירה ומשם נמשיך למקומות קסומים  דלהיאת המסע שלנו נתחיל ב
 . ורישיקש פושקר , ג'איפורהעיר הוורודה  ,ראג'אסטןכמו: ארץ המלכים 

מושלם  יקור בהודו לא בשה ואת נהר הגנגסהטאג' מאהל לא נפספס את 
 . הםבלעדי
 

 צוות "עידן טורס" מאחלים לכם חופשה נעימה 
 
 



          

 

)מסגד יום השישי( המסגד יד 'אמה מסג'בגנמשיך לסיור  .הבדים בסגנון המיוחד

גודלו הפך אותו לאחד    .אנשים 25,000ם ומסוגל להכיל עד כשנישנבנה לפני מאות 

שער הכולל  דלהי החדשהב נמשיך לסיור פנורמי.  הבעיר הבירהאתרים המרכזיים 

ניסע לביקור במקדש הסיקים ונספר על אודות    .בתי הפרלמנט ובית הנשיא, הודו

וניסע   במיין באזרבבית חב"ד  לארוחת ערבהשת המשלבת מוטיבים מוסלמים והינדים. 

 לינה בדלהי.למלון.

 מאהל והמבצר האדום   'הטאג – אגרה  - 3 יום

 'הטאגעיר זו מפורסמת בזכות , אגרהבנסיעה דרומה לכיוון העיר  נתחיל את הבוקר

יעד התיירותי ביותר הנחשב לאחד מפלאי תבל. יעד זה נחשב שהמפורסם מאהל 

הנקרא כך  מבצר האדוםול   למצודת אגרה בהודו בזכות יופיו המרהיב. משם נמשיך

החומה האדומה שסביבו, מבצר זה שימש בעברו כמבצר צבאי ובתקופות אחרות  ל בש

 לינה באגרה.  .ים וארמונותכעיר אשר בה שכנו מקדש

 ג'איפור -סיקרי פטהפור-אסטאן'רג -4יום 

בדרך נעצור בעיר הרפאים   אסטאן.'גארבבוקר ניפרד מהעיר אגרה ונדרים לכיוון 

, העיר ננטשה בעבר בשל מחסור במים ומבניה ריסיקפטהפור 

  'במסגד השייח נצפה העתיקים נשתמרו בצורה מפליאה עד היום. 

שם נצפה בקולנוע    ג'איפורעיר ונמשיך בנסיעתנו ל אתרשב סלים

  –המקרין סרטים אותנטיים  בראג' מנדירבסרט באולם הקולנוע 

 לינה בג'איפור.  לקראת ערב ניסע למלוננו. .בוליבווד

   העיר הוורודה- הגן האסטרונמי-מצודת אמבר  –ג'איפור -5יום 

 15השוכנת כ מצודת אמברנפתח את הבוקר בנסיעה לכיוון 

. רכובים על גבי פילים נעלה למצודה ג'איפורק"מ מהעיר 

ומשם נצפה על המצודה וסביבתה. מצודה זו משלבת מבנים 

ולמבנים   ג'איפורארכיטקטוניים מוסלמים והינדים. בחזרה לעיר 

ארמון  שם נראה את   בעיר הוורודה המיוחדים שלה נבקר 

לינה  .ארמון הרוחותואת  האווה מאהל,  המאהרג'ה

 בג'איפור. 

 מקדש האל בראמה - פושקר -ג'איפור -6יום 

העיר של האל בראמה. העיר שוכנת  -פושקרלאחר ארוחת הבוקר ניסע לעבר העיר 

ליד האגם הקדוש הקרוי על שמה ולפי המיתולוגיה ההינדית נוצר ע"י פרח הלוטוס 

ונמשיך   במקדשו של האל בארמהשנפל מחיקו של האל בראמה. את סיורנו נתחיל 

לתצפית על העיר. לאחר הסיור ניסע לשוק המקומי האותנטי שם נוכל למצוא בגדים  

ינים אותנטיים, תכשיטים ועוד, לקראת אחר הצהריים נגיע למלון מסורתיים, תבל

לינה . בבית חב"ד המקומי שבת וסעודת שבת קבלת שבתלהתארגנות לשבת. 

   בפושקר.

 



          

 

 

 שבת מנוחה בעיר פושקר   -7יום 

לאחר סעודת שבת נסייר רגלית בעיר. בערב לאחר ההבדלה ניפגש לסעודת מלווה 

 לינה בפושקר. מלכה. 

 

 ג'איפור-אגם הטבילה  -סיור גמלים -פושקר -8יום 

וקר טוב פושקר, לפנות בוקר נקום לאזור המדברי השוכן בקצה ב

, נהנה מנוף העיר והמדבר ונחזור לארוחת  גמלים לרכיבה עלהעיר 

הבוקר. לאחר התארגנות ועזיבת המלון נשלים את סיורנו בעיר  

שרבים מתושבי העיר מגיעים אליו לטקסי   באגם הטבילה המקומי

לינה  טבילה והתחדשות. לאחר הסיור נצא בנסיעה לעיר ג'איפור. 

 ור. בג'איפ

 הרידוואר  - רישיקש-גאיפור -9יום 

.  רישיקשהשוכנת בקרבת העיר  דרהדוןעם בוקר נצא לטיסת בוקר מוקדמת לעבר 

לגשר   ,לנהר הגנגסלביקור בעיר המיוחדת. ניסע  רישיקשלאחר הנחיתה נצא לעיר  

ושם נצפה בטקס   הרידווארלקראת צהריים ניסע לביקור בעיר  לקשאמן ג'ולההתלוי 

 לינה ברישיקש . נהר הגנגסות הפוג'ה המתקיים בכל ערב על גד

 דרהדון  -רישיקש -10יום 

  דרהדוןלאחר ארוחת הבוקר ושיעור יוגה מקומי  נצא לעיר 

 ,שם נבקר בשוק המקומי ובמונומנטים המיוחדים של העיר

.  דארבר ראי ראםומקדש הסיקים המקומי   טפקשוואר

להשלמת הביקור.  רישיקשלקראת אחר צהריים נחזור לעיר 

 לינה ברישיקש. 

   דלהי -רישיקש -11יום 

ברהאט  וניסע לעבר המקדש העתיק  רישיקש לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור ב

המפורסם שם נוכל לצפות במקומיים ואף אשראם שיווננדה . משם נמשיך למנדיר

בתיירים רבים המתרגלים יוגה ומדיטציה. בהתאם לזמן ניסע לתחנת הרכבת לנסיעה  

 לינה בדלהי. לעיר הבירה דלהי. 

 תל אביב  -קוטאב מינאר-מקדש הלוטוס- דלהי -12יום 

המפורסם,   מקדש הלוטוסב  נצפהלאחר ארוחת הבוקר התארגנות ועזיבת המלון 

  .1193משנת   'מ 73בה מגדל המתנשא לגו -קוטאב מינארנמשיך את סיורנו לעבר  

 .המרהיב, מקדש שבו מבנים הודיים אותנטיים  במקדש אשראקדאם נסייר גם 

 ניסע לשדה התעופה לטיסת ערב לתל אביב.בהתאם לשעת הטיסה 



          

 

 
 $ לאדם בחדר זוגי 7902מחיר הטיול: 

 

 אדם  
 בחדר זוגי  

 תוספת לאדם  מבוגר שלישי בחדר 
 בחדר יחיד 

2790  $ 2790$ 450$ 
 

 2%על תשלום בכרטיס אשראי תחול תוספת של  ▪
 

 תנאים כלליים:  ▪

*מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל מיד לאחר ההרשמה הכוללת אפשרות ביטול דרך  
 חברת הביטוח.

 ע"מ להתייעץ לגבי חיסונים.*מומלץ לפנות למוקד רפואי/ קופ"ח כחודש טרם היציאה  
 

 דמי ביטול:  ▪
דמי ביטול לנוסע עבור דמי הרשמה בחברת התעופה אשר יגבו   200$ -*מרגע ההרשמה

 בכל מקרה.

 מעלות הטיול  50% –יום   30יום ועד   60*מ
 מעלות הטיול  100% -יום ועד היציאה 30*מ

 

 

 

  -המחיר כולל

 דלהי + טיסה פנימית. -ת"א ישירותות טיס

 ברמת תיירות טובה.בתי מלון לילות ב 10

מותרים מוצרים  ותוספת שלעל בסיס מוצרים מותרים  – א.בוקר - אירוח ע"ב חצי פנסיון כשר

 .מהארץ

.  )בחלק מהימים בהודו נשהה במקומות קייטרינג /ארוחות ערב מלאות בבתי חב"ד -א.ערב

טבעוניים/ צמחוניים. בימים אלה תדאג חברת 'עידן טורס' לדאוג לתוספות של אוכל ולעבות את 

  התפריט ע"פ המותר במקומות שבו נשהה( 

 טיפים לכל נותני השירות בחו"ל.

 ירים נוח וממוזג.אוטובוס תי -תחבורה

 , מומחה ליעד.מדריך מנוסה שומר מצוות

 כניסות לאתרים.

 

  -כוללאינו  המחיר

 לאדם.שקל  400עלות ויזה  -ויזה להודו

 .ומטען רפואיביטוח 

 .הוצאות אישיות

 .$ ליום לאדם 5-מקובל לתת כ -הישראלי טיפ למדריך

 



          

 

 

 

 

 שינויים בסדר הימים/הביקורים/הטיסות.יתכנו *
חברת עידן טורס שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפני/במהלך  ** 

 הטיול את המסלול ע"פ הצורך ובמידת הנדרש להצלחת הטיול.
 

 
 לפרטים והזמנות: 

 
 054-9571337 / 03-9571333 -משרד

 

 הפלוסים של 

 .ביקור בטאג' מאהל✓
 בתי הפרלמנט והנשיא, שער הודו. -דלהי החדשה✓

 בוליווד . -סרט קולנוע✓

 .דלהי –סיור ריקשות ✓
 .ה גנדימאתר ההנצחה למהט✓
 .מקדש הלוטוס✓
 .הרוחותארמון ✓
 .אגרה והמבצר האדום✓
 .מצודת אמבר-רכיבה על פילים✓
 ג'איפור. -העיר הוורודה✓

 .המצפה האסטרונומי✓
 .סיור גמלים✓
 .ארמון המלך✓
 נהר הגנגס. -רישיקש✓
 שיעור יוגה מקומי.✓
 הדון.-העיר דר✓
 טקס הפוג'ה.-הרידוואר✓
 מקדש אשקארדאם.✓
 , שווקים מקומיים.מיין באזר -קניות✓


