מסע אופניים אתגרי לדרך המשי ומדבר טקלאמקן -פסח 2009

המסע מתוכנן ומאורגן ע"י נתור -טיולי טופ וד"ר חזי יצחק ,רוכב אופניים ותיק ומנוסה שכבר הוביל
מספר משלחות של רוכבי אופניים לטיולים אתגריים במדבריות בעולם.
דרך המשי שקישרה את מרכז אסיה מהעיר שיאן בסין לרומא במשך  1200שנה אך נזנחה ונשכחה
במשך מאות שנים ,שבה מחדש לתודעתם וסקרנותם של סוחרים ,מגלים ,ארכיאולוגים ,פוליטיקאים
וסתם הרפתקנים במהלך המאה ה .19-דרך זאת שהיוותה את ציר התעבורה הראשי ממזרח למערב
עליה נעו שיירות סוחרים ,נפגשו בני עמים וגזעים שונים והוחלפו אמונות ודעות ,ממשיכה גם היום
להתעטף במסתוריות ,אקזוטיות והרבה מיסטיקה המציתה את דמיונם של חובבי הטיולים.
דרך המשי חוצה פסגות מושלגות ,עוברת במדבריות צחיחים ובנאות מדבר ציוריות לצד עיירות
שוקקות חיים בהן נעים עדיין גמלים דו-דבשתיים עמוסים בכל טוב המובלים על ידי סוחרים בלבוש
מסורתי ססגוני.
כברת הדרך היפה ,המעניינת והאקזוטית ביותר של דרך המשי מצויה בתחום טורקיסטן המזרחית
ובמיוחד באזור הכולל את הערים אורומצ'י ,טורפן וקשגר שהיה סגור למטיילים עד לפני זמן לא רב
ונפתח לתיירות מערבית רק לאחרונה .כאן נפגשו דתות חשובות ,תרבויות ,נופים וגזעים אנושיים
מגוונים שיצרו גיוון מרשים המתבטא באומנות ,בארכיטקטורה ובמסורות בהן ניתן לחזות גם כיום
בדמות ציורים ,פסלים ,פרסקות ומבנים שונים .זאת ועוד ,הגיוון הנופי הייחודי המאפיין את האזור
הכולל את פסגות ההרים הגבוהות ביותר במרכז אסיה ,מדבר טקלאמקן הצחיח ,נאות מדבר לצד
רמות הלס ומישורי העשב הענקיים הם תפאורה נהדרת לאזור בתולי בו נפגשים טג'יקיסטן,
קירגיסטאן ,פקיסטן ,אפגניסטן וטורקיסטן הסינית.
מסלול הטיול משלב רכיבת שטח אתגרית על אופני הרים יחדעם נסיעה ברכבי שטח אל האזורים
המענינים ,המרוחקים והאקזוטיים ביותר של דרך המשי המזרחית .במרכז הטיול חציית מדבר
טקלאמקן )כ 450-ק"מ( לאורך נהר חוטאן בשילוב רכיבה וברכב שטח ,רכיבה באזורים הרריים
פראיים באזור העיירות טורפן וקשגר וביקורים בכפרים ושווקים מקומיים ובאתרים היסטוריים
וארכיאולוגיים לאורך המסלול.
מחיר הטיול למשתתף 3100 :דולר )מבוסס על מחירי הטיסות נכון ל(1.12.08 -
המחיר כולל:
לינה במלונות  3כוכבים ובתנאי קמפינג ע"פ המפורט בתכנית )ציוד לינה ובישול מלא יסופק
למשתתפים(.
כלכלה מלאה על בסיס שלוש ארוחות ביום תינתן לכל אורך הטיול .כמו כן תתארח הקבוצה לארוחות
טיפוסיות בבתים של כפריים מקומיים .בטשקנט -ארוחת בוקר.
טיסות בין לאומיות ת"א -טשקנט-אורומצ'י -טשקנט – ת"א וטיסת פנים קשגר-אורומצ'י.

תחבורה :רכבי שטח  4X4מסוג טיוטה לנדקרוזר נהוגים ע"י נהגים מקומיים 4 .אנשים ברכב .רכב
מנהלה לנשיאת הציוד והאופנים.
חצי יום סיור בטשקנט עם אוטובוס צמוד ומדריך מקומי דובר אנגלית.
המחיר אינו כולל :הוצאת ויזה ,הוצאות פרטיות ,ביטוח בריאות.
הערות חשובות:
גודל הקבוצה יעמוד על  15משתתפים שיבחרו לאחר שיחה עם מארגן המשלחת ד"ר חזי יצחק.
המסע מיועד לרוכבים מיומנים בעלי ידע ונסיון ברכיבה בתנאי שטח קשים וחובבי הרפתקאות
ומסעות לא שגרתיים .
תנאי הטיול מאפשרים תכנית גמישה .בתכניתנו להוסיף קטעי רכיבה על פי לו"ז ותנאי השטח.
שינויים בתוכנית יכולים להתבצע ע"י מוביל הטיול בהתאם לנסיבות בשטח.
תאריך יציאה) 9.4.09 :פסח( .סיום ) 24.4.09סכ"ה  16יום( .תאריך היציאה והחזרה יכול להשתנות קלות
בהתאם לשינויים בלוח הטיסות.
מסלול מתוכנן:
יום  :1-3טיסה ת"א -טשקנט -אורומצ'י .סיור ברגל וברכב באתרי העיר .תיתכן שהיה של לילה
בטשקנט בהתאם ללוח הטיסות.
יום  :4רכיבה באזור ההררי של דאנבאנצ'ן שמצפון לנאת המדבר טורפן
יום  .5המשך רכיבה באזור ההררי והגעה בערב לטורפן
יום  .6סיור באתרי טורפן שהייתה תחנה חשובה על הנתיב הצפוני של דרך המשי .רכיבה לעמק
הגפנים וביקור במערכות השקיה עתיקות .סיור בחורבות העיר  jiaoheו .Karez -ארוחת ערב אצל
משפחה מקומית וצפיה בריקודים.
יום  :7נסיעה של  910ק"מ לאקסו לאורך החלק הצפוני של מדבר טאקלמקן .ארוחת צהרים ב-
Luntai
ימים  :8-11חציית מדבר טאקלמקאן לאורך נהר החוטאן ברכיבה וברכב .בדרך נבקר בכפרים של
אויגרים ,ברכס אבני חול ובדיונות חול .לינה בתנאי קמפינג.
יום  :12המשך רכיבה והגעה לחוטאן .ביקור בבזאר הססגוני של יום א ובתי מלאכה לייצור משי .סיור
באתרי העיר ורכיבה באזור בהתאם ללו"ז.
יום  :13נסיעה לקשגאר ,העיר המעניינת ביותר לאורך דרך המשי שנמצאת לרגלי הרי פמיר .בדרך
ביקור בבית מלאכה להכנת סכינים .רכיבה בסביבות העיר ע"פ לו"ז.
יום  :14סיור בעיר הססגונית ,במסגדים ובעתיקות .מסלול רכיבה קצר .טיסת ערב לאורומצ'י
יום  :15טיסה חזרה לארץ דרך טשקנט .נחיתה ביום . 16
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