 11ימים 10 ,לילות
18.3-28.3.2010
המחיר לאדם בחדר זוגי בקבוצה של מינימום  12נוסעים משלמים $ 2800 -
• יש להיוועץ עם שירותי הבריאות המחוזיים לגבי חיסונים וכו'.
•

תוכנית המסע :
מדינת ראג'סטאן ממוקמת בצפון מערב הודו וחלקה המערבי נמצא במדבר תאר המשתרע על שטח של  200,000קמ"ר .חבל
ראג'סטאן המדברי ,ארץ המלכים ,גדוש במחוזות ססגוניים ואקזוטיים המהווים את הודו במיטבה :ארמונות מבוצרים תלויים
על שיני סלע ,שווקים עמוסי סחורות ,שיטות חקלאות עתיקות ואמונות המחזירות אותנו אחורה בזמן אל מועד בריאת העולם.
במסע נרכוב דרך כפרים חקלאיים ונכיר מקרוב את האנשים שחיים בהם וכן נעבור דרך דיונות חול ושמורות טבע יחודיות בהן
נצפה בחיות בר נדירות .בממוצע נרכוב כ 60-ק"מ ליום ונסיים את הרכיבה בעיר המדברית ג'אסלמאר שמהווה את השער
למדבר תאר.
חשוב :המסלול המפורט הוא תכנית כללית ועשוי להשתנות ע"פ החלטת המדריך בשטח בכפוף לתנאי הרכיבה ,מזג האוויר
ולו"ז .התכנית הוכנה כך שתאפשר גמישות מרבית .אופי המסע יחייב סיבולת פיזית ומנטאלית מהרוכבים ,ונכונות לעמוד
בהרפתקאות ובאירועים לא צפויים .המסע מיועד לרוכבי שטח מנוסים בלבד.

 .1יום ה'  -תל-אביב ,דלהי .Mandawa ,
המראה מנתב"ג וטיסה לדלהי .המשך נסיעה ל.Mandawa -
 .2יום ו' – .Mandawa – Deshnokh – Janglu
נסיעה ל Deshnokh -ורכיבה ל .. Janglu-לינה בסמוך לכפר של צוענים.
Janglu – Dinghsiri – Sainsar .3
זהו יום של רכיבה באזור של דיונות חול.
Sainsar – Chakhu – Belu – Chimana – Jamba .4
במשך הרכיבה נראה את הצבי ההודי .נתארח לטקס אופיום האופייני לחבל
המדברי בראג'סטאן .
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במידה ויוותר זמן ,נצא למסע רכוב של מספר שעות על גבי גמלים.
Jamba – Kanasaria – Kheechan –Phalodi .5
במשך המסלול נצפה במספר רב של עגורים שהמקומיים מספקים להם מזון
Phalodi – Ramdevra .6
 Ramdevraמהווה מרכז דתי חשוב לכפריים באזור שמתקהלים במקדש המקומי מידי יום.
Ramdevra – Lathi .7
רכיבה על דרכי עפר דרך כפרים קטנים בנוף של גבעות נמוכות.
Lathi –Jaiselmer .8
רכיבה לג'אסלמאר"עיר של אלף לילה ולילה" ,הפנינה של מדבר תאר" .אתר שימור עולמי" של אונסק"ו
Jaiselmer .9
יום זה יוקדש לסיור בעיר המדהימה ג'יאסלמאר המוקפת חומה שנועדה להגן על תושבי העיר מהתקפות שבטי המדבר .נבקר
בבזארים ונשוטט בסמטאות של עיר אפופת קסם ומיסתורין זו.
אחר הצהריים – נעלה על רכבת לילה לדלהי – כ 16 -שעות נסיעה
 .10הגעה לדלהי
סיור בעיר ההיסטורית דלהי .לינה במלון בדלהי.
 .11המראה בחזרה לארץ .נחיתה בארץ ביום א.
המחיר כולל:
טיסות בינלאומיות על-פי המסלול כולל תשלום מיוחד עבור הטסת האופניים.
מיסי נמל וביטחון )במידה ויהיו מיסי נמל נוספים שלא ידועים לנו נכון ליום ההצעה ,יגבו במקום(.
לינה בבתי מלון בסיסיים וקמפינג לאורך המסלול )יש להצטייד בשק שינה(.
כלכלה – מלאה 3 .ארוחות ביום בימי הקמפינג .לינה וארוחת בוקר במלונות.
סיורים מודרכים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית
רכבי שטח טויוטא  4X4לנד קרוזר
משאית להובלת האופניים והציוד.
מלווה דובר אנגלית ,טבח ,מלצרים ,בוני מאהל
תשר לנותני השירותים למעט סבלות
הדרכה :ד"ר חזי יצחק ,מדריך בכיר ומנוסה בעל נסיון רב בהובלת מסעות אופניים ייחודיים במדבריות הארץ ובעולם.
מפגש קבוצה :המשתתפים יוזמנו למפגש קבוצה והכנה לקראת המסע .פרטי המפגש יימסרו טלפונית ע"י מלווה הקבוצה.
המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי ומטען) .מומלץ – לרכוש את הביטוח המקיף ביותר(.

כל הוצאה שאינה מוזכרת ב"סעיף המחיר כולל".
הוצאת ויזה
הערות:
מחירי הטיסות נכונים ליום  14.12.09ועשויים להשתנות עד מועד הכרטוס בפועל .במיקרה זה יחול ההפרש על הנוסעים.
* ההצעה מותנית במינימום  12נוסעים משלמים .כל שינוי במספר המשתתפים יגרור שינוי במחירי הטיול.
* מחיר הטיול הינו לפי שער מטבע נוכחי ונכון ליום מתן הצעת המחיר .במידה וישתנו שערי המטבע המחירים עשויים להשתנות.
*ע"פ שיקול דעת המארגנים יתכן צרוף מספר מטיילים שאינם רוכבים ובהם צלמים או עיתונאים שיסקרו את המסע )בכל מקרה
עלותם אינה נכללת בעלות המחושבת למשתתף(.
למידע נוסף והרשמה:
דר' חזי יצחק – 054-7880762
דוא"לyiyeh@bgu.ac.il :
http://www.boker.org.il/meida/negev/desert_biking/n/nexttripsworld.htm?nojump
דר' צחי פלג -טיולי טופ -נתור 050-8807339
דוא"לtzachip@natour.co.il :
לקראת הטיול יערך מפגש למתענינים בו יוצגו פרטים לגבי המסלול ,נושאי רכיבה ,הצטיידות וכד' .מקום המפגש :משרדי נתור ,רח'
בן יהודה  25ת"א )מול שגרירות ארה"ב( .המועד המדויק ימסר טלפונית.
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