תוכנית טיול לנפאל
הצעה לטיול בנפאל ,ארץ הפסגות המושלגות ,ביתו של האוורסט .נטייל ברחובות קטמנדו
הבירה ,במקדשים ובארמונות העתיקים ,ונהנה גם מן הטבע הפראי של נפאל בכפר הקסום
נגרקוט ,ובטיול בהרים .נבקר בפוקרה השוכנת לגדות אם פאווה וממנה נשקפים רכסי
ההרים בין הגבוהים בעולם ,בלומביני – מקום הולדתו של הבודהה ,בשמורת הטבע צ'יטוואן
נפגוש את חיות הבר של נפאל ,ועוד...

יום  – 1נחיתה בקטמנדו
בשדה התעופה יפגוש אתכם הנציג שלי ,ואיתו תסעו אל בית המלון .לאחר התארגנות בבית
המלון נצא לסיור היכרות עם העיר.
קטמנדו ה שוכנת בעמק קטמנדו היא העיר הגדולה ביותר והמפותחת ביותר בנפאל .היא
מושכת אליה תיירים רבים בדרכם לכבוש את פסגות ההימלאיה .נבקר בכיכר המרכזית –
כיכר דורבאר ,אשר שימשה בעבר כמרכז העיר ובה ניצב הארמון הישן ועשרות מקדשים
עתיקים בנויים בסגנון מסורתי ,בשילוב של עץ ואבן ומהווים יצירות אמנות מרשימות
לינה בקטמנדו.
יום  – 2יום בקטמנדו
נבלה את היום בעיר קטמנדו .נבקר במקדש
סוויאמבהונט הידוע גם כמקדש הקופים
בשל הקופים הקדושים החיים במקדש
וסביבו .מן הסטופה הממוקמת בראש
הגבעה ,ומעוטרת בעיניו של הבודהה –
הסמל הבולט ביותר של הבודהיזם בנפאל,
ניתן להשקיף על העמק כולו .נבקר במקדש פאשופאטינט – המקדש ההינדי העתיק ביותר
בנפאל ואחד החשובים והמרכזיים למאמיניו של האל שיווה .ובבודההנט ,מרכז בודהיסטי גדול
ובו הסטופה הגדולה בנפאל ,אליה נוהרים מאות ואף אלפי מאמינים ,מקיפים אותה וחוזרים
על המנטרות הקדושות.
נטייל ברובע הטאמל – רובע התרמילאים עמוס הסחורות ,עשיר בצבעים ובריחות.
לינה בקטמנדו.

יום  – 3מקטמנדו לנגרקוט
נצא בבוקר מקטמנדו לכיוון נגרקוט .בדרכנו נבקר בבהקטפור – העיר השלישית בגודלה
בעמק קטמנדו ובעבר בירתה של הממלכה .נטייל בסמטאות העיר העתיקה ונבקר במקדשים
הבנויים אבן ,עץ ומתכות ,מעשי ידי אמן.
בהמשך היום נגיע אל הכפר הציורי נגרקוט ממנו
נשקפים נופים מדהימים של ההימלאיה
והאוורסט .נבלה את שעות אחר הצהריים והערב
בכפר הקסום.
לינה בנגרקוט.

יום  – 4יום בנגרקוט
נבלה את הים בכפר נגרקוט ובאזור .נצא לטיול
רגלי של מספר שעות בשבילי ההרים ונהנה מן הטבע ומן הנופים .נפגוש את אנשי ההרים
החביבים של נפאל ונתרשם מאורח החיים הייחודי לשוכני ההר.
לינה בנגרקוט.

יום  – 5מנגרקוט לדאמן
נצא מן הכפר נגרקוט אל כפר נוסף – דאמן .זוהי אחת מנקודות התצפית הטובות ביותר על
רכס ההימלאיה .מנקודה זו נשקף נוף פנוראמי של
הפסגות הגבוהות – החל מדהולגירי במערב ועד
לאוורסט במזרח .אחרי התארגנות קצרה נצא
לטיול רגלי בכפר ובאזור.
לינה בדאמן.

יום  – 6מדאמן לפוקרה
נצא מדאמן אל עבר פוקרה ,הממוקמת בעמק
פוקרה .זוהי העיר השנייה בגודלה בנפאל ,אך
האווירה על שפת אגם פאווה ,שלגדותיו שוכנת העיר ,היא כשל עיירת נופש קטנה ושלווה.
פוקרה משמשת כבסיס יציאה לטרקים רבים בהרי ההימלאיה ,וכמקום נפלא לנוח ולנפוש
אחרי הטיפוס הקשה אל הפסגה ,והירידה הלא פחות מאתגרת...
לאחר התארגנות בבית המלון נצא לסיור היכרות עם העיר.
לינה בפוקרה.

ימים  - 7,8פוקרה
נבלה יומיים בפוקרה המקסימה ובאזור .נצא מוקדם בבוקר אל גבעת סרנגקוט ונחזה בזריחה
המרהיבה בנוף ההררי .נשוב לפוקרה לארוחת בוקר ,ומשם נסע אל סטופת השלום ) Peace
 .( stupaנבקר בסטופה ונצא לטיול רגלי קצר באזור.
נשוב לפוקרה ונבלה את היום בעיירה הנעימה ,בשוק המקומי ולגדות האגם.
נבקר במפלי דיוויס ,נבקר במערות גופטשור ,במחנה הפליטים הטיבטי ובמערת עטלפים
מרשימה .נצא לשייט באגם פאווה.
לינה בפוקרה.
יום  – 9מפוקרה ללומביני
נצא מפוקרה אל הכפר לומביני – מקום הולדתו של הבודהה .בדרכנו נבקר בפלפה וטנסן.
נתרשם מהמבנים העתיקים ,מן הארמון ומן השוק המרכזי בכפרים החביבים הללו.
בשעות הערב נגיע אל לומביני.
לינה בלומביני.
יום  – 10מלומביני לצ'יטוואן
נבלה את הבוקר בלומביני .נצא לטיול רגלי
באזור המנזרים של לומביני ,ונתרשם מן
המקדשים ,מן הפיקוס הקדוש המדמה את
העץ אשר תחתיו ישב הבודהה כשזכה
להארה ובאתרים נוספים.
לאחר מכן נצא אל שמורת הטבע צ'יטוואן.
אחרי התארגנות ובהתאם לזמן נטייל בקרבת המלון ונתרשם מן האזור.
לינה בצ'יטוואן.
יום  – 11יום בצ'יטוואן
נבלה את היום בצ'יטוואן ,השמורה הראשונה אשר יוסדה בנפאל ,ואחת המעניינות שביניהן.
שמורת צ'יטוואן משתרעת על פני שטח מישורי ברובו ,מראה שאינו אופייני לנפאל ,ולפיכך
מתרכזים באזור מינים רבים של יונקים ,ציפורים חרקים וצמחים .המגוון רב והמראות יפים.
נצא לרכיבה על פילים ונתרשם מן הצמחייה העשירה ,נטייל בשבילי השמורה ונצא לשייט.
נצא לתצפית על הציפורים אשר חלקן חיות בשמורה דרך קבע ,וחלקן עוברות כאן בדרך
למקומות אחרים.
בערב נצפה במופע מחול מסורתי.
לינה בצ'יטוואן.

יום  – 12מצ'יטוואן לגודאוורי
אחרי ארוחת הבוקר בצ'יטוואן נצא ברכב אל גודאוורי ,אשר בעמק קטמנדו .נגיע בשעות אחר
הצהריים .אחרי התארגנות קצרה נצא לטיול קצר באזור.
לינה בגודאוורי.

יום  – 13מגודאוורי לקטמנדו
נבקר בבוקר בגנים הבוטניים בגודאוורי .נתרשם מעצי הרודדנדרום אשר גדלים רק בגובה רב,
מאוסף הסחלבים המדהים ומן העושר הרב של צמחיה וציפורים בגנים.
לאחר מכן נצא אל קטמנדו.
לינה בקטמנדו.

יום  – 14יום בקטמנדו
נבלה את היום בקטמנדו ונשלים את ביקורנו בעיר .בהתאם לרצונכם תוכלו ליהנות משעות
חופשיות לקניות.
לינה בקטמנדו.

יום  – 15טיסה בחזרה לארץ



המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :מרץ-אפריל ,וספטמבר-אוקטובר.



זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.



ניתן לשלב מסלולי הליכה ברמות קושי שונות.



ניתן לשלב ביקור בהודו.

