
מיוחד לחברי לשכת המהנדסים, האדריכלים 
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

10 ימים, 7 לילות | יציאה 18-26.11.19
מחיר חבר לשכת

המהנדסים והאדריכלים

$1,499
לאחר קיזוז 600 כוכבים

מחיר חבר מועדון תרבות

$1,574
לאחר קיזוז 75 $ סבסוד מועדון

מחיר בן/בת הזוג

$1,649
 המחירים הם לחברי לשכה אשר ששילמו את דמי החברות לשנת 2019 ולהם יתרת כוכבים

המחירים לאדם בחדר זוגי

לפרטים ולהרשמה - לשכת המהנדסים והאדריכלים

אושרית יפרח: oshrit@aeai.org.il | טל׳: 03-5205821 | פקס: 03-5272496

סיור מקצועי-הנדסי להודו
 אגרה והמבצר האדום

 רכיבה על פילים 
סיור גמלים בפושקאר

 טאג׳ מהאל 
 אתר ההנצחה 

 של מהטמה גנדי 

 המצפה האסטרונומי
 ג'איפור העיר הוורודה 

 ארמון הרוחות 



לפרטים ולהרשמה - לשכת המהנדסים והאדריכלים

אושרית יפרח: oshrit@aeai.org.il | טל׳: 03-5205821 | פקס: 03-5272496

תוכנית הטיול מתארת את האתרים בהם נבקר, אך לא בהכרח את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה.
 ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת אשת טורס בלבד, ללשכה אין בנושא שום אחריות.

יתכנו שינויים בלו"ז הסיורים ובתוכנם.

יום 1: ת"א–מומבאיי-דלהי 
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסה ישירה לדלהי, עיר הבירה של הודו.

 ESCORTS יום 2: ביקור במפעל הרכב
לאחר הנחיתה וסידורים פורמליים בשדה התעופה, נצא לביקור מקצועי במפעל 
ייצור מתחום הרכב הנמצא בפרברי דלהי. נערוך סיור במתחם המפעל ונקבל הסבר 
על דרכי הייצור. לאחר מכן, נמשיך לטיול בבירת הודו – שילוב נדיר של ישן וחדש. 
נסייר באתרים עתיקים, ביניהם קוטאב מינאר – מינארט אבן עתיקה שמסמלת 
את ניצחון המוסלמים על שליטי האזור. נרכב בריקשות בסמטאות העיר העתיקה, 
בלב שוק ססגוני של תכשיטים ובדים לכלות וחתונות, נבקר במסגד הגדול של 

דלהי - הג'אמה מסג'יד, ונותיר זמן חופשי לסיורים וקניות באזור.

 Sheena Enterprises יום 3: דלהי החדשה וביקור במפעל האלקטרוניקה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור מקצועי במפעל ייצור מתחום האלקטרוניקה 
הנמצא בפרברי דלהי. נערוך סיור במתחם המפעל ונקבל הסבר על דרכי הייצור. 
לאחר מכן, נסייר בדלהי החדשה - ירוקה, נקייה ונעימה. נראה את שער הודו 
אשר נבנה לזכר הנופלים במלחמות, נראה את בנייני הממשל הקולוניאליים, את 
בית הנשיא ואת בתי הנבחרים. נבקר במקדש הסיקי הראשי של דלהי ובראג' 
גאט - אתר ההנצחה והזיכרון למהטמה גנדי ומקום שריפתו. נבקר גם במקדש 
הלוטוס המפורסם, השייך לדת הבהאית, מקדש יפהפה הבנוי משיש לבן ומוקף 

בבריכות וגינות. 

יום 4: דלהי: סיור במפעל המחשבים Noida-NTT-בג'איפור
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור מקצועי במפעל ייצור מתחום המחשבים הנמצא 

בפרברי דלהי, נערוך סיור במתחם המפעל ונקבל הסבר על דרכי הייצור.
בתום הביקור נשלים את סיורנו בדלהי ונותיר זמן לקניות בבאזר הגדול. 

יום 5: ג'איפור: ארמון המלך והמצפה האסטרונומי 
נתחיל את היום בסיור בארמון המלך, שנבנה ע"י המהראג'ה ג'יי סינג השני במחצית 
הראשונה של המאה ה-18. מאז ועד ימינו המהראג'ה של ג'איפור מתגורר בחלק 
מארמון זה, וחלק נוסף פתוח לציבור כמוזיאון. בארמון נוכל לראות חפצים, רהיטים, 
את אולם קבלת הפנים המלכותי, בגדים מלכותיים ועוד. לאחר הסיור בארמון 
נסייר במצפה האסטרונומי שנקרא "ג'נטר מנטר". המצפה נבנה גם הוא ע"י 
המהראג'ה ג'יי סינג השני )בונה העיר(, והוא המצפה האסטרוני הגדול והשמור 
ביותר מבין המצפים האסטרונומים שנבנו. נצפה אל ארמון "הרוחות" מבנה בעל 5 
קומות הצופה על הרחוב הראשי. נערוך סיבוב ברחוב הססגוני שכולו שוק, החוצה 
את העיר ונוכל להתרשם מתעשיית אבני החן היקרות המפורסמות בכל העולם 
ובתעשיית הטקסטיל המיוחדת. בערב נגיע לקבלת פנים אצל משפחה הודית 

מקומית, שתארח אותנו על פי מיטב המסורת ההודית. לינה בג'איפור.

יום 6:  ג'איפור: רכיבה על פילים – פושקאר
את הבוקר נתחיל במצודת אמבר הנמצאת במרחק 15 ק"מ מג'איפור. נעפיל 
למצודה רכובים על גבי פילים ומשם נצפה על האזור. המבצר משלב מוטיבים 
ארכיטקטוניים מוסלמיים והינדים. במבצר זה חיו המהראג'ות עד בנייתה של העיר 
למרגלות המבצר. בתום הביקור, נמשיך בנסיעה לפושקאר )Pushkar( הרוגעת, 

ששוכנת על גדות האגם הקדוש.

יום 7: פושקאר: סיור גמלים
יום טיול בעירו של האל בראמה – פושקאר, השוכנת ליד האגם הקדוש פושקאר 
שלפי המיתולגיה ההינדית נוצר ע"י פרח הלוטוס שנפל מחיקו של האל בראמה 
וכך נוצר האגם. נסייר בעיר ונראה את המקדש המיועד לאל בראמה. נמשיך לסייר 
בעיר על גדות האגם נצפה במאמינים ההינדים אשר לאורך כל שעות היום מבצעים 
טבילות טהרה באגם וטקסים דתיים שונים ואף מציעים לעוברי האורח להשתתף 
בטקסים. נותיר זמן לסיור וקניות בשווקיה הססגוניים של העיר. לקראת הערב, 

נצא לסיור גמלים במרחבי החולות של המדבר. לינה בפושקאר.

יום 8: פטהפור סיקרי – אגרה 
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נעזוב את פושקאר לכיוון אגרה, בדרכנו נעצור 
לביקור בעיר הרפאים פטהפור סיקרי )Fatehpur Sikri(, שנבנתה על ידי השליט 
המוגולי אכבר ושימשה כבירת האימפריה המוגולית במשך 14 שנה בלבד. העיר 
ננטשה בשל מחסור במים ושלל מבניה נשתמרו באופן מפליא עד ימים אלו. 
פטהפור סיקרי היא דוגמה מובהקת לעיר מבוצרת מוגולית בעלת הגדרות ברורות 
לעיר פרטית וציבורית. בנוסף, נצפה במסגד הגדול שבעיר בו קבור השייח סלים. 

בתום הביקור במקום, נמשיך בנסיעתנו לאגרה. 

יום 9 : אגרה, המבצר האדום והטאג' מהאל 
נקדיש את עיקר הביקור בעיר לאחד מפלאי תבל והאתר התיירותי הידוע ביותר 
בהודו - הטאג' מאהל. המוזילאום עצום הממדים אשר נבנה על ידי הקיסר שה-ג'האן 
לזכר אישתו האהובה מומטז מהאל, נחשב עד היום מופת ליצירות ארכיטקטוניות. 
במשך 22 שנה עמלו על בניית המבנה בעל השיש הלבן אשר צבעו משתנה לאורך 
שעות היום לפי מיקומה של השמש. השתקפותו של המבנה במימי האגם הוא 
מראה עוצר נשימה. נמשיך לסיור במבצר אגרה המוקף בחומה אדומה ושימש 
בעברו כמבצר צבאי ובתקופות מסויימות שימש כעיר בה שכנו ארומונות ומקדשים.

יום 10 : אגרה – דלהי – תל אביב 
תם טיולנו המופלא בהודו. לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נצא בנסיעה לכיוון 
שדה התעופה הבינלאומי של דלהי. אם ישאר לנו זמן, נוכל לעצור לקניות אחרונות 

באחד ממרכזי הקניות המובילים של האזור. 

הערות 
תוכנית הטיול מתארת את האתרים בהם נבקר, אך לא את סדר הביקורים 	·

או את כיוון הנסיעה.

המחיר כולל: 
טיסות ישירות הלוך ושוב תל אביב-דלהי	·
אוטובוס תיירים נוח וממוזג	·
לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה 	·
מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת טורס" 	·
כלכלה: חצי פנסיון, סך הכל 8 ארוחות בוקר + 8 ארוחות צהריים או ערב 	·
כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול	·
טיפ לנהג	·
טיפ למדריך המקומי	·

המחיר אינו כולל:
ביטוחים	·
הוצאות אישיות	·
אשרת כניסה )ויזה( 	·
מס לינה )אם קיים - התשלום ישירות בבית המלון(	·
טיפים לנותני שירות אחרים	·
· טיפ למדריך הישראלי )מקובל לתת $5 לאדם ליום(	


