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 19.7-6.8.17 לערבות אסיה בסיביר ובמונגוליהמסע 

 

 

 

 

 
הרכבת , מונגוליה, מושגים כמו סיביר ,לא בכדי. בסיביר ובמונגוליה ,מזה זמן, רבים מכם מגלים עניין

 .מציתים את הדמיון -ל ימת בייק, ערבות אסיה, הטרנס סיבירית

פלישות סוערות של , חאן סינג'ג, של ארץ גזירה, של עולם רחוק ובלתי מושג, דמיון של מרחבי אין קץ

, שאמאניזם, חיי נוודות, נהרות, אגמים, יערות, טבע מעולם אחר, גמלים כפולי דבשת, פרשים מונגולים

 .עולם של פעם, םובקיצור עולם הולך ונעל. היסטוריה מרתקת, נדידות עמים

 קרייםייתחלק לשלושה חלקים ע, ימים 91בן טיולנו 

 

 אזור דרום סיביר –חלק ראשון 

 ;בסיביר -והעיר אירקוצק  האי אולחון, איזור ימת בייקל - חלק שני 

 .מונגוליה - -חלק שלישי
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 : תוכנית הטיול 

 

 ( arnaulB) ברנאול   -מוסקבה –א "ת- 11.1.11,  -'ד 1יום 

אליה  נמשיך בטיסה לברנאול, (כשעתיים)א למוסקבה ולאחר זמן קונקשין קצר "צ מת"צא באירופלוט אחהנ

  לינה במטוס.  נגיע למחרת מוקדם בבוקר

 בחברת איירופלוט : לוח טיסות 

  19:91נחיתה  – 15:05: המראה  –מוסקבה  -א"ת -19.1

 (ת למחר ) 05:15נחיתה  – 01:19: ברנאול המראה  –מוסקבה  -19.1

 

 ( arnaulB) ברנאול   -מוסקבה –א "ת-1..2,  -'ה 2יום 

. השוכנת בדרום סיביר באזור האלטאי מהיפים  בנוף הסיבירי. בשעות הבוקר המוקדמות נגיע לברנאול 

בדרך נעבור ליד פסלו של (.  Teletkoye) נמשיך בנסיעה לכיוון אגם טליצקויה .  העברה לארוחת בוקר 

הדרך עוברת . להכרת העם האלטאי נבקר במוזיאון האתנוגרפי . במאי וסופר סובייטי,ולנוע שוקשין שחקן ק

 (לילה  1. ) לינה  באזור האגם . בנופים יפים 

 

 ( yaA) איה  זור אגםא, אזור אגם טליצקויה -21.1, -'ו 3יום  

בכריית זהב בהרי  בעבר עסקו" ) אגם הזהב "–טלצקויה אגם ארוחת בוקר נצא ליום טיול באזור אחרי 

עשרות נהרות זורמים לאגם . 'מ 301מעל הים ועומקו המירבי ' מ 434גובהו . הגדול באגמי האזור (  האלטאי 

בצד הצפוני שלו כמעט פי שניים . 'מ 099-1399האגם מוקף בהרים שגובהם נע בין . זה וממלאים אותו במים 

נבקר בדרך  . נשוט באגם נתפעל מהנוף מסביב .נסקו י יו"הוא מוכרז שמורה טבעית ומוכר ע. בצדו הדרומי

  (לילות  2) לינה באזור איה . (Korbu. ) במפלי קורבו

 

 אזור אגם איה – 22.1, -שבת 4יום 

רוק שהמקומיים מאמינים שמי 'נבקר במעיין מאנז. ניסע לאורך נהר הקאטון . היום נבקר באזור אגם איה 

נעלה ברכבל לנקודת תצפית על נופי ( . לא ידוע בכמה ) בכמה שנים ששותה ממי מעיין זה נהיים צעירים 

כמו כן נבקר בסכר צאמלסקויה שנבנה על גדת . ( מנזר פטמוסי ) נבקר במנזר נשים הנמצא על אי . האזור

 . לינה באזור איה.  נסיים את היום בביקור בחוות איילים בה נעשה שימוש בקרני האיילים. הנהר

 

 ( ovosibiriskN) רסיק ינסיעה לנובוסיב – 1.23 -'א  5יום 

אחרי ) רסיק העיר השלישית בגודלה בפדרציה הרוסית ילפנינו יום נסיעה ארוך שבסופו נגיע לנובוסיב

בשל היותה המרכז " שיקגו הסיבירת " ולפעמים " בירת סיביר " העיר מכונה ( מוסקבה וסנט פטרסבורג 

  (לילה  1) סק ילינה נובוסיביר. לקראת ערב נגיע לעיר. האדמיניסטרטיבי והכלכלי של האזור 

 המסלול יותאם בעקבות השינוי . תתכן ושעת הטיסה שמתוכננת ביום למחרת תשתנה
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 (Irkutsk)אירקוצק  -נובוסיבירסק-24.1 -'ב - 6 יום 

הרכבת תחילתה ככפר קטן שהיה על מפגש מסילת .  1993את היום נקדיש לסיור ב עיר שנוסדה בשנת 

והמקום אליו הוגלו אנשים בשנות , גידולה נזקף למיקומה האסטרטגי . הטרנס סיבירית ונהר האוב הגדול 

נבקר באתרי העיר ביניהן . לימים נבנו בה מוסדות אקדמיה ומחקר . י המשטר הרוסי  "ע 09של המאה ה  49ה

משוררים ( האופוזיציה הסובייטית זמרי " ) הבארדים " רחובותיה המרכזיים ושדרת , מבנה האופרה הגדול

בשעות .שהיו מבצעים את שיריהם בליווי גיטרה בהם הייתה מסתתרת נימה של בקורת נגד השלטון המרכזי 

  (לילות  2) לינה אירקוצק . העברה למלון . הערב נטוס לאירקוצק

 

 אירקוצק, (Listvyanka)ליסטביאנקה , ימת בייקל 152.', ג 1יום 

, אנגרה, העיר ממוקמת יפה על גדת הנהר הגדול. שנה ויש עליה חתיכת היסטוריה 319לפני אירקוצק נוסדה 

העיר . ועליו בנוי נמל גדול וחשוב( אל אוקיינוס הקוטב הצפוני)שמהווה את הניקוז היחיד מימי אגם בייקל 

וזיאונים נחמדים במספר מ, ציורי וסואן, בשוק גדול, בבתי העץ ההיסטוריים, מפתיעה בארכיטקטורה קלאסית

 ( 1..2מה שלא נספיק נעשה ב )  .במרכז זה ובבית הכנסת. ואפילו במרכז יהודי גדול ויפה

הביקור הראשון בבוקר יהיה . מ מאירקוצק"ק 01הנקודה הרחוקה ביותר שוכנת . נסיעותינו היום קצרות

אלצי ובו רוכזו מבני עץ רבים שם המוזיאון ט. על גדות הימה, במוזיאון אתנוגרפי פתוח בלב יער רחב ידיים

על הפונקציונליות , נעמוד על הארכיטקטורה של אותם ימים(. חומר הבנייה היחיד במאות הקודמות)ומגוונים 

בני , ועל אורח החיים והמורשת של המתיישבים החלוציים, המיוחדת בתנאי סביבה ואקלים לא פשוטים

נמשיך קצרות למוזיאון ימת . העץ של האומנים המקומייםנוכל גם להתרשם מעבודות . קבוצות אתניות שונות

נעמוד גם . ותופעות הטבע הקשורות לגוף מים אדיר ומיוחד זה, הצומח, בייקל המעניין שמציג את בעלי החיים

החיים רק פה במים , אחת מגולות הכותרת בביקור הם כלבי הים האנדמיים. על נתונים מאלפים אודות הימה

נעלה בשביל נוח ביער . זה מקום יחיד לתופעה זו על פני הגלובוס. יהם באוקיינוס הקוטבהרחק מאח, מתוקים

נבקר בכפרון בו חרש הברזל והנפח הוא . רסקי לתצפית יפה על הימה ועל שפך נהר האנגרה'הסמוך לגבעת צ

היום בביקור נסיים . עדיין פונקציה חשובה ונוכל גם לראות את כלבי סיביר האימתנים גוררי כרכרות השלג

היו , נתרשם מכנסיית ניקולאי הקדוש שברכתו וניסיו המפורסמים. ליסטביאנקה, בעיירת הנופש על גדת האגם

כן נבקר . הללו התמקמו כאן לצורך מסחר עם עמיתיהם המונגולים והסינים. חשובים לסוחרים המקומיים

 .לינה באירקוצק. קצרות בשוק המקומי

 
 

האי אולחון , (Sakhurta)סאחּורטה , (Sagan Zaba)י סאגאן סאּבא מצוק  162.', ד - .יום 

(Olkhon) 

 -פעמינו לעבר האי הגדול ביותר בימה . ברובה על כביש אספלט סביר. מ"ק 399לפנינו נסיעה של כמעט 

אלו כתובות הסלע היחידים שנמצאו באיזור הבייקל . בדרכנו נצעד לביקור במצוקי הפטרוגליפים. אולחון שמו

, וממנו נשוט במעבורת אל האי הגדול ביותר בימת בייקל סאחּורטה נמשיך לכפר. והם ממש על שפת המים

יערות , חופים נהדרים, יר הוא הישוב הגדול והיחיד באי המיוחד שבו דיונות'ניסע למלוננו בחּוז. אולחון

היה פה . ניתוקו מחופי הימההתפתחה באי תרבות מקומית בשל . ומצוקים צבעוניים הגולשים ישירות אל המים

י אונסקו כאתר מורשת תרבות "לא בכדי הוכר האי ע. מרכז לשמאנים הבוריאטים וכן למאמינים בודהיסטים

 (לילות  2) לינה באולחון . עולמי

 



 

 טיולים עם מעוף - מעוף הציפור

Bird's View – Tours With Different View 

 tsipor1@bezeqint.net|  450-4311330|  ילן ציפורהא

 אולחון- 112.', ה- 1יום 

. בחוף אידאלי, םנעבור בדיונות ובחורש הטובל כמעט במים הזכים והצלולי. היום ניסע ברכבי שטח לצפון האי

(. ובערב במלון לאזן עם סאונה סיבירית מסורתית)יוכלו להנות משחייה מענגת , די קרים, אלה שאוהבים מים

שן " Khoboy)ננסה לתור אחר כלבי ימת בייקל ונמשיך להליכה בין מצוקי הצפון המרשימים בכיף חובוי 

יר לסלע 'לפנות ערב בשעת השקיעה נהלך בסביבת חוז. י הימהעם תצפיות נהדרות על האי ועל מרחב"( הפיל

המרתק הוא (. Shamanka)סלע שאמאנקה  -( Burkhan)בכיף בורחאן , השמאנים החשוב ביותר בבייקל

, שעם הגעת הבודהיזם לפה הפך הסלע מקום עלייה לרגל אף עבורם ולאחד מהמקומות הקדושים ברחבי אסיה

זה מזכיר את הבודהיזם הטיבטי שלא דרס בשום שלב את . גייה האצורה בובשל האמונה העממית על האנר

לינה . נבקר אף בחוף החולי השוקק נופשים רוסים והמפתיע במימדי הענק שלו. האנמיזם והשאמאניזם

 .באולחון

 

 

 

 

 

 

 

 (בירת מונגוליה ) טיסה לאולאן באטאר  -, אירקוצק-אולחון  – 1.2.', ו .1יום 

נשוב , "שערי אולחון"הקרויים גם " מיצרי הים הקטן"במעבורת דרך . ט באולחוןיייף השנסיעת בוקר לרצ

ביקורים בעיר ונשתדל להשאיר גם זמן , ליבשת ונחל בנסיעה חזרה לאירקוצק ובחלק השני של היום נשלים

 .ערב נטוס לאולאן באטאר  אליה נגיע בשעות הערב המאוחרות לאחר ארוחת . לשוק המיוחדמה 

 (  לילות  3.) אולאן באטאר  לינה

במידה והיא תתבטל או לא תתקיים המעברר ייעשה ברכבת . נכון להיום ישנה טיסה : הערה חשובה  

 .נדע זאת סמוך לבצוע הטיול. לילה 

 

 הפארק הלאומי חוסטאי  (Ulaan Baataar) אולאן באטאר  -1-21..3 -' א –' שבת-12-11ימים 

נסייר במוזיאון ההיסטורי הלאומי שמדרך . זו עיר בת כמליון תושבים. נגוליההיום יוקדש לביקור בבירת מו

נלמד קצת על הקבוצות האתניות המרכיבות . הטבע מדגיש ימי תור הזהב של האימפריה המונגולית האדירה

נתצפת . חאן שהיה המונרך השליט האחרון( Buugd)נבקר בארמון החורף של בוגד . את הפסיפס המונגולי

נסייר בעיר בכיכר המרכזית על שם הגיבור שוחבאטאר , (Zaisan)יר מגבעת זאיסאן על הע

(Shuukhbaatar) ,אין להתפלא שחזות לב העיר מזכיר את עברה הסובייטי. בשדרותיה וברחובותיה . 

באחד . שם נראה סוסי פרא שמונגוליה מפורסמת בהם( Khustai) ביום השני ניסע קצרות לשמורת חוסטאי 

 .לינה אולאן באטאר. נהנה ממופע פולקלור מקומים הערבי
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 ( Bayanzag)באיאנזאג , (Dalazadgag)דאלאנזאדגאג  31.1', ב 31יום 

 The" )להבות המצוקים"ומשם ניסע לבאיאנזאג המכונה בשם . מרכז מדבר גובי נטוס לדאלאנזאגגאג

Flaming Cliffs )המקום מפורסם גם בשל שרידי שלדים . רעל שום הגוון האדום של המצוקים שבהם נבק

אפמן אנדריוס שהדהימה את העולם המדעי 'זו תגלית של האמריקאי רוי צ. של דינוזאורים וביצים פוסיליות

עצי עציון " יער"נעשה מסלול רגלי אופציונלי יפה ונבקר ב. בתחילת המאה הקודמת, בכלל" מגלי עולם"ו

(Saxaul tree )חול ואופייני למדבר ולמדבר למחצה של האיזור העצום של גובי שהוא עץ מדבריות ורכסי .

. מאובזרים ונוחים ללינה, אוהלים בסגנון המסורתי, כלומר }יורטות}כאמור אלו גרים )לינה בגר קמפ באיזור 

 (לילות  2)  .זה הסגנון במרחבי הקאנטרי המונגולי

 

 (Khongor)דיונות חונגור  1..', ג 41יום 

הנוהגות , משום שבעת רוחות עזות" הדיונות המנגנות"הקרויות . ניסע לאיזור הדיונות"הטיםהמצוקים הלו"מ

מימדי . הן משמיעות מעין צלילי כלי נשיפה בקול תרועה ולעתים מן רעש של מטוס, כאן בעיקר בלילות

 ת הגדול ביותר זה איזור הדיונו. מ רוחב"ק 11-09-מ אורך ו"ק 199. רצועת דיונות צפונית זו הם גדולים מאד

הוא החיה המבוייתת , הנמוך מהגמל החד דבשתי, הגמל כפול הדבשת. מעל פני הים'מ 999במונגוליה וגובהו 

נעשה לנו מסלול מהמישור הערבתי אל גב . במיוחד באיזור נווה המדבר של נהר חונגור, האופיינית כאן

פטור אותנו מהליכה באיזור פאסטורלי זה בעיקר זה לא י, ...(הלא מעוניינים פטורים)הדיונות בין דבשות גמל 

לינה בגר קמפ . גם מעניין לראות את גווני הדיונה משתנים בכל שעה משעות היום. בשעות בין הערביים

 (לילה  1) . באיזור

 
 

 (Yoliin AM)עמק הנשר  2..', ד 51יום 

שמהווים ( הפיות של גובישלושת היפ=  Gurvan Saikhan Gobi)נמשיך שרשרת ההרים גורבאן סייחאן 

אנו . נשר ועיט, יעל ומיני עופות דורסים כמו קונדור, יש סיכוי לראות כאן כבש בר. את סוף הרי האלטאי

 .לינה בגר קמפ באיזור. נבקר בפנינת האיזור בעמק הנשר שזהו קניון קרחוני בו נעשה מסלול רגל יפה

 

 (Gorki Terelj)' ארק הלאומי גורקי טרלגהפ, ינגס חאן'אנדרטת ג -3-..4' ו-'ה -11-16ימים 

אנחנו הלא , ינגס חאן'וניסע אל אנדרטת גמשם נמשיך ניסע לדאלאנזאדגאג ונטוס לאולאן באטאר 

פ האמונה פה הוא קיבל שרביט השלטון בצורת שוט "מיקומה של האנדרטה נבחר כי ע...במונגוליה

או שמא )ס רכוב על סוסו וצופה למרחבים ינג'האנדרטה עצמה גדולה ומרשימה ובה ברור שג. מוזהב

כולנו הרי יודעים שהאימפריה תחת שליטתו הגיעה למימדים אדירים ...(. או רואה רחוק... צופה פני עתיד

בדרך נבקר במנזר ' נמשיך לשמורת טרלג.לא הגיעה, שאף אימפריה אחרת במהלך כל ההיסטוריה

את היום הבא נקדיש לשמורה זו  .ושם נלון בגר קמפ' נגיע לפארק הלאומי טרלג  (Aryapala).אריאפלה

סלע "נחלים מתפתלים ועמקים מוריקים ונבקר ב, בין תצורות סלע מרהיבות' נהלך בשבילי פארק טלרג

 ( לילות  2)  לינה בשמורה . סמל סיני ומונגולי לאריכות ימים" הצב
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 אולאן באטאר –' טרלג  ..5, שבת  -1.יום 

ולזמן חופשי לשוטטות , לפי הצורך, צ"ביקור אחה ב אל אולאן באטאר להשלמתנשלים ביקור ונשו

 (לילה  1) . לינה באולאן באטאר. ולקניות

 

 א"ת -מוסקבה  -אולאן באטאר  6..' א 11יום 

 .העברה לשדה שממנו נתחיל את החזרה ארצה דרך מוסקבה 

 לוח הטיסות באיירופלוט ליום זה 

 99:19 –נחיתה   -99:19 – המראה -מוסקבה -אולאן באטאר

 11:91 –נחיתה  -10:19 –המראה –א "ת –מוסקבה 

 

 בהתאם לנסיבות ולשיקולי המדריך, בביצוע ובסדר, ייתכנו שינויים בתכנית

 : המחיר כולל
 

 א"ת –מוסקבה  -אולאן בטאר. ברנאול –מוסקבה  -א"ת -כמפורט במסלול    -סותטי 

 לאן באטאראו -אירקוצק -נובוסיבירסק –טיסות  2 

 .למדבר גובי וחזרה  –טיסות פנים במונגוליה  2 

 (אוהלים מונגולים בחלק מהטיול במונגוליה ) ובגרים  .מדרגת תיירות טובה לינה בבתי מלון  

 מלאה לאורך הטיול :  כלכלה 

 . ביום ההגעהבוקר נוספת ביום ההגעה ארוחת   

 .אוטובוס המתאים לנסיעה באזורים אלה: התחבור 

 שבתוכנית סות לאתרים דמי כני 

 – זאב דר  –מדריך ישראלי  

 .אנגלית ידובר םיימקומ כיםמדרי 

 .ל"טיפים לנותני השירותים בחו 

 

 : המחיר אינו כולל
 

 . ביטוח רפואי ומטען 

 (. 'משקאות וכו, כביסה, בידור)הוצאות אישיות  

 .שתייה בארוחות הכלולות  

 כל מה שאינו מופיע בסעיף המחיר כולל  

 .י השלטונות שאינן ידועים בזמן הגשת ההצעה "קומיים שיוטלו עמיסים מ 
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 תנאי תשלום

מטרת המקדמה להבטיח את   -אשר תשולם ב, למטייל 450$עם ההרשמה תיגבה מקדמה בסך 

 .י המוצג כאן"עפ, רמת שירותי התיירות הנאותה

 :שאר התשלומים יהיו כלהלן

 .1.4.17 -מעלות הטיול ב /13

 .1.5.17 -נוסף ב /13

 .1.6.17עד  –אחרון  /13

 .והעברה בנקאית, (קים'צ)המחאות , דולרי3מזומן שקלי: ניתן לשלם באמצעי התשלום הבאים

 .תשלום בשקלים יחושב לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום

 

 


