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המסלול הדרומי והמסתורי  - טג'יקיסטן ל םיפי'גטיול 

 יום  14 | בדרך  המשי

מסע ייחודי אל ארצותיהם של הטג'יקים והקירגיזים, אנשי ההרים הגבוהים של 

פסגות מכוסות שלג וקרחונים, קניונים עמוקים חרוצים דרך רצופה מרכז אסיה. 

עמקים רחבים ירוקים ופוריים לצד , עוצמתייםומפלים נהרות זורמים בין הרים, 

גג  –הרי הפמיר חוצה את רכס המוקפים ברכסי הרים. טיול לטג'יקיסטן וקירגיזסטן 

צא הטג'יקי, עם ממוהעם פוגש באוכלוסיות . המסלול העולם בשפה התורכית

מונגולי. טיול -פרסי, ובקירגיזים שהם שבטים רועים נוודים ממוצא תורכו

בטג'יקיסטן וקירגיזסטן מתבצע בנסיעה בדרכים הרריות מהגבוהות בעולם, מגיע 

ביקורים באתרים היסטוריים כולל , קלות לנופים מרהיבים ומשלב הליכות רגליות

שהוא הרפתקה  זהו מסע .יםים מקומיים, כפרים ואוהלי נוודעל דרך המשי, שווק

מהפינות הפחות תיירותיות  תלאח ,על כל היבטיו חודישל פעם בחיים, אל אזור יי

 מרכז אסיה.  הרפובליקות ההרריות של בלב של היבשת, 
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 הטיסה לדושנבה, בירת טג'יקיסטן  2 - 1יום 

(, בירת טג'יקיסטן, אליה Dushanbeאיסטנבול אל דושנבה )נצא בטיסה מתל אביב דרך 

ה והתארגנות ת טובה בלב העיר. לאחר מנוחנגיע לפנות בוקר. העברה למלון בדרגת תיירו

אל  , מוזיאון ההיסטוריהמרכז העיר דושנבה, אל  נמשיך אל  .רנפתח את ביקורנו בעי

אל ארמון האומות, הידוע גם בשם שליטה הקדום של המדינה, וגם  -המונומנט של סומוני

מקיים לעיתים פגישות פסגה  ןו נשיא טג'יקיסטן, אמומלי רחמו(, שבKohi Milatקוהי מילאט )

.  מעל כיפת הזהב המעטרת את ראשו של הבניין, עם מנהיגים של מדינות שכנות חשובות

 בדושנבה.ארוחת ערב ולינה  .מתנוסס בגאון דגל טג'יקיסטן

 מ' 750ק"מ, לינה בגובה  60מרחק נסיעה כולל /  היסארמבצר  3יום 

היום נמשיך לטייל בסביבתה של דושנבה. נצא תחילה לאיזור הכפר היסאר ונבקר במבצר 

(, משכנו לשעבר של האמיר מבוכרה. בקומפלקס נמצאים גם מוזיאון היסאר Hissarהיסאר)

נחזור לדושנבה, ונשלים  והמדרסה המקומית ונבקר גם בהם. לאחר סיום הביקור בהיסאר

נבקר בפארק הנצחון, בשוק המקומי ובקומפלקס המפואר קוחי נברוז. את סיורנו בעיר. 

 ארוחת ערב ולינה בדושאנבה.

 מ' 1200ק"מ, לינה בגובה  360מרחק נסיעה כולל /   נסיעה אל לב הרי פאמיר 4יום 

ונצא בכביש ההררי מזרחה אל  נעלה עם הג'יפים לראשונה על דרכי כביש חוצה פמיר הבוקר

ק"מ, כאשר אנו  290 -תוך ההרים. נסיעה בת כשמונה שעות בנופי הרים אדירים לאורך כ

ובדרכנו  נעצור בנקודות תצפית נופיות, דורה,-נוסעים דרך העמקים הציוריים קראטג'ין וטביל

עיירה קלעי במלון לינה בו ארוחת ערב מ'. 3300רבט בגובה של -הרים קאבוהבמעבר  נעבור

קלעי רומב נמצאת באזור האוטונומי בדאחשאן, וזו הנקודה הראשונה  (.Kalaikhumbקומב )

 בטיול בה נוכל לצפות על אפגניסטן ועל נהר הפאנג'.

 



 
 
 
 

 ~4 ~ 

 אביב-תל ,13שונצינו טיולי שטח"       רח'  –"אקו 
 E-MAIL: mail@eco.co.il  03 - 6879099פקס:    03 - 6879090טל: 

 

 מ' 2200ק"מ, לינה בגובה  240מרחק נסיעה כולל /  אל חורוג סטןאפגנימגבול  5יום 

המהווה גבול הפנג' האדיר, נהר הרים מרשימים. הכביש נמתח לאורך נמשיך בנסיעה בנופי 

, נבקר במבצר באחד מכפרי האזורצהריים הפסקת בין טג'יקיסטן לאפגניסטן. נעצור לטבעי 

(, מרכז פרובינציית בדאחשן, Khorogונמשיך בנסיעה אל העיירה חורוג )( Vamarואמאר )

את דרכיה  םזקופות מעטרי דרות עצי צפצפהששעיירה בת רחוב אחד לאורך נהר ועמק צר, 

 לינה במלון מקומי. ו ארוחת ערב .עץ נטועים בסביבתה אפרסקים ותותי ,תפוחים בוסתניו

 מ' 2200ק"מ, לינה בגובה  360מרחק נסיעה כולל /  עמק הווחאן  6יום 

 , מסדרון גאוגרפי מרשים שפוגש בקצותיוווחאןהנצא מחורוג ונמשיך בנסיעה דרך עמק 

ששרד באופן כמעט מושלם, וממנו  Yamchun)נבקר במבצר יאמצ'ון ) .בארבע מדינות שונות

, הבוקעים על צלע ההר, בהם נוכל Bibi Fotima)) ביבי פטימהמעיינות החמים נצעד אל ה

 (Kahkaha. נחזור לחורוג ובדרך נעצור בהריסות מבצר קהאקחה )לטבול כמנהג המקום

ובסנטוריום המפורסם גארם  ,השוכנת על גבול אפגניסטןהמאה השלישית לפנה"ס מ

 .חורוגבבמלון לינה ארוחת ערב ו .(Garm Chashmaצ'אשמה )
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 מ' 3600ק"מ, לינה בגובה  355מרחק נסיעה כולל /  השוק האפגני  7יום 

 מקומיים כפרים עבר אלנצפה גן הבוטני השני בגובהו בעולם וב נתחיל את היום בסיור

ג. הזדמנות נדירה לצפות בסוחרים המגיעים לעיירה חורוב אפגנינמשיך לשוק ה בסביבה.

הבוקר נצא בנסיעה דרך מעבר לאחר הביקור בשוק  מכפרי האזור ומאפגניסטן הסמוכה.

ונעפיל למעשה לאזור השטוח והגבוה יותר של הרמה. נמשיך  (Khargush)ההרים חארגוש 

ארוחת ערב  .Alichur)) אליצ'ור כפרונבקר ב( (Murgab בנסיעה אל עבר העיירה מורגאב

 ולינה במלון מקומי במורגאב.

 

 מ' 3600לינה בגובה  / יום מלא באזור מורגאב 8יום 

 ", בית מלאכה ומקום לממכריאקהבית "היום נטייל במרחבי העיירה מורגאב. נגיע אל 

אל השוק המקומי ואל המסגד של העיירה, נמשיך של אזור הפמיר. מסורתיות ת ידומלאכ

(, נבקר בפטרוגליפים שהתגלו Madian) ואחרי הפסקת הצהריים ניסע לאתר הקדוש מאדיאן

באזור ובבית משפחה מקומית. לקראת ערב נחזור למורגאב, ונסיר את אבק הדרכים 

 ב.אבמורג במלון מקומי ארוחת ערב ולינה בחמאם מקומי בטבילת התרעננות.

 

 מ' 940ק"מ, לינה בגובה  400מרחק נסיעה כולל /  ונופי הפמירקירגיזסטן  9יום 

-Akבאיטל )-נעבור את מעבר ההרים אק ,- Pamir Highwayנמשיך לנסוע על גבי ההיום 

baital 4260 בגובה ארט-קיזיל הגבול ניסע אל מעברמטר ואת עמק מוזקול.  4655( בגובה 

קירגיזסטן. נרד מן ההרים אל עמק אלאיי שלמרגלות הרי הפמיר  חצה אותו אל עברמ', ונ

מחנה הבסיס של אחת הפסגות הגבוהות  בקרבת ,((Sary Tash לאזור הכפר סארי טאש

אל מזרח עמק פרגנה והעיר ,  מ' 3600נסע דרך מעבר טאלדיק,   ברכס הפמיר, הר לנין.

ק היא עיר מרכזית על פני דרך המשי ההיסטורית בקצה המזרחי של עמ (. אושOshאוש )

בין רכסי הפמיר מדרום והטיאן שן מצפון. נצא בהליכה רגלית אל הר הממוקמת הפרגנה, 

סולימאן, צוק סלע גבוה בלב העיר, המשמש מקום קדוש ומרפא לאנשים הסובלים מבעיות 

מפסגת ההר שבראשו נשקף נופה ו מסגד למרגלות ההר שוכןבריאות, ומרכז עלייה לרגל. 

 ארוחת ערב ולינה באוש. .שמסביבהשל העיר וההרים 
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ק"מ, לינה  390מרחק נסיעה כולל /  (Khujand) חזרה לטג'יקיסטן דרך קוג'אנד  10יום 

 מ' 300בגובה 

גדול הנפרש לאורך הנהר החוצה את עמק אוש, שוק  -היום נטייל בבאזאר המרכזי של אוש 

לבד האופייניים לעם הקירגיזי ושטיחי  םובו מיטב מוצרי מרכז אסיה, מזון, בגדים ואף כובעי

(. נחצה בחזרה Kizil Belנמשיך בנסיעה מערבה ונגיע אל מעבר הגבול קיזיל בל ) הנווד.

(, אגם מלאכותי ענק, ונגיע לעיר קוג'אנד Kairakumלטג'יקיסטן, נעבור בשמורת קאיראקום )

 ה.למנוחה ולינ

 990ק"מ, לינה בגובה  290מרחק נסיעה כולל /  (Zeravshan) עמק זאראפשאן 11יום 

 מ'

נתחיל את היום בביקור בעיר קוג'אנד. נבקר בבאזר הגדול, אחד המפורסמים במרכז אסיה. 

נבקר גם באזור נהר סירדאריה ובמוזיאון העתיקות. לאחר הפסקת הצהריים נצא לכיוון 

(, תוך מעבר בנופיו המפוארים של עמק זאראפשאן. נעצור בדרך בעיר Penjikent) פנגי'קנט

(. ארוחת ערב ולינה Mugteppa) ( ונבקר בארמון מוגטפהIstravshan) סטראבשאןאי

 בפנג'יקנט.
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ק"מ,  170מרחק נסיעה כולל /  (Marguzor( ואגמי מרגוזור )Fanהרי הפאן ) 12יום 

 מ' 990לינה בגובה 

, שלוחה של הרי הפמיר, עם פסגות ענק המתנשאות עד לגובה של הפאןהיום נבקר בהרי 

מ'. בשולי הפסגות חיים הרועים הטג'יקים עם עדרי הכבשים שלהם. אגמים  7000–למעלה מ

ממלאים את העמקים ההרריים שבצל הקרחונים. "אלף פסגות לא חשו מעולם כף רגל אדם 

. ודומה כי דבר לא השתנה מאז רים אלו,ומתאר את מסעו בה הנטבעת בהן" אומר מרקו פולו

נצא למסלולי הליכה בין האגמים, נערוך הפסקת צהריים בבית משפחה מקומית ובסוף היום 

 נחזור לפנג'יקנט לארוחת ערב ולינה.

 

 

 מ' 750ק"מ, לינה בגובה  310מרחק נסיעה כולל /  אגם איסקנדרקול 13יום 

היום נתחיל בביקור במוזיאון הארכיאולוגי של פנג'יקנט ולאחר מכן נעזוב את פנג'יקנט 

( הקרוי על שם Iskanderkulונתחיל לחזור מערבה לדושנבה. נגיע לאגם איסקנדרקול )

אלכסנדר הגדול. נצא למסלול הליכה מסביב לאגם, נגיע גם למפל הסמוך אליו ולאחר מכן 

ולינה  מסכמת (. ארוחת ערבVarzobרה דרך עמק וארזוב )נמשיך בנסיעה לדושנבה הבי

 בדושנבה.
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 החזרה לארץ 14יום 

 לפנות בוקר נגיע לשדה התעופה לטיסה חזרה הביתה.

. 

 


