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 יום 10 | מסע בדרך המשי –טיול ג'יפים לקירגיזסטן 

 
 הטיול:מסלול 

 
טיול ג'יפים בנהיגה עצמית בקירגיזסטן חושף את המטיילים לאחת המדינות היפות בעולם. עדר של אלף 

סוסות  יאקיים פראיים חוצה את ערבות העשב בדרכו אל פלגי מים. נוודים קירגיזים מכינים מעדנים מחלב
גבי גמלים דו דבשתיים הנושאים את מאהלי הצמר שלהם. בעבר עברו בדרכים עתיקות אלה  ונודדים על

שיירות של סוחרים ומלכים, מרקו פולו ואבן בטוטה, והיום נחצה את דרכי המשי בג'יפים חדישים אשר 
ה, במפגשים עם יאפשרו לנו להגיע למקומות נידחים באמת. נכיר גם את הפן האתנוגרפי של המדינ

 ודים, ובצפייה במשחקים ובמסורות הקדומות שלהם. הנו

         
 בישקק  -ת"א  1יום 

 .2אל בישקק, בירת קירגיסטן. הגעה בשעות הבוקר המוקדמות של יום  יעד בינייםטיסה מת"א דרך 
 

 ( Bishkekבישקק ) 2יום 
ומנוחה של אחר ארוחת בוקר "מ משדה התעופה. לק 30( הנמצאת במרחק של Bishkekננחת ונעבור לעיר בישקק )

נצא לסיור היכרות עם בישקק אחת הערים הגדולות והחשובות במרכז אסיה. נבקר בכיכר העצמאות, מספר שעות 
 בבישקק. ערברוחת וא . לינהובשוק אוש ההומה והססגוני ברחובות המרכזיים,
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 אגם סונקולאזור אל  3יום 

, המשמשת כבסיס הגעה אל בעיירה קוצ'קור נעצור .דרומה בדרך נופיתצא מזרחה ואח"כ נוהבוקר נקבל את הג'יפים 
 Moldo Tooמטר( ורכס מולדו טאו ) 4042בגובה  Sonkul Rangeהמוקף ברכס סונקול ) ,אגם היפיפה סונקולה

Range  ייה לאגם סונקול ונתכונן לקראת העל נאכל ארוחת ערב ,בבית מלאכה לייצור לבד נבקר מטר(.  3900בגובה
 לינה בקוצ'קור. יום המחרת.ב
 

 נארין -אגם סונקול  4יום 
(, Son Kul Lakeנבלה חצי יום בסביבות אגם סון קול )ו מ'( 3,446דירה ולמעבר קלמאק אשו)לדרך שטח אנצא 

מסענו לאחר מכן נמשיך בשיכלול תצפיות ממרומי הרכס אל באגם, כאשר האמיצים יוכלו לטבול באגם )מומלץ!(. 
שישלב התוכים(  33)מעבר (. בדרכנו נוכל לראות נופים מקסימים, וכן מעבר הררי מרגש Naryn) ןלקראת נארי

 ארוחת ערב ולינה בנארין.הליכה רגלית למפל המנקז את ממי אגם סונקול. 
 

 חציית רכס הטיאן שאן 5יום 
( ומעבר Eki-Naryn Riverנארין )-ת נהר אקיאת יום זה נבלה בנהיגה מהנה אל לב הרי הטיאן שאן. בדרכנו נחצה א

מטר(. ביום זה מסענו ייקח אותנו לאזור פראי במיוחד של מרכז  4020בגובה  Tosor Passההרים המלכותי טוסור )
 Kaji) קאג'י סאיל נגיע(, נהרות, אגמים נחלים וקרחונים. בערב Central Tien Shan Mountainsשאן )-הרי טיאן

Sayלון(, שם נאכל ונ.  

     
 

 ( Karakolשוורים אדומים, מפלים וציד עיטים בדרך לקרקול ) 6 יום
האגם -Issikulהדרומיים של אגם איסיקול ) חופיו(, לאורך Karakolלאחר ארוחת הבוקר נתכונן לנסיעתנו לקראקול )

האדומים שבעת השוורים רוץ (, עJety Ogyz Gorgeההררי השני בגודלו בכל העולם(. בדרכנו נבקר בערוץ ג'טי אוגיז )
(Seven Red Bulls Gorge( "וב"לב השבור ,)Broken Heart)ונבקר בעמק הפיות. נהנה מהיופי האלפיני של הערוץ , ,

ונכיר את משפחת מגדלי העיטים, אשר יאפשרו לנו לחזות   שבו משתרע אחו אלפיני מרשים. נבקר במפלי מים
אשר אולפו על ידי בעליהם. ארוחת ערב ולינה  יד באמצעות עיטים,במסורת שהיא ערש התרבות הקירגיזית, צ

 בקרקול.
 

 המעיינות האגדיים של אלטין אראשאן 7יום 
ביום זה נשאיר את כל הג'יפים בבית המלון ונקפוץ אל תוך משאיות צבאיות של ברית המועצות לשעבר, )זייל( על 

מטר(, המכוסה בצמחייה עשירה  3030בגובה  Altyn Arashan Gorgeמנת לבקר בערוץ המהמם אלטין אראשאן )
את אבק הדרכים של הטיול נסיר בטבילה מפנקת במעיינות החמים הטבעיים הצמודים וירוקה, ואחו אלפיני עצום. 

וכדי להשלים את החוויה מומלץ לעבור ישירות מהבריכות הלוהטות לנהר הקפוא להמרצת לנהר ארשאן, 
ים מהתקופה הסובייטית. כאשר נגיע למקום נבין למה נבחר ר נופש לקוסמונאוטהמקום היווה בעבר אתהדם....

לאחר מכן נשוב לקראקול  דווקא המקום הזה מכל ברה"מ לשמש כמתחם הירגעות לטייסי החלל המובחרים.
 לארוחת ערב המלווה במופע עממי של נגנים מקומיים.
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  Cholpon Ata town)צ'ולפון אטא ) -יק קול סצפון אגם אי 8ום י

, אחת החוויות הגדולות של טיול בדרך )פעיל בימי א'( של קראקולהבהמות בשוק ארוחת בוקר נצא לביקור לאחר 
 הנחצ ,(. נכנס לקניון סמיונובקהLake Issykkul) יק קולסיעה לעבר גדתו הצפונית של אגם אינצא בנסנמשיך ו המשי.

חבוי ומקסים. לקראת ערב נגיע לעיירת הנופש צ'ולפון אתא,  לעבר אגם הרים ניסעבו  גורייבקהמעבר הרים לקניון גר
וארוחת המתמלאת בקיץ בקירגיזים ובקזחים המגיעים לנפוש. המעוניינים יוכלו להיכנס לטבילה מרעננת באגם. לינה 

 בצ'ולפון אתא.ערב 
 

 בישקק -צ'ולפון אטא  9יום 
במשך מקום בת העיירה צ'ולפון אטא, עדות לחיי הנוודות והפולחן באת הבוקר נתחיל בסיור באתר ציורי הסלע בקר

נמשיך אל מגדל בוראנה שריד נוסף לדרך המשי שעברה באזור. אחה"צ נגיע , יק קולסאלפי שנים. נעזוב את אגם אי
 לינה בבישקק. ונצא לארוחת ערב לסיכום הטיול.לבישקק, נחזיר את הג'יפים 

 
 בחזרה הביתה 10יום 

 קר נצא לשדה התעופה אל טיסתנו חזרה הביתה, דרך יעד ביניים.השכם בבו
 
 

 טיול ג'יפים שכולו טבע ונוף תוך היכרות עם הנוודים הקירגיזים ומסורותיהם. אופי הטיול לקירגיזסטן: 
 

 . 7להעברות, משאית צבאית ביום  /אוטובוסוואן, Lexusאו  Toyota LCג'יפים מסוג תחבורה: 
 

 לכל אורך הדרך. , חוץ מבישקק הטובים בנמצא טוביםת ובבתי ההארחה לינה במלונו לינה:
 

 .לכל אורך הטיול חצי פנסיון כלכלה:
 

 מדריך מקומי מקצועי דובר אנגלית, ג'יפ מנהלה עם מכונאי מקצועי צמוד. צוות :
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