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הערות מיוחדות
התמודדות עם גובה: ברוב חלקי המסע נשהה בגובה של מעל 3,500 מ'' מעל פני הים. בגבהים אלו  

עלולים להופיע סימפטומים של מחלת גבהים (A.M.S.). אנו ניצור תנאים נוחים להתאקלמות לגובה 
(לאנשים בעלי בריאות תקינה). על מטיילים, שיש בלבם ספק לגבי תגובתם הפיסיולוגית לגובה, 

להתייעץ ברופא לפני הטיול.
בשל הטיול בגובה חובה על המטיילים לבטח עצמם בביטוח הכולל חילוץ והצלה מוטסים.  

על הביטוח להיות מארץ המוצא של המטייל. 
על המטיילים להחזיק במהלך הטיול במסמכי הטיול המקוריים ולהציגם בנקודת הבדיקה הנמצאות  

בדרכים. 
נדרשת אשרת כניסה להודו. אפשר להוציא את האשרה, במחיר המפורט לעיל, באמצעות משרדנו.  

עליכם למלא טופס בקשת אשרה מקוון ולהצטייד בדרכון ו-2 תמונות דרכון (הנפקת האשרה אורכת כ-
15 ימי עבודה).

תנאים כלליים לטיול
על הטיול חלים התנאים המפורטים ב"דף תנאים כלליים לטיולי אדמה מסעות וטיולים" המצורף לתכנית זו.

בכל מקרה של סתירה גוברים התנאים המפורטים כאן על אלו המפורטים בתנאים הכלליים.

נספח א' - אשרת כניסה להודו:
נדרשת אשרת כניסה להודו. אופן הנפקת אשרת הכניסה כיום השתנה, ורוב המטיילים המזדמנים להודו לא 

צריכים להפקיד הדרכון בשגרירות הודו*, הבקשה נעשית באופן מקוון.

עבורכם קיימות 2 אפשרויות:
 Indianvisaonline להנפיק את אשרת הכניסה באופן עצמאי דרך אתר האשרות ההודי .1

אשרת הכניסה עולה כ 50 דולר באתר 
להנפיק את אשרת הכניסה דרך משרדנו בעלות של 115 דולר הכוללים את דמי הטיפול שלנו .2

שימו לב:
על הדרכון להיות תקף לחצי שנה לפחות מיום הנסיעה וצריכים להיות בו לפחות 2 עמודים ריקים מחותמות 
הגשת בקשה לאשרה דרך השגרירות פיזית, נעשית היום עבור מטיילים מזדמנים אשר לא מגישים בקשה  

עם דרכון ישראלי או שבקשתם האלקטרונית נדחתה מסיבה זו או אחרת. 

למבקשים להנפיק האשרה באופן עצמאי – 
לנוחיותכם – הקישור לאתר האשרות ההודי:

 https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
בקבלתכם את אישור הכניסה להודו – אנא שלחו לי במייל את האישור (לוודא שאתם יוצאים עם אשרה  

תקפה מהארץ)
עליכם להדפיס את האישור ולהגישו יחד עם הדרכון וכרטיסי הטיסה בשדה התעופה. 

למבקשים להנפיק האשרה דרך משרדנו – 
לקראת היציאה לטיול אעביר לכם שאלון למילוי בקשה לאשרת כניסה להודו.  

יחד עם השאלון, אנא צלמו / סרקו בחזרה למייל את הבאים:
סריקה של הדרכון בקובץ PDF בגודל של עד 300 קילו בייט מקסימום 

סריקה של תמונת פספורט בקובץ JPEG בגודל של עד 1 מגה בייט מקסימום 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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לאלו שביקרו בעבר בהודו – אנא שלחו צילום של אשרת הכניסה האחרונה. (נא לא לנסות ולמלא את  
הפרטים, כי בד"כ חסרה עוד איזו ספרה או אות.. אנא שלחו צילום של אשרת כניסה אחרונה, שם נמצאים כל 

הפרטים)


