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 המסלול שלנו:
 * אפשר ללחוץ על המקום וזה יוביל אתכם למיקום הרלוונטי בסיפור הדרך.

 

Bishkek > Toktogul > Sary Chelek > Arslanbob > Bishkek > Song Kol > Karakol > 

Jyrgalan > Altyn Arashan > Tosor (Issyk Kul) > Bishkek  

 

 כל זה קורה. ןקירגיזסטאיפה בואפשר ללחוץ כאן ולראות 

 

 

 :טיפים כלליים

 

 :מטיילים עייפים ללא אוהלים -אופי הטיול שלנו

ר אז באנו בראש קצת אחר )ולא מצוידים באוהל, שק"שים וכו'(, כלומ חודשים בדרכים 8הגענו לקירגיזסטן אחרי 

. מן הסתם לא יכולנו להגיע לכל המקומות היפים שהות ולא לרוץ ממקום למקוםלא בטירוף של טרקים ועם רצון ל

בצורה הזו, אבל בסך הכל לא הרגשנו שזה מגביל אותנו יותר מדי. יש טבע מדהים שמאוד נגיש גם בטיולי יום לא 

יש טרקים בהם אפשר לישון ביורטות )כמו הסונג קול(, יש גם טרקים מאורגנים שעושים את החיים ם מדי, יקש

אפשר פשוט לשהות בהם וללמוד הרבה על ויש כפרים מקסימים שאת גיל סדג'ת האלוף(,קלים יותר )חפשו 

 אורח החיים הקירגיזי.

 

 עונה:

בהרים עדיין יש הרבה שלג  -טיילנו מאמצע מאי עד אמצע יוני, שזו ממש תחילת העונה. החיסרון הוא מזג האוויר

מזג האוויר מאוד הפכפך בעונה הזו, יום  ,חוץ מזההיו סגורים, במיוחד בשבועיים הראשונים. עוד טרקים  והרבה

שמתחיל בשמש יכול להפוך תוך שעתיים לסוער מאוד, וגם חווינו לא מעט גשם. עם זאת! בסך הכל רוב הזמן 

ששמרנו את המקומות הגבוהים והקרים יותר לסוף,  אופן כזההיה לנו ממש סבבה, ופשוט בנינו את המסלול ב

חליט לאן לנסוע. היתרון הוא שזו עוד ממש תחילת העונה ;( אין הרבה תיירים, לא והתעדכנו בתחזית כדי לה

צריך לסגור דברים מראש ואפשר להיות ספונטניים ולחסוך בהוצאות. טיילנו המון לבדנו בטבע, גם במקומות הכי 

רק האמיצים  - ימים חמימיםלהגיע לשם ב זוכיםאם  איסיק קולעונה מדהימה לזו גם מפורסמים כמו סונג קול. 

 נכנסים, אז החופים ממש ריקים והמים קריםםם וטובים!

 

 משך הטיול:

אם יש זמן אני ממש ממליצה לעשות ויזה  -ו ויזה לחודש במחשבה שזה ממש מספיק ובדיעבד הצטערנוהוצאנ

. אנחנו ויתרנו על כמה ש המון המון מה לראות בקירגיזסטןיו הפער במחיר הויזות הוא די מינורי, ליותר זמן!

 מוגבלים בזמן. טרקים שרצינו לעשות וחתכנו ממקומות מסוימים מהר יותר ממה שהיינו רוצים בגלל שהרגשנו 

 

 ויזה:

תהליך ההוצאה הוא נוח שהיא זולה ו e-visaהגענו קרקעית מאלמאטי )קזחסטן( לבישקק ולכן יכולנו לעשות 

מעבר היה זה  8108יוני בימים(.  4תוך  אותה קיבלנו<  gov.kg-http://www.evisa.e -)דרך האתר שלהם מאוד

היא אמורה להיות  8102אך נכון לאפריל להיכנס דרכו עם ויזה אלקטרונית,  היה היחיד שאפשר הקרקעיהגבול 

 לוודא את זה מראש.רלוונטית לכל מעברי הגבול הקרקעיים. בכל מקרה אני ממליצה מאוד 

 .(התשלום במזומן בדולר אמריקאי) בשדה התעופה visa on arrival הוציאמי שמגיע בטיסה יכול ל 

https://www.tripline.net/trip/Kyrgyzstan-04363137141510158AFAB097D1B7200E
https://www.tripline.net/trip/Kyrgyzstan-04363137141510158AFAB097D1B7200E
http://www.evisa.e-gov.kg/
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 משיכת כסף:

רוב הכספומטים מקבלים רק ויזה ולא מסטרקארד. בבישקק מצאתי כספומטים גם למסטרקארד, אבל צריך 

 ממליצה להגיע מצוידים בויזה. לחפש.

 

 מחירים:

. זה לא הודו ואני מניחה ציפינו למחירים יותר נמוכיםאני מודה ש על "מחירי הודו" וכו', אחרי כל מה שקראנו

שזה קשור לכך שהתיירות בקירגיזסטן מאוד מתפתחת ובהתאם המחירים עולים, ועדיין, מאוד זול לטייל שם, גם 

 01-בערים המחיר הממוצע לחדר פרטי הוא כ אם אתם כמונו, כלומר לא ישנים באוהל ולא מבשלים לעצמכם.

לאדם ללילה +  דולר( 08-04) סום 811-0111הום סטיי טווח המחירים היה מאוד רחב, אבל הממוצע הוא דולר. ב

 ארוחת בוקר וערב.

 

 אוכל:

גם ההיצע הבינלאומי  -של האוכל בקירגיזסטןאחרי חודש וחצי באוזבקיסטן וקזחסטן הופתענו לטובה מהמגוון 

. כמעט בכל מקום )לעומת קזחסטן( של בישקק וגם מגוון המנות המקומיות שהן לא רק בטעם פלפל שחור וכבש

האוכל שבישלו לנו היה ממש טרי וטעים. זה אמנם קצת מפחיד, אבל אני ממש ממליצה לטעום את בו שישנו 

סוסות מותסס(, קאימק )מין שמנת שמנתית מאוד  קומוס )חלב -המאכלים האופייניים והנפוצים לקירגיזסטן

 ועוד. מאוד מרוכז(, קפיר )מין יוגורט( ה מאודנ  ב  כמו ל   -שהם אוכלים עם הלחם(, קורוט )כדורי גבינה יבשים 

 

 אירוח ביורטות:

 המפגש עם חצי הנוודים הקירגיזים שחיים בקיץ ביורטות שלהם הוא כמעט בלתי נמנע כשמטיילים במדינה. גם

מעבר לאלו שישנים אצלם )ומשלמים להם על זה כמובן(, קורה הרבה שמזמינים תיירים סתם לשתות תה 

ולאכול לחם עם ריבה וקאימק. שמענו ממטיילים אחרים על חוויות לא נעימות, ש"הזמינו" אותם ואז דרשו מהם 

ם בהכנסת אורחים נדיבה כסף, אבל חשוב לי לציין שלנו זה לא קרה בכלל. להיפך, נתקלנו די הרבה פעמי

ובאנשים ממש חברותיים, במשפחות שהביאו את כל הילדים לשבת איתנו ביורט גם כשאף אחד לא מדבר 

אנגלית ואין איך לתקשר בכלל. אז אני לא בטוחה מה המסקנה. מניחה שכדאי לא להיות חשדניים מדי אבל גם 

 להפעיל שיקול דעת ולסמוך על האינסטינקטים שלכם.
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1. 

Bishkek (יְשֶקק  (בִּ

 

 כמה מילים: 

  היינו בבישקק כמה פעמים במהלך השהות בקירגיזסטן, ואני מודה שלקח לי קצת זמן אבל בסוף נדלקתי

 עליה. זו עיר נעימה ונחמדה, שאמנם אין הרבה מה לעשות בה אבל נהננו סתם לשהות בה. 

 יד את להור בחוםממליצה מטורפת ומאוד מאוד נוח להתנייד בתוך העיר.  יש בבישקק מערכת מרשרוטקות

 התחבורה הציבורית שמגיעה ממקום למקום בעיר. כל אפשרויות שמראה את" 2GIS"האפליקציה 

 

 איך הגענו?

קזחסטן. שבדרום מאלמאטי  (המילה תחזור על עצמה עוד הרבה בסיפור דרך -)מין מונית שירות במרשרוטקה

טבע מ)ה טנגה 0111. עלה (ישקקוקרוב מאוד לב)מאוד  שעות כולל מעבר הגבול שהיה מהיר 4-כ נסיעה של

 לאדם. הקזחי(

 

 לינה:

Friends Guest House – מדבר אנגלית נוריק הבעלים  .חדרים מעוליםהוסטל גדול עם אווירת מטיילים כיפית ו

תחבורה ציבורית יש כאמור, מקסים ועוזר. ממוקם ליד אוש באזר, כלומר קצת מרוחק מהמרכז אבל טוב, והוא 

 דולר לחדר זוגי מפנק מאוד )אולי בשיא העונה המחיר גבוה יותר(. 01נוחה. 

 

 אוכל:

במרכז אסיה הגענו לבישקק במטרה לנצל את האפשרויות הקולינריות שהן לא אוכל מקומי ;(  חודש וחציאחרי 

 אז אכלנו לא בזול, אבל בכמה מקומות ממש מוצלחים:

 Furusato -  אם רוצים להתפנק.שניסינו אבל שווה מעולה! הכי יקרה מבין המקומות מסעדה יפנית 

 Chicken Star - האוכל באמת מצויןקוריאני שמתמחה בעוף, שזה נשמע מעפן אבל ’ מסעדה עם טאץ 

פלופ ועל  י’אווירה ממש כיפית. בסופי שבוע יש שם כלמיני הופעות ואירועים. ממליצה במיוחד על הקימצוה

 כל מנות העוף ;( יש עסקיות שוות בצהריים באמצע השבוע.

 Burger House - .המבורגר ממש טעים ולא יקר. יש עסקיות שוות בצהריים באמצע השבוע 

 Staryy Edgar –  :או(Old Edgar ) הרבה מקומיים, אווירה של פעם, עם אוכל מצוין. בר ממש מגניב

 .בסגנון רוסי פיצות מעולות ואחלה סלטים ובערבים יש הופעות.

 Cafe PurPur -  .החצ'אפורי מעולה.מסעדה גיאורגית טעימה 

 Sierra - ( אהבנו את הסניף בורשת בתי קפה עם קפה ממש טוב ואוכל נחמד .)עסקית שווה-Manas Ave. 

 Brewster -  הכל רגוע וסבבה רק זרים, אבל סך -טובות, את האווירה פחות אהבנובוטיק בר עם בירות. 

 

 מה יש לעשות?

 Osh Bazar –  .שוק מגניב וכיפי 

 :מעבר לזה, יש די הרבה טיולי יום באיזור בישקק 

)לעומת  שיש בו כמה מפלים. זה מקום יפה אבל לא משהו מטורףSokoluk  אנחנו נסענו למקום בשם -

אז אני לא יודעת אם יש תחבורה ציבורית.  והגענו לשם ברכב עם זוג שפגשנו ,דברים שראינו אחר כך(

 .רכב פרטי, לא לנסות להגיע לשם עם 4×4-הדרך מתאימה לבכל מקרה, 

 מהמם.המפורסם. אנחנו לא היינו אבל אמור להיות  ארצ'ה-אלה -
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2. 

Toktogul (טֹוְקטֹוגּול) 

 

 כמה מילים:

והגענו לשם די במקרה. אני רוצה לכתוב שזה אחד המקומות שהכי אהבנו אבל  לא שמענו הרבה על טוקטוגול

בכל מקרה, אגם טוקטוגול מהמם, ואם נשארים גם בעיירה טוקטוגול זה  מאוד אהבתי הכל בקירגיזסטן. 

 מאפשר חוויה יותר מעמיקה וחוויתית מאשר סתם לראות אותו דרך החלון. וחוץ מזה העיירה חמודה וכיף שם!

 

 יך הגענו?א

שעות נסיעה.  1-אנשים, כ 4סום לאדם למונית של  011בבישקק.  Western bus station-מונית משותפת מה

 לעשות אותה באור יום. מאוד מאוד ממליצההדרך מדהימההההה! 

 

 :לינה

Rahat Hostel- יש אפילו אחלה וויי ו החדרים נעימים .מנוהל על ידי מריה ומרס האדיריםמקום חמוד מאוד ש

)מה שלא עשינו הרבה  דרך בוקינג הזמנו חדר מראש סום לאדם כולל ארוחת בוקר מפנקת בטירוף. 111פיי. 

 זאת כי יש להם ממש מעט חדרים.בקירגיזסטן( ואני ממליצה לעשות 

 

 :כלאו

 באופן מפתיע טוקטוגול הייתה הצלחה קולינרית ואכלנו שם במקומות ממש מוצלחים!

 Tibet cafe –  כופתאות ממולאות  נטיאמרקים, מאחלה אוכל! המקום נראה לא מבטיח אבל היה(

 פינקו אותנו בכלמיני הפתעות והמחיר סביר מאוד.ועוד.  ,, סלטיםבשר(

 לגמן וסמסה מעולים! בערך  שםעל הכביש הראשי, קרוב לכביש שנכנס לטוקטוגול. יש  מקומית מסעדה

 https://goo.gl/maps/GT8SactBwNP2במיקום הזה: 

  לפי ארוחת  סום לאדם אבל לא בדקנו. 811-811אפשר גם לבקש ארוחת ערב בהום סטיי, לדעתי עולה

 הבוקר, אני מניחה שטעים.

 

 יום טיול באופניים:

 סום לאופניים, לא זול אבל היה שווה!( ונסענו קצת מערבה על  011) לקחנו אופניים מההום סטיי

הכביש הראשי מטוקטוגול לשפך של הנהר לתוך אגם טוקטוגול. בהתחלה היינו בצד המערבי של השפך 

. בין שתי הגדות המים לא נורא קרים, יפה שם ואפשר אפילו לטבול באגם ובהמשך עברנו למזרחי. ממש

)על הכביש הראשי ממש  Baburאשי ושם אכלנו במסעדה ממש טעימה בשם צריך לחזור לכביש הר

 אחלה לגמן וסלטים! -ליד הירידה לצד המזרחי( 

  מהצד המזרחי אפשר לחזור לטוקטוגול בדרך שבה הגענו )כלומר לחזור לכביש הראשי( או דרך השדות

ומן במפס.מי( שהיא )מס panoramic viewpoint-והכפר, שזה מה שאנחנו עשינו. בדרך עוברים ב

 באמת יפהפיה. מומלץ לראות שם את השקיעה! 

  להשאיר כוחות. באופן כללי כדאי חשוב לציין שמשם הדרך לטוקטוגול היא בעלייה די תלולה ולא קלה אז

היו ממש אחלה לדרכים  האופניים שנתנו לנו בהום סטיי -, לא כבישהדרכים לא טובות )צריך אופני שטח

 האלו( ויש קצת עליות וירידות, אז זה יום מעייף, אבל מהמם וכיפי מאוד!

 

 

https://goo.gl/maps/GT8SactBwNP2
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 הצד הדרומי של האגם:

אגם טוקטוגול יפה מכל הכיוונים, אבל מהכביש שעובר בצד הדרומי שלו יש כמה נקודות מרהיבות ביותר 

 צרנו שם בדרך מטוקטוגול לסארי צ'לקע)עם נוף ממש שונה מזה שרואים מהצד של העיירה טוקטוגול(. 

 .להקדיש למקום עצירה מכובדת ולא להסתפק במבט מהחלוןואני ממליצה בחום  )התחנה הבאה שלנו(

אנחנו למשל כבר שילמנו לטרמפ שייקח אותנו לנקודה הרבה יותר רחוקה, וכשראינו את הדבר הזה פשוט 

אמת קרה(. אז גם אם אתם לא עם רכב משלכם ירדנו מהטרמפ באמצע וקיווינו שנסתדר בהמשך )מה שב

 אני עדיין ממליצה להשקיע ולעצור. –ומתניידים בתחב"צ או בטרמפים 

, עם תצפית על כל יש הרבה נקודות שאפשר לעצור בהן, ויש את הנדנדה המטריפה בתמונה שפה מתחת

סימון של מוטל על יש במפס.מי איפה היא נמצאת? אחד המראות היפים שראינו בקירגיזסטן!  האגם!

הנוף!  –ל כאמור אביש שם מסעדה עם אוכל די מגעיל  .הכביש הראשי )בחלק שעובר ממש קרוב לאגם(

 ממליצה לעצור לתה וחטיף. 

 https://goo.gl/maps/B2awXJyikWvXsFjL8מיקום: 

 

 

 
 

 

 

  

https://goo.gl/maps/B2awXJyikWvXsFjL8
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3. 

Sary Chelek & Arkyt (יט י ֶצ'ֶלק וָאְרקִּ  (ָסארִּ

 

 כמה מילים: 

הכל ירוק בטירוף, מלא צמחייה, פריחה מדהימה,  –ארי צ'לק זו שמורת טבע מהממת שקצת נראית כמו גן עדן ס

מלא מים, ופסגות מושלגות ברקע. חלום. אנחנו היינו שם אחרי כמה ימים של גשם  פרפרים, אגמים ובכלל הכל

אז השבילים היו מאוד בוציים, אבל אני מניחה שזה תלוי במזג האוויר. יש טרקים של כמה ימים בשמורה אבל 

ישנו בכפר אנחנו טיילנו בלי אוהלים, שקי שינה וכו' אז הסתפקנו בטיולי יום שהיו מהממים ומספקים מאוד. 

 ארקיט הסמוך, שגם אם יוצאים לטרקים ארוכים יותר כדאי לישון שם לפני/אחרי.

 

 איך הגענו?

 ( בטרמפים מטוקטוגול. ת סארי צ'לקהגענו לארקיט )הכפר שצמוד לשמור 

 סום לאדם(. 011שנמצאת על הכביש הראשי בדרך לאוש ) ,(Tashkumyrטרמפ ראשון לטאשקומור ) -

בסוף ירדנו באמצע הטרמפ בנקודת התצפית המהממת על הכביש מדרום לאגם טוקטוגול, כאמור,  -

 ומשם לקחנו טרמפ אחר לטאשקומור שלא ביקש כסף. 

סום לאדם( עד לכביש עפר שפונה לארקיט )כפר בשם  011מטאשקומור לקחנו מרשוטקה ) -

altykaragai ה על המרשרוטקה עד במפס.מי(, ומשם התמזל מזלנו לקחת טרמפ עם בחור שגם הי

סום לאדם, תכלס זה צריך לעלות פחות אבל ירד מבול והרגשנו אסירי תודה אז לא  811לארקיט )

 התווכחנו(. 

מטאשקומור  /טרמפ בתשלוםאבל בעיקרון ארקיט זה ממש חור ומונית ,בסוף הכל הסתדר -חשוב לומר  -

מקרה, ולא הרבה אנשים עושים סום )אלא אם מישהו נוסע לשם בכל  0111בסביבות  יעלולארקיט 

 זמן בטרמפים.הרבה זאת.. לפחות כשאנחנו היינו(, אז לקחת בחשבון שזו דרך שעלולה לקחת 

 זכרוני פעם ביום, אבל אני לא יודעת פרטים.מיטב , ל ארקיטיש גם מרשרוטקה שמגיעה ל -

 

 :ואוכל לינה

סום לאדם  111. המשפחה שלה מקסימה. כל מהממת שמדברת אנגלית לא רעה בכלל הסבירה  הום סטיי אצל

לארוחות צהריים )פיקניקים בשמורה( קנינו דברים במכולת  .)די בסיסיות, אבל לא רעבנו( כולל ארוחת בוקר וערב

 .בנשנושים טעימיםכדאי להצטייד מראש  שם כמעט כלום אז אוליאין  , אבלשבכפר 

 

 :טיולי יום בסארי צ'לק

 סום לאדם. 011עם בחור שעובד באגם עלה לנו  מהכפר חזור-לאדם. טרמפ הלוךסום  411כניסה לשמורה עולה 

ובאגם שהכי  )הגדול( סארי צ'לק םאז לא רצינו להתרחק( היינו באגביום הראשון )שהיה קצת גשום  .0

 במפס.מי(.  kyz-kolקרוב אליו )

עוברים בשני  בשביל שהולך דרומה ואז מערבה. kyz-kol-ביום השני התחלנו את ההליכה מדרום ל .8

במפס.מי. משם חזרנו באותה דרך. הדרך קלה ויפהפיה  oz.irekelאגמים קטנים עד לאגם שנקרא 

 (. צלולים וכיפייםוהאגמים מהממים ואפשר לרחוץ בהם )המים היו קפואים אבל 
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.4 

Arslanbob )ָאְרְסָלְנבֹוב( 

 

 כמה מילים: 

זה כפר מקסים שהתושבים שלו הם בכלל אוזבקים )זה קרוב לגבול עם אוזבקיסטן(, ונחמדים במיוחד.  ארסלנבוב

מבחינת טבע זה היה המקום הכי פחות מרשים שהיינו בו בקירגיזסטן )אם כי עדיין מאוד יפה שם( אבל בעיקר 

  מהם בכמויות מסחריות.  נהניתי מחיי הכפר השלווים והנעימים, וגם מהאגוזים המטורפים שיש להם שאכלנו

שאמור להיות משוגע אבל כשאנחנו היינו שם בסוף מאי הוא עוד לא  Holy Lake-מארסלנבוב גם יוצא טרק ה *

היה פתוח. בכל מקרה, זה טרק שמצריך אוהל ושק"ש, וממה שהבנתי הוא די מורכב מבחינת ניווט וכדאי לקחת 

 מדריך מקומי. 

 

 איך הגענו?

-כ(. Bazar-Korgon)קורגון -ראזבדרך ביורדים בובבוקר )זו היחידה!( לכיוון אוש,  0-יוצאת ב מרשרוטקה מארקיט

 סום לאדם(. 11וטקות לארסלנבוב )ריש מרש קורגון-מבזאר .סום לאדם 011וחצי שעות נסיעה,  4

 

 :ואוכל לינה

ה מ  ל  ימ  אדירה, מבשלת מעולה )במיוחד ד   מומלץ בחום! נזגול(. *CBT-ב 44הום סטיי אצל נזגול )בית מס' 

סום  811סום לאדם ללילה כולל ארוחת בוקר. ארוחת ערב עולה  111ופנקייקים( והילדים שלה מתוקים ביותר. 

כדאי ללכת ישירות אליה כך ש maps.me-הבית שלה מסומן ב (.CBT-לאדם )אלה המחירים בכל הבתים של ה

 עמלה.הם ככה היא לא צריכה לשלם ל מחיר אותו מחיר אבל . הCBT-של הדרך המשרד  לעבור ולא

* CBT-  לפתח תיירות מבוססת קהילה ) מטרתוארגון מקומי שcommunity based tourism-  באנגלית זה

מספקים מידע על טיול , וגם סטיי אצל מקומיים-יילים לבין הוםבין המט מחבריםנשמע יותר מוצלח(, ובגדול הם 

על על המחירים הגבוהים, על העמלות שהם לוקחים,  –בקירגיזסטן. יצא לי לשמוע גם לא מעט ביקורת כלפיהם 

אנחנו נעזרנו בשירותיהם די מעט אבל  -זה שהם לא הכי נחמדים וכו'. אני חושבת שזה מאוד תלוי איפה

 יעו.כשעשינו זאת )בבישקק למשל( הם היו ממש בסדר ואכן סי

 

 :לים בכפרל משתו

 .פר. אפשר לשלב גם את המפל הגדולפנורמית על הכשל כמה שעות למפל הקטן ולתצפית  טיול נחמד ●

 די הנהר. אנשים מקסימים והנוף יפה מכל נקודה.מומלץ פשוט להסתובב בכפר, משני צבתכלס הכי  ●

לכיוון הבזאר, ומצד ימין  וטקותרחוצים את הגשר מתחנת המרש -לא לפספס סמסה מעולה )!!!!(  ●

 )ממש על הנהר( יש מקום קטן עם שלט "סמסה" וגריל בחוץ. 

 

 מארסלנבוב לבישקק:

. זה מאוד יקר, אבל זו סום לאדם 8111ועלה  CBT-בדרך חזרה לבישקק לקחנו מונית ישירה. סגרנו את זה דרך ה

אפשר להתמקח על המחיר. יאמר לזכותם הייתה האופציה הכי נוחה עבורנו, ויש מצב שאם נוסעים רכב מלא 

ונחמד, ועצר לנו במלא נקודות מקסימות בדרך,  )לא מובן מאליו!( זהיר -היה מעולה ,מנאפ-עבדול ,הנהג שלנוש

שעות כולל כל ההפסקות( עברה יחסית בכיף. וכמובן שהדרך מדהימה ומומלץ  08-ככה שהנסיעה הארוכה )כ

 , זה די באמצע הדרך.ציינתי ריים באחת המסעדות בטוקטוגול שצור לצהיום. מומלץ גם לעאור לעשות אותה ב

  אנחנו חזרנו באותה דרך שבה הגענו שהיא המהירה ביותר. בעיקרון אפשר גם לנסוע לכיווןKazarman, 

Naryn נו שם היא הייתה מושלגת ומשובשת וכו' וזו גם אמורה להיות דרך מרהיבה. בתקופה שאנחנו היי

 ם סגורה בחלקה.והיו שמועות שג
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5. 

Song Kol & Kyzart ( הטרק ל)יָזאְרט  סֹונג קֹול וקִּ

 

 כמה מילים: 

הוא יפהפה ברמות אחרות, המסלול לא קשה מדי, ולא צריך  –קול זה טרק די מושלם בעיני  סונג -הטרקעל 

שאפשר לישון ולאכול בהן )לקחנו רק  לסחוב המון ציוד כי יש בדרך נקודות שאפשר למלא בהן מים, ויש יורטות

דברים הכרחיים כמו בגדים, מים, אוכל לארוחות צהריים וכו' ואת כל שאר הציוד השארנו בקוצ'קור(.  מעבר לזה, 

זו חוויה אדירה לראות את תרבות הנוודים שגם אם במובנים מסוימים היא כבר קצת התמסחרה, זה עדיין חלק 

קיבלנו המלצות על המסלול  –מהקירגיזים. יש כמה דרכים להגיע לאגם  אמיתי והכרחי בחייהם של חלק

 מקיזארט ואכן היינו מאוד מרוצים. 

יצאנו לטרק בתחילת יוני, שזה קצת מוקדם )ממש תחילת העונה!( אבל לגמרי אפשרי ופשוט  אנחנו -העונהעל 

במקרה שלנו מזג האוויר היה קריר ונעים ביום, קר בלילה, וביום האחרון היה לנו יום ממש  צריך קצת מזל. 

גשום וסוער )הסיפור בהמשך(. הכיף הוא שראינו מטיילים בודדים בלבד, ושלא היינו צריכים לסגור שום דבר 

 מראש )מבחינת באיזה יורטות נישן וכו'(.

 

 איך הגענו?

 )הכפר שממנו מתחילים את הטרק(: Kyzart-מבישקק ל

וחצי שעות נסיעה )כולל  0-, כ(Kochkor) לקוצ'קורבבישקק  Western bus station-מרשרוטקה מה .0

 סום לאדם. 011הפסקה לארוחת צהריים(, 

ממוקמת ש Sheperd's Lifeדרך סוכנות )עשינו זאת מקום לינה בקיזארט  עצרנו כדי לסגור בקוצ'קור .8

(. בתכלס אם זה לא שיא לא לבנות על זה -אוכל לטרק )בקיזארט אין כלום וכדי לקנות ,(CBT-צמוד ל

 העונה אפשר פשוט להגיע לקיזארט ולמצוא מקום לישון.

אה אחלה )לא שיש בו מכונת קפה, וויי פיי וגם האוכל נר Retro Cafeבקוצ'קור יש מקום בשם  *

 להתרענן. ניסינו(, אחלה עצירה

 סום לאדם. 811לקחנו מרשרוטקה, כשעה וחצי נסיעה,  מקוצ'קור לקיזארט .0

 

Kyzart :קיזארט 

 Sheperd's Life)שסגרנו דרך סוכנות הטיולים  Azamatישנו בהום סטיי של  לילה שלפני הטרקב ●

סום ללילה כולל ארוחת בוקר,  011בחור חמוד, מדבר אנגלית סבבה. אחלה מקלחת חמה! בקוצ'קור(. 

 השארנו אצלו את התיקים כשיצאנו לטרק.סום לארוחת ערב.  011

, אבל אנחנו הגענו Song Kol Travelהטיולים  שעובדת עם חברתכשחזרנו מהטרק ישנו אצל מירה ) ●

ממוקם קרוב למסגד. מירה מקסימה ודוברת אנגלית )וסידרה לנו מונית לקוצ'קור למחרת  .(עצמאית

 ת בוקר וערב.סום לאדם כולל ארוח 811בבוקר( והחדר היה ממש נעים. 

קיזארט הוא כפר די נידח ואין בו כלום, אבל מאוד מאוד יפה שם. הספקתי לעשות סיבוב קצר לפני  ●

 שיצאנו לטרק ומאוד נהניתי.

 

 הטרק:

יומיים עד האגם ועוד יום בחזרה. האגם מדהים והדרך  -ובחזרה בשלושה ימים  מקיזארט מסלולעשינו את ה

ולכל אורך  )ניווטנו עם מפס.מי וזה עבד נהדר(, מדהימה לא פחות. ההליכה לא קשה, השבילים ממש ברורים

סות הדרך יש מלא בעלי חיים והרבה יורטות עם קירגיזים מקסימים שכולם הזמינו אותנו לתה וקומוס )חלב סו

 .מותסס(. לא סגרנו מקומות לינה מראש, פשוט הגענו ליורט קמפ ושאלנו אם יש מקום לישון
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  :1יום 

 .ת בהליכה איטית כולל הרבה עצירותשעו 8-2-כ .ק"מ, הליכה יחסית קלה 88-כ *

דרומה בהתחלה לאורך הנהר עד שבאיזשהו שלב חותכים  -במסלול שמסומן במפס.מיוהלכנו  יצאנו מקיזארט <<

)לא באמת פס רציני, יותר גבעה קטנה(. משם יורדים לנחל והולכים קצת  Boordu Pass-ואז שוב מערבה עד ל

 Sheperd's)עובדים עם  מראט ואיריס. ישנו אצל Kilemche Yurt Camp-לאורכו ואז שוב מטפסים דרומה עד ל

Life )-  .סום לאדם כולל ארוחת ערב ובוקר. 811משפחה מקסימה ואיריס מדברת קצת אנגלית. אחלה יורט 

 

 : 2יום 

 (.בהליכה איטית כולל הרבה עצירות 8-2-ק"מ עד ליורט קמפ הקרוב שעל האגם. כ 01-כ *

ויש נוף מדהים נוראי, ק"מ. הטיפוס לא קל אבל גם לא  4-1-מהיורט קמפ מתחילים לטפס דרומה עד לפס כ<< 

יש סימון  -כשמגיעים לפס אני ממליצה לטפס עוד קצת )לכיוון מערב טיפ: וגם מהפס כמובן. לאורך הטיפוסגם 

ההליכה ממש קלה )קצת ירידה ואז מישור( עד לאגם ובדרך  הפסמ במפס.מי(, לנקודת תצפית פנורמית מדהימה.

 סבריקול וליזהיש מלא יורטות. כשהגענו לאגם פנינו מערבה וישנו ביורט קמפ הכי קרוב שמסומן במפס.מי, אצל 

ממש (. משפחה מתוקה לאללה והיורט קמפ שלהם ממש מתוקתק וממוקם Song Kol Travelמהמשפחה של )

 סום לאדם כולל ארוחת בוקר וערב. 0111 מומלץ! על האגם.

 

 :)וסיפור הגשם המובטח( 3יום 

 .ק"מ חזרה לקיזארט 81-כ *

קמפ שנמצא טיפה צפונה מהאגם. בגלל שירד גשם  ק"מ על גדות האגם לכיוון מערב עד ליורט 1-הלכנו כ<< 

כדי  ,כמדריךשלהם עם אחד הבנים , ובסוף החלטנו לקחת דרכם סוסים עצרנו שם אצל משפחה חמודהרציני 

החלטה גרועה  -. בדיעבדשנינו כולל שלושת הסוסים והמדריך סום ל 0811 שילמנו .לעשות את הדרך מהר יותר

יינו ספוגים וקפואים כל הדרך, ועל סוס זה לא פחות גרוע מאשר ברגל. ממליצים מאוד כי לא הפסיק לרדת גשם וה

 ממש סום, וזה 0111קנו מחיר אבל לדעתי זה בסביבות לא בד לקחת מונית! רציני , במידה ויורד גשםרב בחום

 .תקשוחושווה את זה. אין בכלל מחסה לאורך כל הדרך וכן יש רוחות 
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6. 

Karakol )ָקָרקֹול( 

 

 כמה מילים:

קרקול היא העיר הרביעית בגודלה בקירגיזסטן אבל היא לא ממש מרגישה כמו עיר. היא די מרווחת ושטוחה, ויש 

 בה יותר אווירה של עיירה גדולה. היא בעיקר בסיס טוב לטיולים באזור המזרחי והיפהפה של קירגיזסטן.

 

 איך הגענו?

דקות  41-)כ Balykchyמונית משותפת לבליקצ'י  אח"כ סום לאדם(, 811) מונית לקוצ'קורמקיזארט לקחנו 

סום לאדם, נסעה מהצד הצפוני  811שעות נסיעה,  0-מרשרוטקה לקרקול )כ ואח"כ סום לאדם(, 011נסיעה, 

 (.שהוא פחות יפה של איסיק קול

 בבליקצ'י ליד המרשרוטקה לקרקול יש פלוב מעולה! המלצת אוכל: ●

 

 לינה:

 Bed & Breakfast Nice -  ,אחד המקומות המפנקים שישנו בהם. יש את כל הפסיליטיז שצריך )מטבח

ענק ומדהים( עם שירותים משותפים סום ללילה לחדר פרטי ) 0111והבעלים ממש נחמד. ’( כביסה וכו

 אבל כיף אם רוצים להתפנק.  פחות אווירת מטיילים, מקלחת מהאגדות(.המצוחצחים ו)אך 

 Duet hostel –  יש הרבה  -היינו יושבים שם הרבהלא ישנו שם כי אין להם חדרים פרטיים, אבל

 בחצר(. מעונות )או יורטותב לישון למי שרוצהמטיילים, אווירה טובה, ואחלה בית קפה/בר. מומלץ 

 

 אוכל:

 Ashlan-Fu -  אטריות קרות  )לא ראינו את זה בשום מקום אחר(, שלמנה מקומית אופיינית לקרקול

וגם במסעדות  ך השוקבתושגם בדוכנים  -ברוטב חריף ומרענן. מעולה וזול! אפשר לאכול את זה בבזאר

 בשר(. תפו"א,מאפה מטוגן עם מילויים שונים ) בדר"כ מוכרים במסעדות/דוכנים האלו גםשמסביב. 

 Lighthouse cafe - .בית קפה מעולה, טעים והצוות חמוד ביותר 

 Karakol coffee - .אחלה מקום מבחינת אווירה, יש אלכוהול יחסית זול. הפיצות לא מדהימות 

 Konak - ון מעולה!’מסעדה טורקית טעימה. לחמעג 
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7. 

Jyrgalan )יְרָגָלאן'  )גִּ

 

 כמה מילים:

! כפר קטן באמצע עמק יפה ברמות שלא יתוארו. התיירות שם ממש אמאל'ה, איזה מקום יפה זה ג'ירגלאן

החל מטיולי יום  –( ויש המון אפשרויות סיפור מעניין  –התפתחה בשנים האחרונות )בתמיכה אמריקאית 

שלג וגשם  –וכלה בטרקים של שבוע. אנחנו הסתפקנו בטיולי יום )מפאת עייפות, קוצר זמן, ומזג אוויר די משוגע 

 לפרקים כמעט כל יום( וגם בהם היה מדהים, אז אני בטוחה שהטרקים משוגעים.

ה" אבל כולם )חוץ מהמקומיים( קוראים גם לו  ט  אח  למעשה, ג'ירגלאן זה שם העמק, והכפר שלנים בו נקרא "ש 

 "ג'ירגלאן". כך או כך יבינו על מה אתם מדברים.

 

 איך הגענו?

-(. כשעה00:01, 00:01, 8:01פעמים ביום ) 0. יוצאת בקרקול  של הבזאר חיתהמזר מהתחנה  000מרשוטקה 

* הזמנים  .00:01, 00:01, 0:01-לקרקול יוצאת ב מג'ירגלאןהמרשוטקה  סום לאדם. 011שעה וחצי נסיעה, 

 וכמובן שיש לבדוק האם הם מעודכנים. 8108נכונים ליוני 

 

 :ואוכל לינה

Alakol Guest House -  מקום ממש נעים ומפנק, הזוג שמנהל אותו נחמדים מאוד ונדיבים, האוכל מעולה והם

ולארוחת צהריים שמרנו  ,סום לאדם כולל ארוחת בוקר וערב 0811 שילמנו מספקים הרבה מידע על האיזור.

 שאריות מארוחת הבוקר )שהייתה די גדולה( וקנינו קצת נשנושים במכולת שבכפר.

וכל  די הרבה מקומות להתארח בהםיש בכפר . יקר ואני מניחה שיש מקומות זולים יותר דיסטיי שלנו היה -ההום

 היה ממש מרוצה מהמקום שהוא ישן בו, אז אני חושבת שזה לא מאוד משנה במה בוחרים. גשתי מי שפ

 

 מה יש לעשות?

 כך שכדאי  ,בילים לא ברורים ולא ממש מסומניםהש בהם, יש לציין שלפחות במקומות שאנחנו היינו

 לטייל במשנה זהירות.

זה בולט מכל נקודה  -יש הר גבוה, קשה לפספס אותו כפרמזרח( ל -מצפון )צפון תצפית משוגעת מההר: ●

ברובו מאוד נוח, חוץ מהסוף שהוא תלול, ובכל מקרה  בכפר. אין שביל מסודר שעולה לשם אבל הטיפוס

אפשר ללכת גם דרך ערוצי  ים וכאלה.ההליכה היא על הרבה עשב אז לא צריך ממש לטפס על סלע

הנחלים שהם כיפיים מאוד. הטיפוס עצמו מהמם עם נוף מרהיב לכל אורכו, ומהפסגה יש נוף פסיכי 

 מעלות על כל האיזור. בין המראות היפים ביותר שראינו בקירגיזסטן! 001לגמרי של 

רשים במיוחד, אבל כשאנחנו חזור. המפל נחמד, לא משהו מ-ק"מ הלוך 08-הליכה של כ :Kok-Belמפל  ●

ורך הנהר, קלה ויפה. בסוף היינו היה עוד הרבה שלג מסביב שזה היה יפה. ההליכה לשם היא בעמק לא

 .תעלייה למפל אבל לא רצינייש 

מקסים והאנשים סופר חמודים, אז מומלץ סתם להסתובב בו. בחלק הדרומי של הכפר יש  עצמוהכפר  ●

 גן שעשועים חלומי עם נוף פסגות מושלגות ונהר זורם.

 " ם מגיעים לאיזור " שנשמע ממש מגניב! כך שאם אתפסטיבל הקיץבכל אוגוסט מתקיים בג'ירגלאן

 ממליצה לברר על זה.באוגוסט אני 
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8. 

Altyn Arashan (ין ָאָרָשן  (ָאְלטִּ

 

 כמה מילים:

מעיינות חמים בלב הטבע זה דבר שלא יכול להיות רע. המסלול לשם די קליל, ואפשר גם לשלב את זה עם הטרק 

קול )פרטים בהמשך(. אחרי ג'ירגלאן הנוף קצת פחות הימם אותי, אבל מאוד מאוד יפה שם והמעיינות הם -לאלא

 חוויה כיפית ביותר.

 

 הגענו?איך 

ועלינו בתחנה די קרובה להוסטל שלנו.  בדקנו ב"דואט הוסטל" את מסלול הקו מקרקול. 011וטקה רמרש

. (ממש בתחילת המסלול )מורידלבקש מהנהג לעצור באלטין ארשן  וצריך ּוסק  נוסעת לא  המרשרוטקה בעיקרון 

 סום לאדם )כולל חיוב על תיקים בבגאז'(. 41נסיעה של כרבע שעה, 

 

 :ואוכל לינה

Gulnara Guesthouse -  !סום כולל  811סום לאדם בלי ארוחות,  411משפחה ממש חמודה ואוכל טעים

-ארוחת בוקר וערב. אנחנו ישנו בגסטהאוס, יש להם גם יורטות. הם מוכרים כרטיס לאחד המעיינות החמים ב

 סום לאדם. 011

שנראה קצת יותר מושקע והבעלים  )הראשון מימין כשמגיעים לעמק( Ala-Kul Guest Houseיש גם את  *

 .מעולה. קצת יותר יקר שם ממש נחמדים ומדברים אנגלית

 

 המסלול והמעיינות החמים:

 ק"מ לאורך הנהר, ברובה קלה מאוד חוץ משתי  01הליכה של  -את הדרך למעיינות החמים עשינו ברגל

 יפה.. הדרך מאוד ת במיוחד עליות לא קשו

  הלכנו ל בערב -חמיםמעיינות-Altyn Arashan Hot Springs (011 למחרת הלכנו ל .)סום, דרך גולנרה-

Elsa Hot Springs (811  .)זה ממש מגניב ללכת בערב סום לאדם, די דומה אבל קצת יותר נקי ומושקע

באור יום כי הנוף לנהר ולעמק פשוט מהמם! יש גם ממליצה ללכת  מאודאני כשחשוך וקר בחוץ, אבל 

דקות הליכה מהגסטהאוס. אנחנו לא הלכנו אבל ראינו תמונות מחברים וזה  81-גם מעיינות טבעיים כ

 נראה מאוד יפה! המים פחות חמים שם.

 Kul Ala-  מעיינות החמים מהאגם יורדים ל קול )-אלטין ארשן עם הטרק לאלאהביקור באפשר לשלב את

חלום!(, שאנחנו החלטנו לוותר עליו כי האגם עדיין היה קפוא והיה נראה לנו שזה לא שווה את ע נשמ –

קול לאלטין ארשן נפתח ממש כמה ימים לפני שאנחנו -המסלול המפרך. הפס שצריך לעבור בין אלא

ג ין היה מושל אבל אני מניחה שזה משתנה כל שנה(, אבל עדי -היינו שם )כלומר, לקראת אמצע יוני

 נשמע לנו שזה קשוח מדי עבורנו.ו
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9. 

Tosor )טֹוסֹור( 

 

 כמה מילים:

ה. שם סיימנו את חודש הטיול שלנו Issyk Kul-טוסור זה כפר קטן על החוף הדרומי של ה ג  מ  , לא רחוק מט 

יש חוף כיפי עם נוף מדהים, מים  –! זה אחלה מקום לנוח בו אחרי כל הטיפוסים בקירגיזסטן וממש שמחנו על זה

צלולים וקרים )המים עוד היו מאוד קרים אבל לגמרי אפשר לטבול אם יש שמש בחוץ!(. באמצע יוני ובאמצע 

 . לצערנו היה לנו רק לילה אחד אבל בשמחה היינו נשארים יותר!על החוף  היה ממש שקטהשבוע 

, ("Fairytale Canyonהידוע בכינויו "המפורסם )  Skazka Canyon-מ ק"מ( 01-ק )כהכפר לא רחו ,חוץ מזה

 מש ממש יפה.אבל זה אמור להיות מ שויתרנו עליו )בלב כבד( כדי להישאר להתפנן על החוף,

 

 ?ועזבנו איך הגענו

 הנסיעה סום לאדם. 011יש כמה קווים שמגיעים לשם. כשעה וחצי נסיעה,  -וטקה מקרקולשרמר 

 מאוד יפה. היאמהצד הדרומי של איסיק קול ו

 כל חצי שעה(. היא יוצאת )בעלת הגסטהאוס אמרה ש 102 קו -ישירה וטקהרמטוסור לבישקק יש מרש

 סום לאדם. 011שעות נסיעה,  4-כ

 

 :ואוכל לינה

Eldos Ata Eco Hotel - (, שלוש דקות הליכה במרכז אסיה מקום ממש מגניב )הדבר הכי קרוב להודו שראינו

גדול עם חצר גדולה ואחלה פינת אוכל. גם האוכל ממש טעים! פגשנו שם די הרבה מתחם די יש להם מהחוף. 

 ה.ה מעול יזכה לנשנש אותם, אנחנו הסתפקנו בריב בקיץמלא בעצי משמש אז מי שיגיע מתחם אירופאים. ה

סום לאדם. ארוחת  011 שעולהענק ומהמם שכולו חלונות לנוף  ויש גם חדרסום לאדם,  411חדר רגיל עולה 

 סום. 011-סום לאדם. אפשר גם לפתוח אוהל ב 811סום לאדם, ארוחת צהריים/ערב  011וקר ב

 

 
 

 ווהו! נגמר! מקווה שסייע לכם 

 והלוואי שתהנו ממנו לפחות כמו שאני נהניתי.יוחד במינו ן זה מקום מירגיזסטק


