תכנית טיול להודו ,למדינת גוג'ארט בשילוב שני פסטיבלים
מתאים לטיול באמצע -סוף ינואר 2018

הצעה לטיול עומק במרכז הודו ,במדינת מאדיה פראדש ומדינת גוג'ארט .הטיול באזורים עם
תרבות אנושית מעניינת ,ערים קדושות ,כפרים ,שבטים עתיקים ,מקדשים ,ונופים קסומים.
נבקר באורצ'ה וקג'רהו ובמקדשים והארמונות המיוחדים ,באהמדבאד המרתקת ,במלחות
רחבות הידיים של מחוז קאטץ' בימי פסטיבל המוסיקה ראן אוסטב המתקיים בנוף הייחודי
של מדבר המלח ,בבהוג' העשירה בארכיטקטורה מוגולית ובמודרה בימי פסטיבל המחול
לכבודו של אל השמש.
נשים דגש על היכרות אמיתית עם הודו תושביה ואורח החיים המיוחד .ונהנה מטיולי ג'יפים
וטיולים רגליים באזורים מרתקים ,בינות לכפרי השבטים ובשווקים סואנים.

יום  – 1נחיתה בדלהי ונסיעה לאורצ'ה
נחיתה בדלהי .בשדה הת עופה ימין לכם הנציג שלי ואיתו תיסעו אל תחנת הרכבת .תחנת
הרכבת גדולה והומה .רציפי התחנה גדושים אנשי עסקים מקומיים ,סגפנים ואנשי דת ,נשים
לבושות סארי ,דוכני מזון וצ'אי מהביל וריחני.
כאן ההמתנה לרכבת היא חוויה בפני עצמה והודו האמתית נחשפת במלוא הדרה.
נצא ברכבת אל אורצ'ה .את תחילת הדרך נעשה ברכבת מהירה ונוחה שתיקח אותנו עד
לג'האנסי ,משם נמשיך ברכב אל אורצ'ה .לאחר
התמקמות בבית המלון נצא לביקור במבצר
אורצ'ה – בארמונות ובמקדשים המרהיבים .בערב
נצפה בטקס הארטי – טקס האש המסורתי.
לינה באורצ'ה.

יום  – 2יום באורצ'ה
נבלה את היום באורצ'ה .נתרשם מן הארמונות
והמקדשים הפזורים בו ומן הארכיטקטורה המיוחדת המשלבת סגנון הינדי ומוסלמי עתיק,
וביניהם ראג' מאהל ,סונדר מאהל ועוד .נבקר בחצרות המרשימות ,באחוזות הקבר של
המהרג'ות ,ובשבילי הכפר.
לינה באורצ'ה.

יום  – 3מאורצ'ה לקג'רהו ) 4-5שעות(
נצא בבוקר לקג'רהו נבקר במתחמי המקדשים המרהיבים המפורסמים בשל דמויות
הארוטיות ממסורת הקאמה סוטרה ההינדית המעטרות את קירותיהם .זהו אחד ממתחמי
המקדשים המרהיבים בהודו ויצירות האמנות המעטרות את קירותיו הן ללא ספק מעשה ידי
אמנים מהשורה הראשונה .נבקר בכפר העתיק ,ובכפר החדש שהוקם בסמוך בו מציעים
רוכלים את מרכולתם לתיירים המגיעים לביקור .נבקר במתחם המקדשים המזרחי .בערב
נהנה ממופע מוסיקה ומחול.
לינה בקג'רהו.

יום  – 4מקג'רהו לאהמדבאד
בשעות הבוקר נצא לביקור במתחם המקדשים המערבי של קג'רהו .לאחר מכן נצא ברכב אל
שדה התעופה ,ומשם נצא בטיסה אל אהמדבאד ,עם
עצירות ביניים בורנאסי ,ובדלהי.
לינה באהמדבאד.

יום  – 5יום באהמדבאד
נבלה את היום באהמדבאד ונבקר באתרים בעיר .נבקר
בסאבארמאטי אשראם אשר שימש כמפקדה לפעילותו
של גנדי לשחרור תת היבשת ההודית ,נתרשם מבארות
המים המרשימות הפזורות ברחבי העיר ,ואשר נבנו ברוב הדר כיאה למהרג'ות והקיסרים
ששלטו בעיר .נבקר במקדש ג'אמה מסג'יד ,במקדש סידי סאיד ,ובמקדשים ומסגדים נוספים
בעיר .נטייל ברחובות העיר העתיקה ונתרשם מסגנון הבנייה הגוג'ארטי המאפשר יצירת
קהילה המשלבת מגורים ופרנסה .על מדרגות הבניינים המשותפים יושבים בעלי המלאכה
ויוצרים בשיתוף תכשיטים מסורתיים ,ציורים ,ספרים ועוד.
לינה באהמדבאד.

יום  – 6מאהמדבאד לבהוג' )כ 6 -שעות(
היום נמשיך במסענו אל בהוג' ,השוכנת בלב המלחות רחבות הידיים של מחוז קוטץ' .העיר
בהוג' ספגה נזק וחורבן אדישים ברעידת האדמה החזקה שהתרחשה כאן בשנת ,2001
וחלקים ממנה טרם שוקמו.
נבקר בארמונות העיר העתיקים – פראג מאהל ואינה מאהל ,אשר נפגעו שניהם ברעידת
האדמה ,ושוקמו בחלקם .נהנה מטיול רגלי בעיר העתיקה ולגדות האגם ,ונבקר בשוק המרכזי.
לינה בבהוג'.

ימים  – 7-9בהוג' והאזור וביקור בפסטיבל ראן אוסטב
נבלה שלושה ימים בבהוג' ובאזור .נבקר במקדש סוואמינאריאן ,במוזיאון קאטץ' ,בארמון
פראג מאהל ובאתרים נוספים בעיר .ניסע לביקור בכפר באני ונתרשם מאורח החיים בכפר.
ביום השני ניסע לביקור בכפר מאנדווי ,השוכן לחוף הים .נהנה מיום של ביקור בכפר ובאזור,
במקדשים ובאגם הסמוך .נבקר במתחם פסטיבל המוסיקה ראן אוסטב המתקיים מדי שנה
במלחה ,ונהנה ממופעי מוסיקה בנוף הייחודי ,ואף לאור הירח.
לינה בבהוג'.

יום  – 10מבהוג' לדסאדה )כ 5 -שעות(
נצא ברכב מבהוג' אל דסאדה .לאחר ההגעה נצא לטיול ג'יפים בשמורת הטבע המרתקת ליטל
ראן ,אשר במחוד קוטץ' .זהו אזור מדברי וצחיח אשר אדמתו המישורית מכוסה בשכבה עבה
של מלח .באזור המלחות ניתן להבחין בחיות בר המשגשגות באזור ,וביניהן להקות פלמינגו
מרשימות ,וקהור – חמור בר אסיאתי.
נהנה מיום של טיול רכוב במישורים האינסופיים ונהנה מן הנופים הייחודיים לאזור.
נבקר בכפרים קטנים באזור המלחה ונתרשם
מאורח החיים המקומי ומן התרבות.
לינה בדסאדה.

יום  – 11מדסאדה למודרה )כשעה וחצי נסיעה(
נצא ברכב אל הכפר מודרה ,ביתו של מקדש
השמש המוקדש לאל סוריה – אל השמש .המקדש
מעוטר בהגילופים עדינים ומורכבים ובפסלים המתארים את  12גלגוליו של אל השמש
במהלך השנה .בימי פסטיבל המחול משמש המקדש כתפאורה למופעי מחול מסורתי
המצגיים את המסורת הגוג'ארטית .נסייר באתרים בעיר ,ונהנה ממופעי מחול.
לינה במודרה.

יום  – 12ממודרה לפושינה
נצא ברכב ממודרה אל פושינה .נעצור לביקור בעיר פאטאן .נטייל ברחובות העיר העשירה
במבני עץ מגולפים ,ובה כמאה מקדשים ג'יינים .נתרשם מתהליך טווית משי הפאטולה
היוקרתי הייחודי לפאטאן.

לאחר מכן נצא אל עבר פושינה ,ואל בית המלון המיוחד בו נבלה ביומיים הקרובים – מבצר
עתיק אשר הוסב למלון ייחודי ,ובו מתגוררת עדיין משפחת המלוכה אשר שלטה בעיר עד
הכרזת העצמאות של הודו .נהנה מהכנסת האורחים ההודית ,ומארוחת ערב מסורתית בבית
המלון.
לינה בארמון דהרבגאד.

יום  – 13יום באזור פושינה
נבלה את היום בטיול ג'יפים מרתק בינות לכפרי השבטים של
גוג'ארט .נהנה מטיולים רכובים ורגליים בינות לכפרים .נתרשם
ממנהגי השבטים ,מן התלבושות המסורתיות הססגוניות,
עבודת הכפיים וסגנון המגורים של השבטים המקומיים.
לאחר מכן נשוב אל פושינה.
לינה בארמון דהרבגאד.
יום  – 14מפושינה לקהג'רלה )כ 7 -שעות(
נצא בשעות הבוקר אל קהג'רלה .לאחר ההגעה לספארי ג'יפים בכפרי השבטים באזור .נטייל
ברחובות הכפרים ונפגוש את בני השבטים המקומיים .נתרשם מיצירות האמנות המסורתיות
הייחודיות לכל שבט ,ומן התלבושות המסורתיות.
בשעות הערב נשוב אל קהג'רלה ,ונהנה מארוחת ערב
במלון.
לינה בקהג'רלה בארמון שהוסב למלון מורשת.
יום  – 15מקהג'רלה לפושקר )כ 3-שעות(
נבלה את הבוקר בקהג'רלה .נצא לסיור רגלי בכפר
ונתרשם מבעלי המלאכה השונים ,ומעבודות האמנות
המסורתיות .נגיע אל מקדש הכפר ,ונלגום כוס תה .לאחר מכן נצא מקהג'רלה וומדינת
גוג'ארט אל מדינת רג'סטאן ואל העיר הקדושה פושקר אשר במדינת רג'סטאן .זוהי נקודת
עליה לרגל קדושה ומיוחדת ,ואליה מגיעים סאדוהים וקדושים הודים ,מאמיניו של האל
ברהמה ,מכל רחבי תת היבשת .פושקר שוכנת לגדותיו של אגם קדוש ,אשר על פי האגדה
נוצר על ידי פרח הלוטוס שהשליך האל ברהמה מן השמים .לאחר ההתמקמות בבית המלון
נצא להיכרות עם העיר ועם שוקיה הצבעוניים .נבקר במקדש לאל ברהמה ובערב נשתתף
בפוג'ה )טקס דתי( על גדות האגם.
לינה בפושקר על שפת האגם.

יום  – 16יום בפושקר
נקדיש את היום לביקור בעיר הקדושה פושקר .נטייל בין הגהטות – מדרגות המובילות אל
האגם הקדוש ובהן מתרחשת פעילות דתית
ויומיומית כמעט ללא הרף .נצא לטיול רגלי אל
מקדש סאביטרי הממוקם בראש גבעה במשקיפה
על האגם ועל העיירה הקסומה ונבקר במקדשים
ובאתרים נוספים בעיר ובשוק הססגוני.
לינה בפושקר על שפת האגם.
יום  – 17מפושקר לדלהי
נבלה את הבוקר בפושקר .בשעות הצהריים נצא
ברכב אל שדה התעופה בג'איפור ,בירת רג'סטאן ,ומכאן נצא בטיסה אל דלהי.
לינה בדלהי.

יום  – 18טיסה בחזרה לארץ.
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