תוכנית טיול להודו
למדינת מאדיה פראדש וגוג'ארט

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 בבהופל בירת המדינה ,ובאתרים בודהיסטים והינדים באזור העיר ,במבצר הרפאים
המרשים של מאנדו ,באוג'יין – אחת מן הערים הקדושות ביותר בהודו ,באהמדבאד המרתקת,
במלחות רחבות הידיים של מחוז קאטץ' ,בבהוג' העשירה בארכיטקטורה מוגולית ועוד...
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
נחיתה בדלהי .בשדה התעופה יקבל את פניכם נציג שלי ,איתו תיסעו לבית המלון .אחרי
התארגנות קצרה נצא לסיור בדלהי ,בירת הודו ,עיר עצומה בעלת היסטוריה עשירה הבאה
לידי ביטוי ב ארכיטקטורה המגוונת והמרשימה שבה ובצבעים ובריחות האופפים אותה.
נבקר בחלק החדש של העיר )ניו -דלהי( אותו בנו הבריטים  -בשדרת השלטון ובשער הודו,
במקדש סיקי מעניין ,במקדש הלוטוס )הבהאיים( ,בקבר
הומאיון ,בהשראתו נבנה הטאג' מהאל ,ובאתרים נוספים.
ובחלק העתיק של העיר )אולד-דלהי( :במסגד יום השישי,
בשווקים הצבעוניים ,במבצר האדום ובמקדש הג'ייני .נצא
לטיול ריקשות חוויתי בין השווקים והסמטאות ונספוג את
האווירה ההודית.
לינה בדלהי.

יום  – 2מדלהי לאגרה.
נצא ברכב מדלהי לכיוון אגרה .בדרכנו נבקר בעיר האבודה
פא טיפור סיקרי אשר ננטשה זמן לא רב לאחר הקמתה ובה
נוכל להתרשם מן הארכיטקטורה המוגולית המרשימה.
נהלך ברחובות עיר הרפאים המרשימה ונבקר במסגד הגדול ובארמון.

לאחר ההגעה לאגרה ,והתמקמות בבית המלון נצא לסיור באתרי העיר .נבקר כמובן בטאג'
מהאל ,מצבת האהבה אשר בנה הקיסר המוגולי
שייח ג'האן לאהובתו ממוטאז ,במבצר האדום
ובשוק המרכזי.
לינה באגרה

יום  – 3מאגרה לאורצ'ה
נצא בבוקר מאגרה אל העיר אורצ'ה .את תחילת
הדרך נעשה ברכבת מהירה ונוחה שתיקח
אותנו עד לג'האנסי ,משם נמשיך ברכב
לאורצ'ה .לאחר התמקמות בבית המלון נצא לסיור ברחובות הכפר המיוחד הזה .נתרשם מן
הארמונות והמקדשים הפזורים בו ומן הארכיטקטורה המיוחדת המשלבת סגנון הינדי
ומוסלמי עתיק.
לינה באורצ'ה.

יום  – 4מאורצ'ה לקג'רהו
נצא בבוקר לכיוון קג'רהו .לאחר ההגעה
נצא לבקר 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.
לינה בקג'רהו.

יום  – 5מקג'רהו לבהופל
נצא בשעות הבוקר ברכב ,או ברכבת נוחה ,ממוזגת ומהירה מדלהי לכיוון העיר בהופל ,בירת
מדינת מאדיה פראדש.
העיר החדשה נבנתה לצידה של העיר העתיקה ,אשר במרכזה חפר הסולטאן אגמים
מלאכותיים .בתחנת הרכבת ימתין לכם הנציג שלי ואיתו תיסעו אל בית המלון .לאחר
התארגנות קצרה נצא לסיור בעיר .נבקר בחלק המודרני של העיר ,ונתרשם מן הארכיטקטורה

המודרנית המקומית .נבקר בתערוכה מרתקת המציגה מבנים מסורתיים של כמה עשרות
מתוך  450השבטים של הודו ,ובחלק העתיק של העיר.
לינה בבהופל.

יום  – 6יום באזור בהופל
נצא בשעות הבוקר מבהופל אל סאנצ'י –
אתר בודהיסטי מרתק ,ובין העתיקים
ביותר בהודו .נתרשם מן הסטופות
המרהיבות אשר בנה הקיסר אשוקה
במאה ה 3 -לפני הספירה ,לאחר שהמיר
את דתו לבודהיזם .הסטופות והשערים המובילים אליהן מעוטרים בגילופים ופסלים ממיטב
האמנות הבודהיסטית בהודו .לאחר מכן נמשיך ברכב אל בהימבטקה – כאן נתרשם ממערות
עתיקות המעוטרות בציורי קיר המתארים את
חייהם של שוכני המערות שחיו כאן.
נשוב בחזרה אל בהופל.
לינה בבהופל.

יום  – 7מבהופל לאינדור
נצא בשעות הבוקר מבהופל אל עבר אינדור.
בדרכנו נעצור לביקור בעיר אוג'יין – אחת מארבע
הערים שבהן נחגג פסטיבל הקומב -מלה האגדי.
נבקר במקדשים בעיר ,ונטייל בין הגהטות בהן
מתקיימת פעילות דתית ויומיומית לגדות הנהר.
לאחר מכן נמשיך בדרכנו אל אינדור .לאחר
התארגנות בבית המלון נצא לסיור בעיר .נבקר במקדש קאנץ' – מקדש ג'ייני מרשים המעוטר
בציורי קיר המתארים את מסעם של החוטאים בעולם הבא ,נבקר בתערוכה מעניינת של
פסלים מימי הביניים ,בשוק המרכזי ובאתרים נוספים בעיר.
לינה באינדור.

יום  – 8מאינדור למהאשוואר
נצא אחרי ארוחת הבוקר מאינדור אל עבר עיירת הרפאים מאנדו .זהו מבצר עתיק יומין ועצום
מימדים ,אשר נבנה במאה ה 10-על ידי הראג'ה המקומי ,ומאז נכבשה מספר פעמים בידי
עמים שונים ,אשר הוסיפו למאנדו ,כל אחד בתורו ,נופך אמנותי ומרשים.

נטייל בינות למבנים המרשימים ,המסגדים והמקדשים ,הבריכות ,האולמות ואגפי הנשים
אשר בנו המהרג'ות והקיסרים במהלך השנים.
לאחר מכן נמשיך בדרכנו אל מהאשוואר.
לינה במהאשוואר.

יום  – 9ממהאשוואר לאהמדבאד
נבלה את הבוקר במהאשוואר .נבקר
במבצר הגדול והמרשים ,ובמקדשים
ומסגדים בעיר .נטייל לגדות נהר
הנארמאדה ,ונצא לשייט במימי הנהר.
לאחר מכן נצא ברכב אל האי
אומקארשוואר ,אחד מ –  12נקודות העליה לרגל החשובות בהודו .נבקר במקדש לאל שיווה,
ובמקדשים נוספים ,ונתרשם מן הפעילות הדתית הענפה ,המהווה מוקד מרכזי לעלייה לרגל.
נמשיך בנסיעה חזרה אל אינדור ,ומשם נצא
בטיסה אל אהמדבאד.
לינה באהמדבאד.

יום  – 10מאהמדבאד לפושינה
נבלה את הבוקר 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 בתצוגה עשירה של עבודות אמנות וטקסטיל מן המסורת של מדינת גוג'ארט,
ובמקדשים ומסגדים נוספים בעיר.
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.
לינה בארמון דהרבגאד.

יום  – 11יום באזור פושינה
נבלה את היום בטיול 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  – 12מפושינה לדאסדה
נצא מפושינה ברכב אל העיר פאטאן .נטייל
ברחובות העיר העשירה במבני עץ מגולפים ,ובה
כמאה מקדשים ג'יינים .נתרשם מתהליך טווית משי
הפאטולה היוקרתי הייחודי לפאטאן ,ונסעד בביתה
של משפחת סאלבי – אמנים המתמחים בטווית משי
הפאטולה.
לאחר הביקור בפאטאן נמשיך לביקור במקדש
השמש במודהרה .נתרשם מן הגילופים העדינים
והמורכבים המעטרים את המקדש ,מן הפסלים
המתארים את  12גלגוליו של אל השמש במהלך השנה ,ומן המקדשים המעטרים את באר
המדרגות המרשימה שבקרבת המקדש.
לאחר מכן נמשיך אל דאסדה.
לינה בדאסדה.

יום  – 13ביקור בשמורת המלח
נבלה את היום 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 בדאסדה.

יום  – 14מדאסדה לבהוג'
היום נמשיך במסענו דרך המלחות רחבות הידיים של מחוז קוטץ' .נמשיך בנסיעה עד הגעתנו
לעיר בהוג' .העיר ספגה נזק וחורבן אדישים ברעידת האדמה החזקה שהתרחשה כאן בשנת
 ,2001וחלקים 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'.

יום  – 15יום בבהוג' והאזור
נצא בשעות הבוקר 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 בהוג'.
לינה בבהוג'.

יום  – 16מבהוג' למומבאי
נצא בשעות הבוקר בטיסה מבהוג' אל מומבאי .בשדה התעופה ימתין לכם הנציג שלי ואיתו
תיסעו אל בית המלון .הכרך העצום הזה משקף את הודו על כל גווניה – את העושר הבלתי
נתפס של עשירי הודו ,את השפעת הקולוניאליזם ואת המבנים הגרנדיוזיים שהבריטים
הותירו אחריהם .בדהובי גהט – המכבסה הגדולה בעולם נפגוש גם את העוני ואת עבודת
הכפיים הקשה בה עוסקות השכבות החלשות .נצא לנסיעה בטיילת ה"מארין דרייב" שלחוף
הים ונבקר במקדשים ,שווקים ואתרים נוספים בעיר.
לינה במומבאי.

יום  – 17טיסה בחזרה לארץ
המראה בשעות הבוקר.
----------------------------------------------------------------------------



המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :אמצע ספטמבר עד אמצע מרץ.



ניתן לשלב במסלול הטיול ביקור באזורים נוספים במרכז
הודו.



זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים
ופרטים נוספים.

