טיול עומק להודו הקלאסית
ולפסטיבל הקומב -מלה – בשילוב שיעורי יוגה
 19ימים – יציאה מובטחת!!! – טיול נשים
טיול נשים לצפון  -מרכז הודו המשלב ביקור במקומות קלאסיים ומוכרים לצד מקומות
אותנטיים ומיוחדים ,וביקור בפסטיבל הקומב -מלה .נטייל באזורים עם תרבות אנושית
מעניינת ,ערים קדושות ,כפרים ,מקדשים ,ונופים קסומים .נבקר באגרה המפורסמת ובטאג'
מאהל – אחד משבעת פלאי עולם ,בעיר הורודה ג'איפור ,באודאיפור הרומנטית ,בכפרים
אותנטיים ולא מתויירים נפגוש את החקלאים ורועי הצאן ואת אנשי הכפר הססגוניים של
רג'סטאן ,בורנאסי הקדושה שלגדות נהר הגנגס הלא פחות קדוש ,בדלהי הבירה ועוד ...נבקר
בעיר אלהבאד בימי הקומב-מלה ,הכינוס הדתי הגדול בעולם ,ונפגוש את כהני הדת ,היוגים,
הנזירים ומאות אלפי מאמינים הבאים להיטהר במימי הנהר ולבקש אושר ושלווה מן האלים.
נשים דגש על היכרות אמיתית עם הודו תו שביה ואורח החיים המיוחד ,לינה במלונות
מיוחדים ואיכותיים ונהנה מאטרקציות מקוריות :שייט ,רכיבה על פילים סדנת בישול הודי
ריחנית וטעימה ,ערב פולקלור ססגוני ממיטב המסורת הרג'סטאנית ,צפייה בסרט הודי
תוצרת בוליווד ועוד...
הטיול בסגנון מאורגן אינטימי ,טיול שנבנה בקפידה עם דגש על קבוצה קטנה של  8מטיילים
לכל היותר...

 – 21.1טיסה להודו
המראה בשעה  21:00בטיסת אל -על
מתל -אביב למומבאי.

יום  – 22.1 - 1נחיתה בהודו
נחיתה במומבאי בשעה  .08:25לאחר
הנחיתה נצא לסיור בעיר .הכרך
העצום הזה משקף את הודו על כל
גווניה – את העושר הבלתי נתפס של עשירי הודו ,את השפעת הקולוניאליזם ואת המבנים
הגרנדיוזים שהבריטים הותירו אחריהם .בדהובי גהט – המכבסה הגדולה בעולם נפגוש גם
את העוני ואת עבודת הכפיים הקשה בה עוסקות השכבות החלשות .נבקר בשער הודו
ובאזור הנמל וחוף הים ,בתחנת ויקטוריה ,תחנת הרכבת המרשימה שנבנתה על ידי הבריטים
ובאזור קולאבה שוקק החיים ,ובמקדשים ,שווקים ואתרים נוספים בעיר.

בשעה  17:55נצא בטיסה ממומבאי אל העיר הלבנה אודאיפור ,אשר במדינת רג'סטאן .נחיתה
בשעה .19:45
לינה באודאיפור במלון מורשת ייחודי...

יום  - 23.1 - 2אודאיפור
אודאיפור ,אשר יש הטוענים כי היא העיר הרומנטית ביותר בעולם ,בנויה סביב אגמים
ותעלות מים ומקושטת בארמונות וגנים מקסימים ,מקדשים ובתי הוואלי מסורתיים צבעוניים.
נבקר בארמון העיר ,הארמון הגדול ביותר ברג'סטאן .נתרשם מן הגנים בארמון ונחווה את
העושר והפאר הרב ששלטו כאן בתקופת המהרג'ות ,נבקר בכפרים ציוריים סמוכים ,במקדש
ג'אגדיש ובשוק הססגוני בעיר .נצא לשייט באגם
פיצ'ולה השליו .נבקר גם בכפרים הסמוכים
נגדה ואקלינגי ובמקדשים המיוחדים שבהם.
לינה באודאיפור במלון מורשת ייחודי...
יום  – 24.1 - 3מאודאיפור לנארלאי
נצא מאודאיפור אל נארלאי .מן המסלול
התיירותי המוכר אל אזור כפרי אותנטי .בדרכנו
נעצור לביקור בקומבלגהר – מבצר מרשים וציורי
אשר נבנה למרגלות רכס הארוואלי.
נגיע אל הכפר נארלאי ונצא לטיול רגלי ברחובות הכפר .זהו כפר המאפשר הצצה אמיתית אל
החיים בהודו .נתרשם מן השדות המעובדים ומושקים בשיטות עתיקות ,מן הססגוניות
שבבגדי המקומיים ומן הקצב השונה שישנו
במקומות שהמערב טרם חדר אליהם .נהנה מן
השקיעה מנקודת תצפית ונמשיך אל בית
המלון המיוחד שבקרבת הכפר.
לינה בנארלאי במלון בוטיק.

יום  – 25.1 - 4מנארלאי לקורטה
נבלה את הבוקר בנארלאי ונתרשם מאורח
החיים המקומי – מן הנשים הכובסות ,הגברים
ב מלאכתם היומית ומן הפשטות שבמשחקי הילדים .לאחר מכן נצא אל עבר הכפר קורטה.
בדרכנו נבקר במתחם המקדשים הג'יינים בראנקפור .נתרשם מדרך החיים המיוחדת של אנשי

הדת הג' יינית וממקדשי השיש הלבנים אשר מהווים הישג ארכיטקטוני מרשים ודוגמא
מרהיבה לאמנות רג'סטאנית.
לאחר מכן נגיע אל הכפר קורטה .לאחר התארגנות בבית המלון שבקרבת הכפר נצא לטיול
ג'יפים במרחבי המדבר הפתוחים שבאזור ונהנה מן הנופים ,השדות והעדרים המשוטטים
באזור .נלגום צ'אי בנקודת תצפית נעימה
ונהנה מן השקיעה בשמי המדבר.
לינה בקורטה בחאן מדברי מיוחד.

יום  - 26.1 - 5מקורטה לג'ודפור
נצא מקורטה לכיוון ג'ודפור .בדרכנו נחצה את
רכס ההרים הארוואלי ונחזה בנופים פראיים
ייחודיים לאזור ושטחים חקלאיים המושקים
בשיטות מסורתיות .נגיע אל העיר הכחולה ג'ודפור .זוהי עיר נעימה ורומנטית ,היושבת תחת
גבעה אשר בראשה המבצר הגדול והמרשים ביותר ברג'סטאן .מן המבצר נשקף נוף מרהיב
של העיר אשר בתיה צבועים כחול ונראים כאילו לקוחים מתוך סיפור אגדה .לאחר התמקמות
בבית המלון נצא לטיול היכרות עם העיר .נבקר במבצר העיר ,במגדל השעון ובשווקים אשר
סביבו .במקדש צ'אמונדה דווי ,ובארמון העיר .בהתאם לזמן נצא גם לטיול סביב העיר באזור
כפרי מעניין .אזור בו מתגוררות קהילות המשמרות כבר שנים רבות אורח חיים אקולוגי
וייחודי.
בערב נשתתף בערב פולקלור חוויתי עשיר
בצלילים וצבעים ממיטב המסורת הרג'סטאנית.
מופע הכולל ארוחת ערב.
לינה בג'ודפור במלון מורשת.

יום  – 27.1 - 6מג'ודפור לפושקר
נצא מג'ודפור אל העיר הקדושה פושקר .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 הא גדה 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 במלון ספא.

יום  – 28.1 - 7פושקר
נפתח את היום בשיעור יוגה אותו יעביר מסטר מקומי .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 .נהנה מטיול גמלים
מדברי קצר...
לינה בפושקר במלון ספא.

יום  - 29.1 - 8מפושקר לג'איפור
לאחר שיעור יוגה בבוקר ניפרד מפושקר ונצא
אל העיר הבירה של מדינת רג'סטאן – ג'איפור
)העיר הוורודה( .לאחר התמקמות בבית המלון
נצא לביקור באתרי העיר .נבקר בשווקים העצומים והשוקקים ובארמונות המיוחדים הניצבים
בעיר ,זכר לימי המהרג'ות ששלטו כאן ביד רמה ובפאר רב.
בערב נצפה בסרט קולנוע הודי בבית הקולנוע "ראג' מאנדיר" – אולם הקולנוע הגדול ביותר
באסיה.
לינה בג'איפור.

יום  - 30.1 - 9ג'איפור
נבלה יום נוסף בעיר אשר בתיה נצבעו בוורוד כסמל להכנסת אורחים.
נבקר בארמון הרוחות ממנו נשקיף ,כפי שהשקיפו בעבר נשות המהרג'ה על העיר העתיקה,
במקדש בירלה ובג'אנטאר מאנטר – מצפה הכוכבים העתיק .נהלך ברחובותיה וסמטאותיה
של העיר ובשווקים המרהיבים .נבקר במבצר אמבר הממוקם כ 11-ק"מ צפונית לעיר ,אליו
נעפיל רכובים על גבי פילים ,ובסמטאותיה של העיר העתיקה.
לינה בג'איפור.
יום  - 31.1 - 10מג'איפור לאגרה.
נצא מג'איפור לכיוון אגרה .בדרכנו נבקר בעיר האבודה פאטיפור סיקרי אשר ננטשה זמן לא
רב לאחר הקמתה ובה נוכל להתרשם מן הארכיטקטורה המוגולית המרשימה .נהלך ברחובות
עיר הרפאים 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  – 1.2 – 11מאגרה לאורצ'ה
נצא בבוקר מאגרה 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 לסיור
ברחובות הכפר המיוחד הזה .נתרשם מן הארמונות והמקדשים הפזורים בו ומן
הארכיטקטורה המיוחדת המשלבת סגנון הינדי ומוסלמי עתיק.
לינה באורצ'ה.
יום  – 2.2 – 12מאורצ'ה לקג'רהו
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) .נשלים את הביקור
במקדשי העיר מחר בבוקר(.
לינה בקג'רהו.
יום  -3.2 – 13מקג'רהו לקומב -מלה
נצא ברכב מקג'רהו אל העיר אלהבאד – עיר קדושה השוכנת לגדות נהר הגנגס .על פי האגדה
זוהי אחת הערים בהן טפטפה טיפה מנקטר
האלמוות אשר רקחו יחד האלים והשדים.
לאחר הכנת הנקטר התקיימה מלחמה בת 12
שנים אשר בסופה גברו כוחות הטוב על
כוחות הרשע וכך זכו האלים בחיי אלמוות.

לאחר התארגנות בבית המלון נצא לסיור ב"עיר" הפסטיבל ,עיר אוהלים עצומה המוקמת
לגדות הנהר לימי הפסטיבל ,כאן גם נלון.
לינה באלהבאד ,במתחם הפסטיבל ,באוהל זוגי עם שירותים ומקלחת צמודים.

יום  – 4.2 – 14הקומב-מלה
פסטיבל הקומב-מלה מתקיים אחת לשלוש שנים ,בארבע ערים קדושות בהודו – בכל פעם
בעיר אחרת .זהו הכינוס הדתי הגדול בעולם ובו מבקרים כ 100,000,000 -מאמינים .נשוטט
במתחם הפסטיבל ההומה אדם ,נהנה מן ההמון המציף את נהר הגנגס ,מן הסהדואים וכהני
הדת הבאים לכאן כדי להיטהר ,להציג את מסירותם האינסופית לאלים ולהציע את ברכתם
לכל דורש .נתרשם מן התלבושות השונות ,מן הצלילים ומן הססגוניות ההודית במיטבה.
נצפה בטבילות ההמוניות הנערכות במי הסאנגאם – מפגש שלושת הנהרות הקדושים ביותר
בהודו.
לינה באלהבאד ,במתחם הפסטיבל ,באוהל זוגי עם שירותים ומקלחת צמודים.

יום  – 5.2 – 15מאלהבאד לורנאסי.
בבוקר נשלים את ביקורנו בקומב -מלה ,ולאחר מכן
נצא ברכב אל העיר הקדושה ורנאסי .לאחר התמקמות
בבית המלון נצא להכרות ראשונה עם הגהתות לאורך
נהר הגנגס והפעילות הן הדתית והן היומיומית
השוקקת המתרחשת בהן .בשעת השקיעה נצא לשייט
קסום על נהר הגנגס ומהסירהנצפה בטקס הארטי –
טקס האש המתרחש בגהת המרכזית .לינה בורנסי.

יום  - 6.2 – 16ורנאסי.
נצא השקם בבוקר לשייט לאור הזריחה על נהר
הגנגס .זוהי שעה קסומה בעיר ,והמקום להיות בו בשעה זו הוא הנהר הקדוש .זהו מרכז
ההוויה של העיר ולגדותיו מתקיימים חיים שלמים – חתונות ,לוויות ,נשים כובסות ,ילדים
רוחצים ועוד ....מן הסירה תוכלו לראות את אלפי עולי הרגל בטבילת הבוקר .נתרשם ממתחם
שריפת הגופות על גדת הנהר ,מקום אליו מבקשים הודים רבים מכל רחבי תת היבשת
להגיע בסוף חייהם .נבקר בבית מלאכה לטווית משי ,ובמקדשים בעיר .נצא גם לטיול בכפר
סרנאת הסמוך לורנאסי ,אחד האתרים החשובים מאוד לדת הבודהיסטית והמקום בו נתן
הבודהא את דרשתו הראשונה .נהנה מן הטעמים והניחוחות המשכרים של המטבח ההודי
בסדנת בישול טעימה בבית משפחה מקומית ...לינה בורנאסי.

יום  – 7.2 – 17מורנאסי לדלהי.
בבוקר נקבל את היום בשיעור יוגה .לאחר עוד בוקר קסום בין אלפי המאמינים בגתות העיר
ניסע לשדה התעופה ונטוס אל הבירה דלהי .המראה בשעה  ,19:40נחיתה בשעה .21:00
לאחר התארגנות בבית המלון ,נצא לביקור קצר בעיר.
לינה בדלהי.

יום  - 8.2 – 18דלהי
דלהי היא עיר בעלת היסטוריה עשירה הבאה לידי ביטוי בארכיטקטורה המגוונת והמרשימה
שבה .נבקר בחלק החדש של העיר )ניו-דלהי( אותו בנו הבריטים – בשדרת השלטון ,במקדש
סיקי מעניין ובאתרים נוספים .ובחלק העתיק של העיר )אולד-דלהי( – במסגד יום השישי,
בשווקים הצבעוניים ובמבצר האדום .נצא לטיול ריקשות חוויתי בעיר.
לינה בדלהי.

יום  - 9.2 – 19טיסה בחזרה לארץ
נבלה את הבוקר בדלהי ונשלים את ביקורנו בעיר העצומה הזו – באתרים ההיסטוריים,
בשווקים ובסמטאות .בשעה  16:45נצא בטיסה מן הבירה דלהי אל מומבאי .נחיתה במומבאי
בשעה  .18:55מכאן נצא בשעה  23:00בטיסת אלעל חזרה לארץ.

-------------------------------------------------------- --------------------------

מחיר הטיול :לפי קבוצה של  8מטיילות – מינ'  6מטיילים ליציאת הטיול
 $3690למטיילת בחדר זוגי.
תוספת למטיילת בחדר יחיד$930 :



התשלום בשקלים לפי שער העברות ביום התשלום מינ' 3.75

המחיר כולל:


טיסת אל -על מתל אביב למומבאי וחזרה.



 3טיסות פנים.



לינה בבתי מלון טובים מאוד .חלקם מלונות מורשת ובוטיק 18) .לילות(  -רשימת
המלונות בתחתית התוכנית.



נסיעה ברכב נוח ,ממוזג ומרווח.



הוצאות הרכב והנהג.



רכבות נוחות וממוזגות בהתאם לתכנית.



ארוחות בוקר וערב.



בקורטה ובקומב-מלה – כלכלה מלאה.



כניסה לאתרים.



תיק מסע ובו מפות ו מידע מפורט על הודו בכלל ועל מסלול הטיול בפרט.



מדריך צמוד דובר אנגלית מעולה ,מומחה לאזור הטיול ,מצוות "אליק חודי – טיולים
מיוחדים להודו" .



במומבאי ,ובדלהי – מדריכים מקומיים מומחים לעיר.



שייט על האגם באודאיפור.



טיול גמלים בקורטה או בפושקר.



טיול ג'יפים במדבר באזור קורטה.



ערב פולקלור בג'ודפור הכולל ארוחת ערב ומופעי ריקוד מסורתי.



רכיבה על פילים אל מבצר אמבר בג'איפור.



צפייה בסרט הודי בג'איפור.



ביקור בפסטיבל הקומב-מלה.



שייט בגנגס בורנאסי בשני ימי הביקור בעיר.



טיול ריקשות חוויתי בדלהי.



סדנת בישול בבית משפחה מקומית.



פגישת הכנה לפני היציאה לטיול.



 3שיעורי יוגה – אותם ינחה מסטר מקומי.

המחיר אינו כולל:


טיפים לנותני שירות מקומיים.



הוצאות אישיות.



ארוחות צהריים )מלבד ארוחות שמצוין שכלולות(.



שתייה.



ויזה להודו) .כל מטייל אחראי להוציא בעצמו – בעלות  300-400שקלים(.



הכנסת מצלמה לאתרים בהם נדרש בעבור כך תשלום נוסף.



ביטוח בריאות ומטען לחו"ל ,אשר חובה על המטיילים לעשות.

רשימת המלונות – בתחתית ההצעה...

( )בהתאם לזמינותם:בתי המלון המוצעים בטיול
SECTOR

4* Hotels
udai kothi

http://www.udaikothi.com/
udaipur

מלון מורשת מיוחד
Rawla Narlai
http://www.rawlanarlai.com/

Narlai

מלון בוטיק
Korta Escape
http://www.kortaescape.com/aboutus.html

Korta

חאן מדברי מיוחד
Bal Samand Garden Retreat
http://balsamandgardenretreat.jodhanaheritage.com/

Jodhpur

מלון מורשת
Ananta spa
http://www.anantaindia.in/

Pushkar

מלון ספא
Royal Orchid Central

Jaipur

http://www.royalorchidhotels.com/royal-orchid-central-jaipur/overview.asp
Clark Shiraz
http://www.hotelclarksshiraz.com/

Agra

Orcha Resort

orcha

http://www.orchharesort.com/
Ramada

Khajuraho

http://ramadakhajuraho.com/

Allahabad

אוהל פרטי מפואר עם שירותים ומקלחת באוהל
Ramada

Varanasi

http://www.ramadajhvvns.com/
Regenta

http://www.royalorchidhotels.com/regenta-hotel-conventionDelhi

centre-delhi/overview.asp

" "אליק חודי – טיולים מיוחדים להודו:להזמנת הטיול חייגו עכשיו
050-4515176

