טיול להודו הקלאסית
ולפסטיבל המג-מלה  14 -ימים
מתאים לטיול בחודש ינואר 2018

טיול להודו הקלאסית המשלב ביקור במקומות קלאסיים ומוכרים לצד מקומות אותנטיים
ומיוחדים ,וביקור בפסטיבל המג-מלה .נבקר באגרה המפורסמת ובטאג' מאהל – אחד משבעת
פלאי עולם ,בעיר הורודה ג'איפור ,בפושקר הקדושה השוכנת לגדות אגם קדוש ,בורנאסי לב
ליבה של ההוויה ההודית ועוד ...נבקר בעיר אלהבאד בימי המג -מלה ,כינוס דתי גדול ,בו
נפגוש את כהני הדת ,היוגים ,הנזירים ומאות אלפי המאמינים.
נשים דגש על היכרות אמיתית עם הודו תושביה ואורח החיים המיוחד ,לינה במלונות
מיוחדים ואיכותיים ונהנה מאטרקציות מקוריות :שייט בגנגס ובאגם פיצ'ולה ,מופע מחול
ופולקלור ססגוני ,צפייה בסרט הודי תוצרת בוליווד ועוד...

יום  – 1נחיתה בהודו
נחיתה בדלהי .בשדה התעופה ימתין לכם הנציג שלי ואיתו תיסעו אל בית המלון .לאחר
התארגנות נצא לסיור בדלהי ,בירת הודו ,עיר עצומה בעלת היסטוריה עשירה הבאה לידי
ביטוי בארכיטקטורה 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 הומאיו ן ,בהשראתו נבנה הטאג'
מהאל ,ובאתרים נוספים .ובחלק העתיק של העיר
(אולד-דלהי) :במסגד יום השישי ,בשווקים
הצבעוניים ,במבצר האדום ובמקדש הג'ייני.
לינה בדלהי.

יום  – 2יום בדלהי
נבלה את היום בדלהי ונשלים את ביקורנו בעיר
העצומה הזו .נבקר באתרים היסטוריים ,בשווקים
ובסמטאות .נצא לטיול ריקשות חוויתי בין השווקים והסמטאות ונספוג את האוירה ההודית.
לינה בדלהי.

יום  - 3מדלהי לפושקר
נצא בשעות הבוקר לתחנת הרכבת בדלהי .תחנת רכבת 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 האמיתית נחשפת במלוא הדרה.
נסע ברכבת נוחה ,ממוזגת ומהירה מדלהי לכיוון 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 האגדה נוצר על ידי
פרח הלוטוס שהשליך האל ברהמה מן השמים .לאחר ההתמקמות בבית המלון נצא להיכרות
עם העיר ועם שווקיה הצבעוניים .נבקר במקדש לאל
ברהמה ובערב נשתתף בפוג'ה (טקס דתי) על גדות
האגם.
לינה בפושקר במלון על שפת האגם.
/http://hotelpushkarpalace.com
יום  – 4פושקר
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
המשקיפה על האגם ועל העיירה הקסומה ונבקר במקדשים ובאתרים נוספים בעיר ובשוק
הססגוני .נחלץ עצמות בשיעור יוגה בליווי מאסטר
מקומי.
לינה בפושקר במלון על שפת האגם.

יום  - 5מפושקר לג'איפור
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 במלון מורשת ייחודי.
http://www.alsisarhaveli.com/Haveli/Home

יום  – 6ג'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,
ובסמטאותיה של העיר העתיקה.
לינה בג'איפור במלון מורשת ייחודי.
יום  – 7מג'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  – 8מאגרה 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.
בערב נצפה בטקס הארטי – טקס האש שנערך כאן...
לינה באורצ'ה.

יום – 9מאורצ'ה לקג'רהו
נצא בשעות הבוקר מאורצ'ה אל קג'רהו .נבקר במתחמי המקדשים המרהיבים המפורסמים
בשל הדמויות 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 .בערב נצפה במופע פולקלור ססגוני.
לינה בקג'רהו.

יום – 10מקג'רהו למג-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  12שנים אשר בסופה גברו כוחות הטוב על כוחות הרשע
וכך זכו האלים בחיי אלמוות .הפסטיבל מתקיים בסאנגם (מפגש הנהרות) של נהר הגנגס
היאמונה והסרסוואטי – שלושה נהרות קדושים במיוחד בהינדואיזם.
לאחר התארגנות בבית המלון נצא לסיור ב"עיר"
הפסטיבל ,המוקמת לגדות הנהר לימי הפסטיבל.
לינה באלהבאד.

יום – 11המג-מלה
פסטיבל המג-מלה מתקיים ,בארבע ערים
קדושות בהודו – בכל פעם בעיר אחרת .זהו כינוס
דתי גדול ,והוא קרוי גם מיני קומב-מלה .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

יום  – 12מאלהבאד לורנאסי.
בבוקר נשלים את ביקורנו במג-מלה ,ולאחר מכן נצא ברכב אל העיר
הקדושה ורנאסי .לאחר התמקמות בבית המלון נצא להיכרות
ראשונה עם הגהתות לאורך נהר הגנגס והפעילות הן הדתית והן
היומיומית השוקקת המתרחשת בהן .בשעת השקיעה נצא לשייט קסום על נהר הגנגס ומן
הסירה נצפה בטקס הארטי – טקס האש המתרחש בגהת המרכזית.
לינה בורנאסי.

יום  - 13ורנאסי.
נבלה את היום בורנאסי .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.
לינה בורנאסי.
יום  - 14מורנאסי לדלהי
לאחר עוד בוקר קסום בין אלפי המאמינים בגתות העיר ניסע לשדה התעופה ונטוס אל דלהי.
לאחר התארגנות בבית המלון ,ובהתאם לזמן נשלים את ביקורנו בעיר.
לינה בדלהי.
יום – 15טיסה בחזרה לארץ



המסלול גמיש ומתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :תחילת ינואר – אמצע פברואר 2018



ניתן לשלב גם את פסטיבל העפיפונים בג'איפור ב ,14.1-פסטיבל הגמלים
בביקנר ב ,13,14.1-יריד נאגור ב  25.1או פסטיבל המדבר בג'איסלמר




ב .29-31.1 -
זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.

ליצירת קשר ולפרטים נוספים לחץ כאן:
http://www.go2india.co.il/contact.asp

