טיול לדרום הודו
וביקור בפסטיבל המג-מלה  18 -ימים
מתאים לטיול בינואר 2018

טיול לדרום ומרכז היבשת ההודית למפגש עם התרבויות ,הטבע והנופים הקסומים.
נשאף אויר הרים מבושם בריחות התבלינים נצעד בשבילים מהם נשקפים נופים ומחזות
מרתקים .נבקר בורנאסי הקדושה שלגדות נהר הגנגס הקדוש .נבקר בעיר אלהבאד בימי
הקומב-מלה ,הכינוס הדתי הגדול בעולם ,ונפגוש את כהני הדת ,היוגים ,הנזירים ומליוני
המאמינים הבאים להיטהר במימי הנהר ולבקש אושר מן האלים.
נבקר בקוצ' ין ונפגוש את שרידי הקהילה היהודית ששגשגה כאן בעבר ,בשמורת הטבע
פראייר נצא לטרק בג'ונגל ולראפטינג במימי הנהר ,ובעיירת התה מונאר העשירה במטעי תה
וחוות תבלינים .נשוט בבית סירה מפנק בתעלות המים של קראלה ,נתארח בבית משפחה
מקומית באזור כפרי ועוד...
בטיול נשים דגש על שהות בשווקים ובכפרים המקומיים כדי לחוש באמת את קצב החיים
והאווירה המקומית ,ונהנה מאטרקציות מקוריות –שיעור בישול הודי טעים וריחני ,נצפה
במופע מחול מסורתי ,טיול ג'יפים ,שייט בגנגס ועוד...

יום  – 1נחיתה בהודו
בשדה התעופה יקבל את פניכם המדריך ,איתו
תסעו אל בית המלון .לאחר התארגנות בבית
המלון 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 הומאיון ,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 בעיר העצומה הזו ונשלים את ביקורנו באתרים ,בשווקים ובסמטאות .נצא
לטיול ריקשות חוויתי בין השווקים והסמטאות ונספוג את האוירה ההודית.
לינה בדלהי.
יום – 3מדלהי לאגרה
נצא בבוקר לכיוון אגרה .נבקר במספר אתרים בעיר .נבקר ,כמובן ,גם בטאג' מאהל – מצבת
האהבה המרשימה והמושקעת ביותר בעולם כולו ,סמל לאהבתו הגדולה של הקיסר המוגולי
שאח' ג'אהן לאשתו המנוחה מומטז ,במבצר
האדום בשוק המרכזי ועוד...
לינה באגרה.

יום – 4מאגרה לקג'רהו
נצא בבוקר לכיוון קג'רהו .את תחילת הדרך
נעשה ברכבת מהירה ונוחה שתיקח אותנו עד
לג'האנסי ,משם נמשיך ברכב לקג'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 .בערב נצפה במופע פולקלור ססגוני.
לינה בקג'רהו.
יום  - 5מקג'רהו לאלהבאד ולמג-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  – 6המג-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.
לינה באלהבאד

יום  – 7מאלהבאד לורנאסי.
בבוקר נשלים את ביקורנו במג-מלה ,ולאחר מכן נצא ברכב אל העיר הקדושה ורנאסי .לאחר
התמקמות בבית המלון נצא להכרות ראשונה עם הגהתות לאורך נהר הגנגס והפעילות
הדתית והיומיומית השוקקת המתרחשת בהן .נתרשם מן החיים לאורך נהר החיים והמוות
של הודו .בשעות השקיעה נצא לשייט קסום בנהר
הגנגס ומהסירה נצפה בטקס הארטי – טקס האש
המתרחש בגהת המרכזית.
לינה בורנאסי.

יום  – 8ורנאסי.
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 ביותר לדת הבודהיסטית ,והמקום בו נתן הבודהא את דרשתו
הראשונה.
לינה בורנאסי.

יום – 9מורנאסי לקוצ'ין
אחרי עוד בוקר קסום לגדות הנהר נצא בטיסה מורנאסי ,דרך מומבאי ,אל קוצ'ין אשר במדינת
קראלה .קראלה היא מדינה עשירה בתרבות מסורתית ובירת האיורוודה – הרפואה ההודית
העתיקה .את הימים הקרובים נבלה במדינה המקסימה הזו,
השוכנת לחוף הים הערבי.
לאחר התארגנות קצרה נצא לסיור היכרות עם העיר .בערב
נצפה במופע מחול מסורתי בתיאטרון המקומי.
לינה בקוצ'ין.

יום – 10קוצ'ין
קוצ'ין ,עיר הנמל המכונה "מלכת הים הערבי" מוכרת לנו בשל
הקהילה היהודית הגדולה שחיה כאן בעבר ,אך היא טומנת
בחובה שילוב של תרבויות ודתות רבות.
נבקר בבית הכנסת העתיק אשר נבנה בשנת  1568וקומץ יהודים אשר חיים כאן דואג לשמר
אותו ואת ספרי הקודש שבו .נהנה מן הריחות בשוק התבלינים הססגוני ,נתרשם מן הכנסייה
והארמון אשר בנו הפורטוגלים בימי שלטונם כאן,
ומן הדייגים המקומיים אשר משתמשים ברשתות
הדייג הסיניות המרשימות.
לינה בקוצ'ין.

יום – 11מקוצ'ין למונאר
ניפרד מקוצ'ין ונצא לכיוון מונאר ,מן המישור אל
החלקים ההרריים של הדרום ,אזור עשיר בשדות
תבלינים ומטעי תה אינסופיים .בדרכנו נהנה מנופים טרופים ירוקים מרשימים.
נגיע אל מונאר "מלכת התה של דרום הודו"  ,לאחר ההגעה והתארגנות בבית המלון נצא
לטיול היכרות עם האזור המקסים .ניסע לפארק הלאומי ארויקולם .נשוטט במטעי התה
הירוקים ,ונצפה בנשים העוסקות בקטיף העלים .כאן תוכלו אולי לראות את יעלי הסלע
הנדירות אשר חיות באזור.
נבלה את אחר צהריים נינוח בטיולים באזורים הירוקים של מונאר.
לינה במונאר.

ימים  – 12,13ממונאר לאירוח משפחתי
נסע ממונאר אל אזור כפרי מיוחד ,שם נתארח יומיים בביתם של זוג מקסים .הבית שוכן
בסביבה ירוקה קסומה ,מוקף יערות ושדות .ביומיים הקרובים תוכלו לחוות את סגנון החיים
המקומי האותנטי ולהנות משלל פעילויות בהתאם לרצונכם ובהתאם לזמן .תיהנו מקורס
בישול ריחני וטעים בהדרכתה של המארחת ,משיעור יוגה ,ומן השלווה האופפת את האזור
וממגוון פעילויות מהן תוכלו לבחור כרצונכם.
נצא לסיור בחווה לגידול אננס ,ובחווה לגידול עצי גומי ,שם נתרשם מתהליך עיבוד העץ
והפקת הגומי .נהנה מנסיעה בדרך נוף ,בסמוך לתעלות המים המפורסמות של קראלה .נצא
לטרק רגלי בשבילי היער ובינות לחוות הרבות
באזור.
לינה בבית משפחה כפרית ברמה גבוהה.

יום  – 14מהאירוח המשפחתי לפראייר
אחרי ארוחת הבוקר ניפרד מן המארחים שלנו
ונצא אל שמורת הטבע המפורסמת ביותר בדרום
הודו – שמורת פראייר .בשמורה חייה אוכלוסיה
גדולה של פילי בר ,טיגריסים ומינים נוספים של בעלי חיים המצויים בסכנת הכחדה.
לאחר התארגנות בבית המלון נצא לשייט באגם אשר בלב השמורה ונתרשם מן המגוון הרב
של ציפורים ועופות מים .נצא לטיול ג'יפים בשבילי השמורה.
לינה בפראייר.

יום  – 15יום בפראייר
נבלה יום נוסף בשמורת הטבע ,בטיולים רגליים ורכובים .נהנה מן הנופים ומן האווירה
הפראית השוררת במקום .נפגוש את בני השבטים החיים בכפרים באזור ועוסקים בצייד ,דייג
ואיסוף דבש מכוורות דבורים טבעיות הממוקמות על מצוקים או צמרות עצים .נתרשם מאורח
החיים המיוחד ומן החקלאות המסורתית של בני השבטים .נצא לטרק רגלי בג'ונגל אפוף
המסתורין ,ולאחר מכן נשוב אל השמורה בראפטינג רגוע בנהר.
לינה בפראייר

יום  – 16מפראייר לקומארקום
נצא בבוקר מפראייר לכיוון קומארקום השוכנת לשפת אגמים ציוריים .לאחר ההגעה נצא
לשייט של  3שעות בבית סירה מסורתי לאורך תעלות המים היפהפיות של קראלה בין
קומארקום לאלפי .נתרשם מן האיים והלגונות עטורי עצי הקוקוס ,נכיר מקרוב את אורח

החיים המיוחד של התושבים החיים כאן ,על גדות התעלות ,ונהנה מארוחת צהריים בבית
הסירה .בנוסף נרד מבית הסירה לשייט של  3שעות בסירה קטנה המאפשרת הצצה אל
התעלות הצרות יותר.
לינה בקומארקום.

ימים – 17,18מקומארקום לחוף קובאלם
אחרי ארוחת הבוקר נצא לכיוון חוף הים
בקובאלם ,חוף טרופי נפלא ,עטור עצי קוקוס
וחולות לבנים .נהנה ממלון השוכן על חוף הים,
ומחדרים הפונים אל הים.
נבלה יומיים חופשיים על החוף .באזור חוף קובאלם ישנן אטרקציות תיירותיות מהן תוכלו
להנות – ספורט מים ,שייט ,מרכזי קניות ,מופעי מחול ומוזיקה ועוד.
לינה בקובאלם.

יום – 19טיסה בחזרה לארץ
נבלה את הבוקר בחוף .בהתאם לשעת הטיסה נצא אל שדה התעופה ובטיסה חזרה לארץ.
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זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.
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