תכנית טיול להודו ונפאל

טיול לצפון  -מרכז הודו ולנפאל המשלב ביקור במקומות קלאסיים ומוכרים לצד מקומות
אותנטיים ומיוחדים .נטייל באזורים עם תרבות אנושית מעניינת ,ערים קדושות ,כפרים,
מקדשים ,ארכיטקטורה מן המרשימות בעולם ,ונופים קסומים .נבקר באגרה המפורסמת,
בפושקר השוכנת לגדות אגם קדוש ,בעיר הורודה ג'איפור ,ברישיקש והארידוואר הקדושות
ובדלהי הבירה.
נשים דגש על היכרות אמיתית עם הודו תושביה ואורח החיים המיוחד .ונהנה מאטרקציות
מקוריות :שייט ,רכיבה על פילים ,שיעור בישול הודי מעניין וגם טעים וצפייה בסרט הודי
תוצרת בוליווד..
נקפוץ לביקור קצר בנפאל ,ארץ הפסגות המושלגות ,ביתו של האוורסט .נטייל ברחובות
קטמנדו הבירה ,במקדשים ובארמונות העתיקים ,ונהנה גם מן
הטבע הפראי של נפאל בטרק הפונהיל המטפס אל פסגות
מושלגות בינות לכפרים נידחים.

יום  – 1נחיתה בדלהי
בשדה התעופה יקבל את פניכם נציג שלי ,איתו תסעו לבית
המלון .לאחר מנוחה והתארגנות 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 .נצא לטיול ריקשות חוויתי ברחובות העיר ונהנה מן הצבעים והריחות ומן
האווירה ההודית.
לינה בדלהי.

יום  – 2מדלהי לרישיקש
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 הארידואר .בהארידוואר יקבל את
פניכם נציג שלי איתו תמשיכו בנסיעה קצרה לרישיקש.
לאחר התמקמות בבית המלון נצא להיכרות עם רישיקש )לקשמן-
ג'ולה וראם-ג'ולה( .בערב נצפה בפוג'ה )טקס דתי( על גדות נהר
הגנגס ,טקס הגשת מינחה לנהר הקדוש .בכל ערב מתכנסים
עשרות נזירים מבוגרים וילדים – פרחי כהונה ,תלמידי האשראם
הסמוך ,לשיר שירי הלל לנהר ולאלים ולהגיש מזון ופרחים לנהר
האהוב.
לינה ברישיקש.
ימים  – 3,4יומיים ברישיקש והארידוואר
רישיקש ממוקמת בנקודת המפגש בין הרי ההימלאיה למישורי
הודו .כאן נהר הגנגס הקדוש יוצא מן ההר ומתחיל את דרכו
הארוכה במישור .העיירה מפורסמת באשרמים שבה )מקום
לימוד ותרגול רוחני( ,בטקסים המיוחדים אשר עורכים המאמינים לכבוד האלה גנגה,
במקדשים המרשימים ובשווקים הצבעוניים .בשנות ה 60 -חיו כאן חברי להקת ה"חיפושיות"
באחד האשרמים שבעיירה .נבלה באזור הכפרי של רישיקש )ראם -ג'ולה ולקסמן -ג'ולה( ,נבקר
במקדשים ,באשרמים ובשוק המקומי .נעלה לביקור ברכס ההימלאיה שמעל רישיקש ונבקר
בכפרים ציוריים .נטייל בשבילי הליכה יפים ונחזה בנופים מושלגים .נהנה מראפטינג חוויתי
במימי הגנגס הקדושים והקרים...
ביום השני ניסע לביקור בעיר הארידוואר ,אחת מארבעת הערים הקדושות ביותר בהודו.
הארידוואר היא אחד מן המקומות בהם טפטפה טיפה מנקטר האלמוות העוצמתי במהלך
המלחמה המיתולוגית של האלים בשדים על הנקטר .בעיר מקדשים רבים וחשובים ,עולי רגל
רבים וטקסים דתיים .אין תיירים מערביים רבים המבקרים בעיר ולכן האופי ההודי של
המקום מורגש כאן במיוחד .בערב נחזה בטקס הפוג'ה המרתק על גדת הגנגס בהארידואר,
ולאחר מכן נשוב לרישיקש .נהנה מן הטעמים והניחוחות המשכרים של המטבח ההודי
בסדנת בישול בבית משפחה מקומית ,ונחלץ עצמות בשיעור יוגה.
לינה ברישיקש.

יום  – 5מרישיקש לקטמנדו
נצא בשעות הבוקר בטיסה מדרדון שבקרבת רישיקש ,דרך דלהי ,אל קטמנדו ,בירת נפאל.
בשדה התעופה יפגוש אתכם הנציג שלי ,ואיתו תסעו אל בית המלון .לאחר התארגנות בבית
המלון ,ובהתאם לזמן שברשותנו ,נצא לסיור היכרות עם העיר.
קטמנדו השוכנת בעמק קטמנדו היא העיר הגדולה ביותר והמפותחת ביותר בנפאל .היא
מושכת אליה תיירים רבים בדרכם לכבוש את פסגות ההימלאיה.
נבקר בכיכר המרכזית – כיכר דורבאר ,אשר שימשה בעבר כמרכז העיר ובה ניצב הארמון
הישן ועשרות מקדשים עתיקים בנויים בסגנון מסורתי ,בשילוב של עץ ואבן ומהווים יצירות
אמנות מרשימות .נבקר גם במקדש סוויאמבהונט הידוע גם כמקדש הקופים בשל הקופים
הקדושים החיים במקדש וסביבו .מן הסטופה הממוקמת בראש הגבעה ,ומעוטרת בעיניו של
הבודהה – הסמל הבולט ביותר של הבודהיזם
בנפאל ,ניתן להשקיף על העמק כולו.
לינה בקטמנדו.

ימים  - 6-11טרק הפון היל

יום  – 6מקטמנדו לטירקהדונגה
נצא בבוקר ברכב אל נאיהפול .כאן ניפרד מן
הרכב לימים הקרובים ונתחיל את מסע
הטיפוס אל פסגת הפון היל .מסע ארוך ולא קל ,ובסופו – קסם רב.
נצעד לצד הנהר השוצף בהליכה מישורית יחסית .לאחר מכן נתחיל בטיפוס לצד שדות אורז
וטרסות מרהיבות ,ודרך כפרים ונחלים אל טירקהדונגה .הכפר ממוקם בגובה של 1525
מטרים מעל פני הים.
לינה בטירקהדונגה.

יום  – 7מטירקהדונגה לגהורפאני
נצא מוקדם בבוקר בדרכנו אל גהורפאני .עם הטיפוס משתנה הצמחייה והאורנים והאשוחים
ירוקי העד שולטים בנוף .פריחת הרודדנדרום המקסימה מוסיפה צבעים עזים לנוף המרהיב.
נעצור להפסקה והתרעננות בבנטהנטי ,בגובה של  2250מטרים ,ולאחר מכן נמשיך בטיפוס
מתון יחסית אל גהורפאני .הפס גות המושלגות מקיפות אותנו מכל עבר ובשלב זה כבר אין
ספק שגם הדרך לפיסגה היא חוויה בפני עצמה...
לינה בגהורפאני.

יום  – 8הפון היל והליכה לטדפאני
זהו היום בו נכבוש את פסגת הפון היל בגובה של  3,190מטרים .נצא השקם בבוקר ,מעט
לפני הזריחה ונתחיל בטיפוס תלול במדרגות אינספור ונצפה בזריחה מאחת הפסגות
המרשימות של ההימלאיה .הנוף הפנוראמי עוצר נשימה ,והפסגות הסובבות כאילו מפלחות
את הרקיע .זה המקום לתפיחה קטנה על
השכם ...מכאן נרד בדרכנו חזרה אל גהורפאני
לארוחת בוקר חמימה .לאחר מכן נצא אל עבר
טדפאני.
לינה בטדפאני.
יום  – 9מטדפאני ללנדרונג
הדרך לפיסגה קשה ,וגם הירידה לא תמיד
פשוטה .נמשיך בירידה תלולה אל עבר
גהנדרוק ,ביתם של בני הגורונג .זוהי קבוצה
אתנית ייחודית ,בעלת תרבות ,שפה ומנהגים שונים מן התרבות הנפאלית .הכפר ממוקם
בגובה של  2,00מטרים .מכאן נמשיך ללינה בכפר לנדרונג.
לינה בלנדרונג.
יום  – 10מגהנדרוק לדהמפוס
בשלב זה סיימנו את טרק הפון היל ,ואנו מאריכים אותו ומשלבים למעשה טרק נוסף שנקרא
דהמפוס ,על שם הכפר אליו נגיע .הנוף משתנה חזרה אל נוף כפרי ואנו מוקפים שדות
מעובדים ,חוות וכפרים ציוריים .נגיע אל הכפר דהמפוס ונטייל בשבילי הכפר המקסים.
לינה בדהמפוס.
יום  – 11מדהמפוס לפאדי
נצא מדהמפוס אל פאדי .זוהי נקודת הסיום של הטרק ומכאן יאסוף אתכם הנהג חזרה אל
פוקרה .לאחר מנוחה קצרה נצא בשעות אחר הצהריים לשייט באגם פאוו.
לינה מפנקת בפוקרה.
יום  – 12מפוקרה לקטמנדו
לאחר ימים של הליכה בהרים ,טבע ונוף נצא בטיסה חזרה אל העיר הגדולה – קטמנדו .לאחר
התארגנות נשלים את ביקורנו בעיר המרתקת הזו .נבקר במקדש פאשופאטינט – המקדש
ההינדי העתיק ביותר בנפאל ואחד החשובים והמרכזיים למאמיניו של האל שיוה .נבקר גם

בבודההנט ,מרכז בודהיסטי גדול ובו הסטופה הגדולה בנפאל ,אליה נוהרים מאות ואף אלפי
מאמינים ,מקיפים אותה וחוזרים על המנטרות הקדושות.
בשעות אחר הצהריים ניסע אל העיר פאטאן ,עיר עתיקה וציורית עשירה ביצירות אדריכלות
מרשימות .נבקר בכיכר דורבאר שבפאטאן ,במקדשים שבכיכר וברחובות העיר העתיקה.
לינה בקטמנדו.

יום  – 13מקטמנדו לאגרה
נצא בטיסה מקטמנדו ,ומנפאל ,חזרה אל הודו .לאחר הנחיתה בדלהי נמשיך ברכב אל העיר
אגרה .נבקר במספר אתרים בעיר בליווי של מדריך מקומי .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 ובשוק המרכזי.
לינה באגרה.

יום  – 14מאגרה לג'איפור
נצא מאגרה לכיוון העיר ג'איפור – העיר
הוורודה ,בירת מדינת רג'סטאן .בדרכנו
נבקר גם בפאטיפור סיקרי – העיר האבודה
אשר ננטשה זמן לא רב לאחר הקמתה.
נגיע לג'איפור  -העיר הוורודה ,בה הותירו הראג'פוטים חותם מרשים מבחינה
ארכיטקטונית .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  – 15יום בג'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 ,ונבקר במבצר אמבר הממוקם כ 11 -ק"מ צפונית לעיר ,אליו נעפיל
רכובים על גבי פילים ,וברחובותיה וסמטאותיה של העיר העתיקה.
לינה בג'איפור.

יום  – 16מג'איפור לפושקר ) 3ש' נסיעה(
נצא מג'איפור 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 האגדה נוצר על ידי פרח הלוטוס שהשליך האל
ברהמה מן השמים .לאחר ההתמקמות בבית המלון נצא להיכרות עם העיר ועם שוקיה
הצבעוניים .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
נבקר במקדש לאל ברהמה במקדשים
ובשוק הססגוני .בערב נשתתף בפוג'ה
)טקס דתי( על גדות האגם.
לינה בפושקר.

יום  – 17מפושקר לדלהי
בשעות הבוקר נשלים את ביקורנו בפושקר
הקסומה .לאחר מכן נצא ברכבת חזרה אל
דלהי הבירה .לאחר התארגנות ובהתאם לזמן נשלים את ביקורנו בעיר העצומה הזו ,בשווקים,
באתרים ובסמטאות.
לינה בדלהי.

יום  – 18טיסה בחזרה לארץ



המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :מרץ-אפריל ,וספטמבר-אוקטובר.



זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.



ניתן לשלב מסלולי הליכה ברמות קושי שונות.

