טיול להודו הקלאסית
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 ,ונופים קסומים .נבקר באגרה המפורסמת ובטאג' מאהל – אחד משבעת פלאי עולם,
בעיר הורודה ג'איפור ,באודאיפור הרומנטית ,בעיר הכחולה ג'ודפור ,בכפרים אותנטיים ולא
מתויירים נפגוש את החקלאים ורועי הצאן ואת אנשי הכפר הססגוניים של רג'סטאן ,ובדלהי
הבירה.
נקפוץ לביקור בנפאל – ארץ הפסגות המושלגות וביתו של האוורסט .נבקר בקטמנדו הבירה,
בכפרים בהרים ,ונהנה מנופים מרהיבים ומן האנשים החביבים.
נשים דגש על היכרות אמיתית עם הודו תושביה 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 ,שיעור יוגה ,ועוד...

יום  – 1נחיתה במומבאי טיסה לג'ודפור
נחיתה במומבאי ,ומשם טיסת המשך אל
ג'ודפור ,אשר במדינת רג'סטאן .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.
לינה בג'ודפור.

יום  – 2יום בג'ודפור
נבלה יום נוסף בעיר ג'ודפור ונבקר באתרים מעניינים בעיר ,במקדש צ'אמונדה דווי ,ובארמון
העיר .נצא לטיול סביב העיר באזור כפרי מעניין .אזור בו מתגוררות קהילות המשמרות כבר
שנים רבות אורח חיים אקולוגי וייחודי .בערב נהנה
ממופעי פולקלור מסורתיים וארוחת ערב טעימה.
לינה בג'ודפור.

יום  – 3מג'ודפור לקורטה
נצא בשעות הבוקר מג'ודפור ונסע אל אזור כפרי
מעניין ואותנטי .זהו אזור לא מתוייר וכאן נוכל
להתרשם מאורח החיים המקומי הכפרי ומן המדבר
המקסים .לאחר התארגנות בבית המלון נטייל בשבילי הכפר ונצפה בנשים הכובסות,
הגברים במלאכתם היומית ומן הפשטות שבמשחקי הילדים
נצא לטיול ג'יפים במרחבים הפתוחים שבאזור,
ונבקר בכפרים נוספים .נהנה מן הנופים ,השדות
והעדרים המשוטטים באזור .נלגום צ'אי בנקודת
תצפית נעימה ונהנה מן השקיעה בשמי המדבר.
לינה בקורטה בחאן מדברי.

יום  - 4מקורטה לאודאיפור
נצא מקורטה לכיוון אודאיפור .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 .ב דרכנו נחצה את רכס ההרים הארוואלי ונחזה
בנופים פראיים ייחודיים לאזור ושטחים חקלאיים המושקים בשיטות מסורתיות.
עיר הלבנה – אודאיפור אשר במדינת רג'סטאן .זוהי מדינת המהרג'ות ,עשירה בארמונות פאר
ומבצרי ענק עתיקים ,ארכיטקטורה מרהיבה ונוף מדברי קסום.
לאחר התארגנות בבית המלון נצא להיכרות עם העיר ולשייט על אגם פיצ'ולה השלו.
לינה באודאיפור במלון מורשת מיוחד בסוויטה צופה לאגם...

יום  - 5אודאיפור
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 במקדש ג'אגדיש ובשוק הססגוני
בעיר.
לינה באודאיפור במלון מורשת מיוחד בסוויטה צופה לאגם...

יום  – 6מאודאיפור לפושקר
נצא מאודאיפור 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.
נבקר במקדש לאל ברהמה ובערב נשתתף בפוג'ה
)טקס דתי( על גדות האגם.
לינה בפושקר.

יום  – 7פושקר
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.
לינה בפושקר.
יום  - 8מפושקר 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.
לינה בג'איפור במלון מורשת מיוחד.

יום  – 9יום בג'איפור
נבלה את היום בג'איפור .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.
בערב נצפה בסרט קולנוע הודי בבית
הקולנוע "ראג' מאנדיר" – אולם הקולנוע
הגדול ביותר באסיה.
לינה בג'איפור במלון מורשת מיוחד.

יום  - 10מג'איפור לאגרה.
נבלה את הבוקר בג'איפור .בשעות הצהריים
נצא 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  - 11מאגרה לדלהי
בשעות הבוקר נשלים את ביקורנו באגרה ,ולאחר מכן נצא לכיוון דלהי .לאחר התארגנות
בבית המלון נצא לסיור בבירת 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  - 12יום בדלהי
נבלה יום נוסף בעיר העצומה הזו ונשלים את ביקורנו באתרים היסטוריים ומודרניים,
בשווקים ובסמטאות.
לינה בדלהי.

יום  – 13מדלהי לקטמנדו
נצא בשעות הבוקר בטיסה מדלהי אל קטמנדו ,בירת נפאל .המראה בשעה  ,07:30נחיתה
בשעה  .09:00בשדה התעופה יפגוש אתכם הנציג שלי ,ואתו תיסעו אל בית המלון .לאחר
התארגנות בבית המלון 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.
לינה בקטמנדו.
ימים  – 14,15יומיים בקטמנדו
נבלה יומיים נוספים בעיר קטמנדו ובאזור .נבקר
במקדש פאשופאטינט – המקדש ההינדי העתיק
ביותר בנפאל ואחד החשובים והמרכזיים
למאמיניו של האל שיווה .נבקר גם בבודההנט ,מרכז בודהיסטי גדול ובו הסטופה הגדולה
בנפאל ,אליה נוהרים מאות ואף אלפי מאמינים ,מקיפים אותה וחוזרים על המנטרות
הקדושות .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.
ניסע אל העיר פאטאן ,עיר עתיקה וציורית עשירה ביצירות אדריכלות מרשימות .נבקר בכיכר
דורבאר שבפאטאן ,במקדשים שבכיכר וברחובות העיר העתיקה.
לינה בקטמנדו.

יום  – 16מקטמנדו לנגרקוט
נצא בבוקר מקטמנדו לכיוון נגרקוט .בדרכנו נבקר בבהקטפור – העיר השלישית בגודלה
בעמק קטמנדו ובעבר בירתה של הממלכה .נטייל בסמטאות העיר העתיקה ונבקר במקדשים
הבנויים אבן ,עץ ומתכות ,מעשי ידי אמן.
בהמשך היום נגיע אל הכפר הציורי נגרקוט
ממנו נשקפים נופים מדהימים של
ההימלאיה והאוורסט .נבלה את שעות אחר
הצהריים והערב בכפר הקסום.
לינה בנגרקוט.

יום  – 17מנגרקוט לקטמנדו
את הבוקר נפתח בתצפית מהממת לעבר
הרי ההימלאיה ,הזריחה היפה ביותר שניתן לדמיין ...לאחר ארוחת הבוקר ניסע חזרה אל
קטמנדו ונבלה את שעות הצהריים בעיר.
לינה בקטמנדו.

יום  – 18מקטמנדו לפוקרה
נצא ברכב מקטמנדו אל פוקרה .אחרי כ 3 -שעות נסיעה נעצור בצ'אוראודי ,ונהנה מראפטינג
חוויתי ומהנה בנהר המוקף קניוני סלע ומפלי מים שופעים .נהנה מארוחת צהריים בחייק
הטבע לגדות הנהר .מכאן נמשיך אל קורינטר ונהנה מנסיעה ברכבל )מקדש מאנקמאנה(.
הנופים הנשקפים מכאן מרהיבים ועוצרי נשימה – נופי ההימלאיה הנפאלית במיטבם...
נמשיך בנסיעה אל פוקרה .פוקרה משמשת כבסיס יציאה לטרקים רבים בהרי ההימלאיה,
וכמכקום נפלא לנוח ולנפוש אחרי הטיפוס הקשה אל הפסגה ,והירידה הלא פחות מאתגרת...
לינה בפוקרה.

יום  – 19יום בפוקרה
נבלה את היום בפוקרה .נצא מוקדם בבוקר אל גבעת סרנגקוט ונחזה בזריחה המרהיבה בנוף
ההררי .נשוב לפוקרה לארוחת בוקר ,ומשם נסע אל סטופת השלום ) .( peace stupaנבקר
בסטופה ונצא לטיול רגלי קצר באזור.
נסע למפלי דיוויס ,נבקר במערות גופטשור ,במחנה הפליטים הטיבטי ובמערת עטלפים
מרשימה .נצא לשייט באגם פאווה.
לינה בפוקרה.

יום  – 20מפוקרה לקטמנדו
נבלה את הבוקר בפוקרה .בשעות הצהריים נצא בטיסה חזרה אל קטמנדו.
בהתאם לזמן שברשותנו נשלים את ביקורנו בעיר.
לינה בקטמנדו.

יום  – 21טיסה בחזרה לארץ
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