תכנית טיול להודו

טיול משפחות או זוגות לצפון הודו המתאים לפסח ולתקופת החגים בספטמבר .הטיול משלב
ביקור במקומות קלאסיים ומוכרים לצד מקומות אותנטיים ומיוחדים ומגוון אטרקציות
ופעילויות שיוכלו לעניין גם את הילדים .הטיול מתמקד באזורים הרריים עם תרבות אנושית
מעניינת ,יערות ,כפרים ,מקדשים ,מנזרים ,ונופים קסומים .נבקר בשימלה הקסומה ,בעמק
בנג'ר הפראי ,במנאלי הנינוחה ,בדהרמסלה הרוחנית ,באמריצר הסיקית ,ברישיקש ומבואות
ההימלאיה ,ובדלהי הבירה .נרכב על סוסים ,נתפנק במסאז' איורוודי וסדנת בישול הודי ,נצא
לראפטינג במימי הגנגס ונלון במחנה לגדות הנהר ובבית משפחה מקומית בכפר מקסים.
נשים דגש על מסלולי הליכה יפים והיכרות אמיתית עם הודו תושביה ואורך החיים המיוחד
להימלאיה ועל נסיעות קצרות ככל שמתאפשר.

יום  – 1נחיתה בדלהי
בשדה התעופה יקבל את פניכם נציג שלי ,איתו תסעו לבית 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.
נצא לטיול ריקשות חוויתי בין השווקים
והסמטאות ונספוג את האוירה 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 .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.
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.
יום  – 3רפטינג חוויתי
נצא בשעות הבוקר המוקדמות אל האזור ההררי שמעל
לרישיקש משם נצא לראפטינג במימי הגנגס הקדושים.
נצא גם לטיול רגלי באזור מבואות ההימלאיה ונתרשם מן
הטבע הירוק ומכפרים ציוריים השוכנים לגדות הנהר
ובהרים הסובבים את העמק.
הלינה במחנה ראפטינג לגדות הנהר.

יום - 4

ביקור בהארידוואר

ניסע בשעות הבוקר אל שמורת הטבע ראג'ה ג'י ,בה ישנו מגוון עצום של חיות בר .נטייל
בשבילי השמורה ולגדות נהר הגנגס הזורם כאן ונפגוש את הפיל האסייתי ,קופי המקוק
והאייל ההודי ,ציפורים ,זוחלים ויערות עבותים.
לאחר מכן נסע 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 מער ביים 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.
לינה ברישיקש.

יום  –5מרישיקש לשימלה
נצא מוקדם בבוקר מרישיקש לכיוון העיר שימלה – בירת הימאצ'ל פראדש .בדרך נחלוף על
פני העיר פאונטה סאהיב ונבקר במקדש סיקי מרהיב .הדת הסיקית צמחה מתוך האיסלאם
כדת של פשרנות ושלום .הסיקים מטיפים נגד שיטת הקאסטות ההודית ונגד כפיה דתית .עם
הזמן ,בשל רדיפות מצד המוסלמים הפכו הסיקים ללוחמים ואחד מסמלי הדת הוא הפיגיון
הסמלי שנושא הסיקי בכל עת על גופו .במקדש הסיקי ישנו דגש רב על הכנסת אורחים .נבקר
באולמות המקדש ,בחדר האוכל והמטבח הבנויים לקליטת אלפי עולי רגל ובחדר בו נשמר
הספר הקדוש לדת הסיקית.
בהמשך דרכנו נשאיר מאחור את המישור ונתחיל להעפיל אל הרי ההימלאיה .הצמחייה בדרך
משתנה בהתאם לגובה החל בצמחיה המתאימה למישור ,דרך חורש סבוך ולבסוף יער מחטני
המורכב מעצי אשוח וארזים ואופייני לגבהים בהם אנו נמצאים .בשעות הערב נגיע לעיר
שימלה הממוקמת בגובה של  2000מטרים .לאחר
התמקמות בבית המלון נצא להיכרות ראשונית עם
העיר.
לינה בשימלה.
יום  –6יום בשימלה
את העיר שימלה בנו הבריטים כבירת הקיץ
שלהםכשרצו להימלט מן החום הרב במישורים של
הודו .זוהי עיירה ציורית הממוקמת על פסגת רכס
הרים מקסים ומיוער בארזים ובאשוחים ,בנוייה בסגנון אירופאי ומשובצת מבנים קולוניאלים
מעניינים ומרשימים .נבקר בכנסיה שבעיר ,במוזיאון מעניין ,בשווקים המקומיים ,ברחוב
הראשי שבנוי בצורת טיילת ממנו נשקפים נופים פנורמיים מרהיבים של הרי ההימלאיה
המושלגים ובמקדש המוקדש לאל האנומן – אל הקוף שם נפגוש גם את הקופים של שימלה.
נצא לטיול באזור רכובים על גבי סוסים.
לינה בשימלה.
יום  –7משימלה לעמק בנג'ר
נצא בבוקר לכיוון עמק בנג'ר ,אל הטבע הפראי של הימאצ'ל פראדש .ניסע על הדרך העתיקה
אשר חיברה בעבר בין הודו לטיבט ושימשה למסחר בתה ,תבלינים ומשי .זהו אזור כפרי
ועשיר בחקלאות ,שדות ירוקים ומטעי תפוחים .בדרך נחצה את נהר הסאטלוג' האדיר
ובהמשך נחצה את מעבר ההרים ג'אלורי פאס בגובה  3200מטרים .נעצור לתצפית על הנוף
המרהיב ועל שדות פרחי הבר המקיפים את האזור ולאחר מכן נגלוש אל העמק.
לינה בעמק בנג'ר – נתארח אצל משפחה מקומית.

ימים  – 8,9עמק בנג'ר
את היומיים הללו נקדיש לטיולים רכובים ורגליים בעמק בנג'ר .ראשוני המתיישבים בעמק
הגיעו לכאן לפני מאות שנים בעקבות שטחי המרעה העצומים הנפרשים מכל עבר .נבקר
בכפר ג'יבי ובכפר באו ,במקדשים עתיקים ובמבצר העתיק שנבנה על ידי מלך קולו .נהנה מן
הנופים הקסומים ומפסגות ההרים המושלגים המקיפים את העמק.
לינה בעמק בנג'ר – נתארח אצל משפחה מקומית.

יום  – 10מעמק בנג'ר למנאלי
יציאה מעמק בנג'ר לכיוון עמק קולו המקסים והירוק .נעלה לאורכו של נהר הביאס ,דרך
העיירות בהונטר וקולו ונגיע אל עיירת הנופש מנאלי .בדרכנו נבקר בכפר נגאר ובמבצר
המקומי שצופה אל העמק וסביבתו ובח ווה בה מגדלים ארנבות אנגורה ועיזי פשמינה לצמר.
לאחר התמקמות בבית המלון נצא
להיכרות ראשונית עם מנאלי המדהימה...
לינה במנאלי.

יום  – 11מנאלי
נבלה את היום במנאלי הנינוחה והמפנקת.
מנאלי ממוקמת באזור מיוער וירוק ,מוקף
פסגות מושלגות ,ומושכת אליה מדי שנה
תיירים רבים ובעיקר תרמילאים מכל רחבי
העולם .בחורף היא משמשת כאתר סקי ובקיץ – נקודת מוצא לטרקים וטיולים בהרים
ובכפרים באזור .נבקר במקדש הראשי של מנאלי לאלה הדימבה ,בשווקים של מנאלי החדשה,
ובמקדש מאנו ,שבמנאלי העתיקה ובבית מלאכה לייצור שאלים ופרטי לבוש מסורתיים מצמר.
נבקר גם בכפר הסמוך ושישט לטבילה מפנקת במעיינות החמים.
לינה במנאלי.

יום  – 12ממנאלי לעמק קנגרה
יציאה ממנאלי דרך עמק קולו והעיירות קולו ובהונטר ,בצמוד לנהר הביאס השוצף .בסופו של
עמק קולו ,בסמוך לעיר מנדי ,ניכנס לעמק קנגרה .נתרשם ממטעי התה הרבים וממספר
אתרים בודהיסטים והינדואיסטים מעניינים ,מנזרים מפוארים וחדישים ,מקדשים עתיקים בהם
ישנה תנועה ערה של עולי רגל וטקסים מעניינים ,מכון נורבלינקה – מכון לשימור האומנויות
והתרבות הטיבטית ועוד...
לינה בעמק קנגרה בכפר ביר.

יום  – 13מעמק קנגרה לדהרמסלה
בבוקר נש לים את ביקורנו בעמק קנגרה ולאחר מכן נצא בדרכנו לעיירה מקלוד גאנג' .לאחר
ההתמקמות בבית המלון נצא להיכרות ראשונית עם העיירה .נהנה במסאז' מפנק ממסורת
האיורוודה – תורת הרפואה העתיקה של הודו.
לינה באזור מקלוד גאנג'.
ימים  – 14,15יומיים בדהרמסלה
דהרמסלה ,או למעשה העיירה מקלוד גאנג' הסמוכה
לה ,היא מרכז בודהיסטי חשוב .החל משנות ה,50-
בעקבות הגלייתו של הדלאי לאמה מטיבט לכאן הגיעו,
ועדיין מגיעים ,אלפי פליטים טיבטיים לאזור .הם
מחפשים קרבה למנהיגם הגולה ומקלט מדיני מפני
הכיבוש הסיני ואינם חדלים לנסות בדרכי שלום לשחרר
את טיבט .תיירים רבים נמשכים לכאן בשל אופיו
הרוחני של המקום ונשארים כאן לתקופות ארוכות ללימודי יוגה ,מדיטציה ובודהיזם טיבטי.
נבקר במנזרים ואתרים מעולם הבודהיזם באזור מקלוד גאנג' .נבקר ,כמובן ,במתחם
צוגלאגקהאנג ,מעונו הרשמי של הדלאי לאמה ,ובכפרים הסמוכים בהגסו ודהרמקוט ,מהם
נשקפים נופים יפים .נתארח בבית משפחה מקומית לסדנת בישול הודי וטיבטי ונטעם
ממטעמי המטבח המקומי.
לינה באזור מקלוד גאנג'.

יום  – 16מדהרמסלה לאמריצר
נ פרד מהרי ההימלאיה בהם בילינו את הימים האחרונים ונרד לשפלה ,לכיוון העיר אמריצר,
העיר הקדושה ביותר לבני הדת הסיקית .פירוש שם אמריצר הוא "בריכת הנקטר" על שם
הבריכה הקדושה אשר במרכזה ניצב מקדש הזהב המפורסם .נתרשם מן המקדש ומשאר
המבנים המיועדים לאלפי עולי הרגל המגיעים לכאן בכל יום .נבקר גם במעבר הגבול בין הודו
לפקיסטאן שם מתקיים מדי ערב טקס חילופי המשמר .טקס חגיגי עם קהל ססגוני...
נחזור בערב לביקור נוסף במקדש הזהב ונחזה באורות הרבים המאירים אותו בשעות הערב.
ובטקס מיוחד שמתרחש בו.
לינה באמריצר.

יום  – 14מאמריצר לדלהי
נצא בבוקר מוקדם ברכבת מהירה מאמריצר אל העיר דלהי .לאחר ההתמקמות בבית המלון
נשלים את ביקורנו באתרים ובשווקים של העיר העצומה הזאת.
לינה בדלהי.

יום  – 15טיסה לארץ
נצא לשדה התעופה ונצא בטיסה חזרה לארץ.



ניתן לשלב בתכנית גם ביקור בעיר אגרה ובטאג' מאהל.



המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :מאפריל ועד נובמבר.



זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.

