תכנית טיול להודו
אל השבטים המסתוריים של אוריסה

הצעה לטיול המשלב ביקור במרכז הודו ,ובמדינת אוריסה המסתורית ,ביתם של השבטים.
נבקר בערים סואנות ,ובכפרי השבטים בהם ממשיכים החיים להתקיים ממש כמו לפני אלפי
שנים .נתרשם מן הארכיטקטורה הייחודית לאזור ,מן התרבות הססגונית ומן הטבע המרשים.
נבקר גם ברישיקש והארידוואר הרוחניות אשר לגדות נהר הגנגס ,ובדלהי הבירה.
נבקר באתרים היסטוריים ומודרניים ,בשווקים ובסמטאות ונהנה מן הצבעים והריחות.
נטעם מן המטבח ההודי בקורס בישול ,ונחלץ עצמות בשיעורי יוגה בליווי מאסטרים מקומיים,
נצא לשייט על נהר הגנגס ועוד...

יום  – 1נחיתה בהודו
בשדה התעופה יקבל את פניכם נציג שלי ,איתו תיסעו 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 .נצא לטיול ריקשות חוויתי בין
השווקים והסמטאות ונספוג את 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 הארידוואר .בהארידוואר יקבל את
פניכם נציג שלי איתו תמשיכו בנסיעה קצרה לרישיקש.
לא חר 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  – 3,4רישיקש והארידוואר
את היומיים הבאים נקדיש להיכרות עם אזור רישיקש
והארידוואר ,רישיקש וגם הארידוואר ממוקמות בנקודת
המפגש בין ההר למישור וכאן נהר הגנגס הקדוש יוצא מן ההר ומתחיל את דרכו הארוכה
במישורי הודו ,האזור מפורסם באשרמים שבו ) מקום לימוד ותרגול רוחני( ,בטקסים
המיוחדים אשר עורכים המאמינים לכבוד האלה גנגה )נהר הגנגס( ,במקדשים המרשימים
וכמובן בשווקים הצבעוניים .את חלק מהזמן נבלה
ברישיקש )רם ג'ולה ולקשמן ג'ולה( הרגועה והנינוחה
יותר ואתריה ,בהם נבקר .וחלק מהזמן יוקדש לביקור בעיר
הארידוואר ,אחת מארבעת הערים הקדושות ביותר בהודו,
ובשל כך יש בעיר מקדשים רבים וחשובים ,עולי רגל רבים
וטקסים מעניינים .אין תיירים מערביים רבים המבקרים
בעיר ולכן האופי ההודי של המקום מורגש כאן במיוחד.
בערב נחזה בטקס הפוג'ה המרתק על גדת הגנגס גם
ברישיקש וגם בהארידוואר.
לינה ברישיקש.

יום  – 5מרישיקש לדלהי
נצא בשעות הבוקר ברכבת מהארידוואר חזרה אל דלהי הבירה .לאחר התארגנות ובהתאם
לזמן נשלים את ביקורנו בעיר העצומה הזו.
לינה בדלהי.

יום  – 6מדלהי לאוריסה
נצא בטיסה מדלהי אל בירת מדינת אוריסה  -בהובאנסוואר.
לאחר ההגעה לבית המלון נצא ליום של טיול בעיר ואתריה .נבקר בבינדו סאגאר – מאגר מים
המכיל על פי האמונה מים קדושים מכל רחבי תת היבשת ההודי ,ובמקדשים הרבים הפזורים
סביבו .נבקר ברחובות העיר ובשווקים ההומים
ונתרשם מן התרבות המקומית .בהתאם לזמן
שברשותנו נסע לביקור במערות אודאיגירי
וקהאנדאגירי ונתרשם מן המקדשים והגומפות
החצובים בסלע.
לינה בבהובאנסוואר.

יום  – 7מבהובאנסוואר לפורי
נצא בבוקר מבהובאנסוואר לכיוון עיר החוף פורי.
בדרכנו נבקר בכפר פיפלי ,כפר אמנים המפורסמות
בשל עבודות הריקמה והאפליקציות הססגונית
והמרהיבות אשר יוצרים תושבי הכפר .נבקר גם במקדש השמש המפורסם בקונארק .מקדש
מרהיב הבנוי כמרכבה לאל השמש סוריה.
לאחר מכן נמשיך בדרכנו אל פורי.
לינה בפורי.

יום  – 8יום בפורי
נבלה את היום בעיר ,ובמקדשיה המיוחדים והמפורסמים .נבקר בג'אגאנאת מנדיר ,בגונדיצ'ה
מאנדיר ובאתרים נוספים בעיר .נבקר בכפר הדייגים הסמוך ונצפה בדייגים אשר שבים מן
הים בסירות עץ מסורתיות ,אשר נבנות מגזע עץ חלול.
לינה בפורי.

יום  – 9מפורי לטאפטאפני
נצא מפורי לכיוון אגם צ'ילקה .זהו האגם המלוח הגדול ביותר באסיה .באגם חיים דולפינים
בהם נוכל לצפות .נהנה גם מן המגוון הרב של הציפורים הפוקדות את סביבות האגם ומן
הנוף והשלווה .נחצה את האגם בסירה ,בשייט שייערך כשעה ונמשיך בדרכנו לטאפטאפני.
בבית המלון תוכלו לי הנות מאמבטיה חמה טבעית ישירות מן המעיינות החמים הנובעים
בעיירה.
לינה בטאפטאפני .

יום  – 10מטאפטאפני לראיאגדה
נצא מטאפטאפני לכיוון מקום הלינה הבא שלנו בראיאגדה .בדרך נפגוש את אנשי שבט
השפלה .נתרשם מדרך המסחר המעניינת שלהם בשוק המקומי ונמשיך לראיאגדה.
לינה בראיאגדה.

יום  – 11מראיאגדה לג'ייפור
נצא לכיוון ג'ייפור ,אשר תשמש לנו כבסיס להיכרות מעמיקה עם אנשי השבטים בדרום
אוריסה .את הדרך ננצל למפגש עם אנשי ההרים ,בשוק סחר חליפין .אל השוק מגיעים בני כל
השבטים להציע את מרכולתם ואת
גידוליהם .השוק משמש גם כמפגש
חברתי בין השבטים והחגיגה גדולה.
לינה בג'ייפור.

יום  – 12השבטים
בימים אלו נכיר לעומק את שבטי האזור.
בכל יום נצא מג'ייפור לכיוון אחר ונתרשם
מצורות החיים המרתקות והשונות של
השבטים ,כפי שנשתמרו מזה אלפי שנים .האזור כולו מלא ביערות ובצמחייה סבוכה ואפוף
באווירת מסתורין קסומה .נפגוש ,בין השאר ,את שבט האנשים הערומים ושבטים נחבאים
ומיוחדים אחרים.
לינה בג'ייפור.

יום  – 13מג'ייפור לדלהי
נפרד ממדינת אוריסה וניסע לשדה התעופה בעיר ויסאקפאטנם ,אשר במדינה השכנה אנדרה-
פראדש .בשעות הצהריים נצא בטיסה אל דלהי.
לאחר ההגעה נוכל לשוטט ברחובות העיר ושווקיה.
לינה בדלהי.

יום  – 14טיסה לארץ.



המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :אמצע ספטמבר עד אמצע מרץ.



ניתן לשלב במסלול הטיול ביקור באזורים נוספים בהודו.



זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים
ופרטים נוספים.

