תכנית טיול להודו
וביקור בפסטיבל הגמלים בפושקר ופסטיבל האור בורנאסי
) התכנית מתאימה לטיול מסוף אוקטובר עד אמצע נובמבר(

טיול לצפון  -מרכז הודו המשלב ביקור במקומות קלאסיים ומוכרים לצד מקומות אותנטיים
ומיוחדים .הטיול באזורים עם תרבות אנושית מעניינת ,ערים קדושות ,כפרים ,מקדשים,
ונופים קסומים .נבקר במדינת רג'סטאן המדברית  -בעיר הכחולה ג'ודפור ,בעיר הורודה
ג'איפור ,באודאיפור הרומנטית ,ובפושקר השוכנת לגדות אגם קדוש בימי פסטיבל הגמלים
ההססגוני ה מושך אליו את אנשי האזור בלבושם המסורתי ועשרות אלפי גמלים מעוטרים
באלמנטים מסורתיים.
נבקר בורנאסי הקדושה שלגדות נהר הגנגס הקדוש בימי פסטיבל האור לכבוד האלה גנגה –
אלת הנהר ,ובדלהי הבירה.
נשים דגש על היכרות אמיתית עם הודו תושביה ואורח החיים המיוחד .ונהנה מאטרקציות
מקוריות :שייט בגנגס ,רכיבה על וגמלים ,נצפה בהופעת מחול מסורתית ובסרט הודי תוצרת
בוליווד ועוד...

יום  - 1נחיתה בדלהי וטיסה לאודאיפור
נחיתה בדלהי ,ומשם טיסת המשך לאודאיפור .בשדה התעופה באודאיפור יפגוש אתכם הנציג
שלי ואיתו תיסעו אל בית המלון .לאחר התארגנות
בבית המלון נצא לסיור היכרות עם העיר .בערב
נצפה במופע מחול מסורתי.
לינה באודאיפור במלון מורשת ,בחדר פונה לאגם.
/http://www.udaikothi.com

יום  – 2יום באודאיפור
אודאיפור ,אשר יש הטוענים כי היא העיר הרומנטית
ביותר בעולם ,בנויה סביב אגמים ותעלות מים
ומקושטת בארמונות וגנים מקסימים ,מקדשים ובתי הוואלי צבעוניים .נבקר בארמון העיר,
הארמון הגדול ביותר ברג'סטאן .נתרשם מן הגנים בארמון ונחווה את העושר והפאר הרב

שהיו כאן בתקופת המהרג'ות ,במקדש ג'אגדיש ובשוק הססגוני בעיר .נצא לשייט באגם
פיצ'ולה השליו ,ונהנה מנסיעה ברכבל ממנו נשקיף על נופי האזור .נבקר בכפרים הסמוכים
נגדה ואקלינגי.
לינה באודאיפור במלון מורשת ,בחדר פונה לאגם.

יום  – 3מאודאיפור לנארלאי
נצא מאוד איפור אל הכפר נארלאי .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 .לאחר ההגעה לנארלאי נצא
לטיול רגלי ברחובות הכפר .זהו כפר אותנטי ולא מתוייר המאפשר הצצה אמיתי אל החיים
בהודו .נהנה מן השקיעה מנקודת תצפית ונמשיך אל
בית המלון המיוחד שבקרבת הכפר.
לינה בנארלאי.
/http://rawlanarlai.com

יום  – 4מנארלאי לג'ודפור ) 6ש'(
נצא בשעות הבוקר המוקדמות לטיול ג'יפים באזור
נארלאי ,בחיפוש אחר הנמרים המשוטטים באזור.
לאחר מכן נצא לכיוון ג'ודפור .נחצה את רכס ההרים הארוואלי ונחזה בנופים פראיים
ייחודיים לאזור ושטחים חקלאיים המושקים בשיטות מסורתיות .נגיע אל העיר הכחולה
ג'ודפור .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.
לינה בג'ודפור.
http://www.ajitbhawan.com/home.html

יום  – 5יום בג'ודפור
נבלה יום נוסף בג'ודפור .נבקר במבצר העיר ,במגדל השעון ובשווקים אשר סביבו .במקדש
צ'אמונדה דווי ,ובארמון העיר .נצא לטיול ג'יפים סביב העיר באזור כפרי מעניין .אזור בו
מתגוררות קהילות המשמרות כבר שנים רבות אורח חיים אקולוגי וייחודי .נטייל בשבילי
האזור .נתרשם מן התרבות ואורח החיים ,ונהנה מארוחת צהריים באחד הכפרים.
לינה בג'ודפור.

יום  – 6מג'ודפור לפושקר ) 4ש'(
נצא מג'ודפור אל העיירה 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 לגדות האגם.
/http://hotelpushkarpalace.com
יום  – 7יום בפושקר – פסטיבל הגמלים
נבלה בפושקר בתקופה היפה והססגונית ביותר –
ימי פסטיבל הגמלים המסורתי .בימי הפסטיבל
נוהרים אל העיר מאות אלפי אנש ים מכל רחבי הודו עם גמליהם ופרותיהם ,למכור ולקנות,
לחגוג ובאותה ההזדמנות להרוויח טבילת היטהרות באגם הקדוש .נטייל ברחבי העיר
ובמתחם היריד ונתרשם מן התלבושות המסורתיות ,המוסיקה ,הטקסים וכמובן – איך לא –
הגמלים .נצא לטיול רכובים על גבי גמלים ,ונצפה במופע מחול ראג'סטני מסורתי.
לינה בפושקר לגדות האגם.
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.
בערב נצפה בסרט קולנוע הודי בבית הקולנוע "ראג' מאנדיר" – אולם הקולנוע הגדול ביותר
באסיה.
לינה בג'איפור במלון מורשת ייחודי.
http://www.alsisarhaveli.com/Haveli/Home

יום  – 9יום בג'איפור
נבלה יום נוסף בעיר אשר בתיה נצבעו בוורוד כסמל להכנסת אורחים ואשר בה הותירו
הראג'פוטים חותם מרשים מבחינה ארכיטקטונית.
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,
וברחובותיה וסמטאותיה שלה עיר העתיקה.
לינה בג'איפור במלון מורשת ייחודי.
יום  – 10מג'איפור לאגרה ) 4ש'(
נצא מג'איפור 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 המרשימה 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 ובמבצר אגרה.
לינה באגרה.
יום  – 11מאגרה לקג'רהו
נגיע בשעות הבוקר המוקדמות לחזות בשקיעה
בטאג' מאהל .לאחר מכן נצא לכיוון קג'רהו .את
תחילת הדרך נעשה ברכבת מהירה ונוחה שתיקח
אותנו עד לג'האנסי .משם נמשיך ברכב אל קג'רהו .נבקר 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
מחול מסורתי.
לינה בקג'רהו.

יום  – 12מקג'רהו לורנאסי
בבוקר נשלים את ביקורנו בקג'רהו ונצא לשדה התעופה לטיסה
אל העיר הקדושה ורנאסי .בשדה התעופה תפגשו את הנציג
המקומי אשר יסע אתכם אל בית המלון .לאחר התמקמות בבית
המלון נצא להכרות ראשונה עם הגהתות לאורך נהר הגנגס
והפעילות הן הדתית והן היומיומית השוקקת המתרחשת בהן .בשעות השקיעה נצפה בטקס
הארטי – טקס האש המתרחש בגהת המרכזית.
לינה בורנאסי.

ימים  – 13,14ורנאסי – פסטיבל הדו-דיוואלי )(3.11.17
נבלה את היומיים הבאים בורנאסי בימי פסטיבל הדו-דיוואלי .פסטיבל האור לכבודה של אלת
הנהר .ביום הפסטיבל מוארות מדרגות כל הגתות במאות אלפי נרות ולפידים ,וטקסי אש
מתקיימים בגתות.
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 .נ יסע לביקור בכפר סרנאת הסמוך לורנאסי ,אחד האתרים החשובים
ביותר לדת הבודהיסטית והמקום בו נתן הבודהא את דרשתו הראשונה .בערב נצא אל הגתות
לחזות בטקסי האש ולספוג את האווירה
החגיגית.
לינה בורנאסי.
יום  – 15מורנאסי לדלהי
אחרי עוד בוקר קסום בורנאסי נצא לשדה
התעופה ונטוס לדלהי.
אחרי התארגנות בבית המלון נצא לסיור בבירת
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 ,בראג' גהט – מקום שריפת גופתו של גנדי ,בקוטאב מינאר ובאתרים נוספים .ובחלק
העתיק של העיר )אולד -דלהי( :במסגד יום השישי ,בשווקים הצבעוניים ,במבצר האדום,
בקוטב מינאר ,ובמקדש הג'ייני .נצא לטיול ריקשות חוויתי בין השווקים והסמטאות ונספוג
את האוירה ההודית.
לינה בדלהי.

יום  – 16טיסה בחזרה לארץ



המסלול גמיש ומתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :החל מסוף אוקטובר ותחילת-אמצע נובמבר.
פסטיבל הגמלים מתקיים ב 28.10-4.11-והדו -דיוואלי בורנאסי מתקיים ב-
.3.11



ניתן לשלב גם את חג הדיוואלי הנחגג בכל הודו ב.20.10 -



זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.

ליצירת קשר ולפרטים נוספים לחץ כאן:
http://www.go2india.co.il/contact.asp

