תוכנית טיול להודו הקלאסית –  11ימים

טיול לצפון  -מרכז הודו 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 ,בעיר הוורודה
ג'איפור ,בפושקר הקדושה ,באודאיפור הרומנטית השוכנת לגדות האגם ,ברישיקש
והארידוואר ה מרתקות והססגוניות אשר למרגלות רכס ההימלאיה ,ובדלהי הבירה.
נשים דגש על היכרות אמיתית עם הודו ,תושביה ואורח החיים המיוחד .נלון בארמונות
מהארג'ה ומלונות בוטיק ייחודיים ונהנה מאטרקציות מקוריות :שייט ,רכיבה על פילים,
שיעור בישול הודי מעניין וגם טעים ,מופע מחול ראג'סטאני ססגוני ,צפייה בסרט הודי תוצרת
בוליווד ועוד...

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
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 האוירה
ההודית.
לינה בדלהי.

יום  – 2מדלהי לאגרה
נצא מוקדם בבוקר לכיוון 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  – 3מאגרה לג'איפור
נצא מאגרה לכיוון העיר ג'איפור – 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 במלון מורשת ייחודי.

יום  – 4יום 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 וסמטאו תיה של העיר ובשווקים המרהיבים ,ונבקר במבצר אמבר הממוקם
כ 11-ק"מ צפונית לעיר ,אליו נעפיל רכובים על גבי פילים ,וברחובותיה וסמטאותיה שלה עיר
העתיקה.
לינה בג'איפור במלון מורשת ייחודי.

יום  – 5מג'איפור לפושקר
נצא מג'איפור אל העיר הקדושה פושקר .בדרכנו נבקר בסאנגאנר במפעל לייצור נייר אורז –
העיירה היא מרכז למלאכות יד מעניינות .פושקר היא 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 במלון על שפת האגם.

יום  – 6מפושקר לאודאיפור
נצא מפושקר לכיוון אודאיפור ובדרכנו 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 .בהמשך דרכנו נחצה את רכס
ההרים הארוואלי ונחזה בנופים פראיים ייחודיים לאזור ושטחים חקלאיים המושקים בשיטות
מסורתיות .נגיע אל העיר הלבנה אודאיפור.
לינה באודאיפור במלון מורשת הצופה לאגם.

יום  – 7יום 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.
בערב נצפה במופע מוסיקה ומחול
ראג'סטאני מסורתי.
לינה באודאיפור במלון מורשת הצופה
לאגם.

יום  – 8מאודאיפור לרישיקש
נפרד מאודאיפור וממדינת רג'יסטאן ונצא לכיוון מדינת אוטאר אנצ'ל )מדינת הצפון(.
נצא מאודאיפור בטיסה לכיוון דלהי ומשם ישירות בטיסה נוספת אל דרדון בירת אוטאר אנצ'ל,
בדרדון ימתין לכם נציג שלי ויחד תסעו כ 40-דקות בערך לכיוון רישיקש.
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 במלון על גדות הגנגס בחדר צופה לנהר.

יום  – 9רישיקש והארידואר
את היום 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 .נעלה לטיול רגלי במבואות ההימלאיה .נטייל בשבילי
ההליכה ונפגוש את הכפריים אנשי ההרים ,ונהנה מנופים של
פסגות מושלגות וגבעות מוריקות של ההימלאיה ההודית.
חלק 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 .נהנה מן הטעמים והריחות המשכרים של המטבח ההודי
בסדנת בישול בבית משפחה מקומית ,ונחלץ עצמות בשיעור יוגה
בליווי מאסטר מקומי.
בערב נחזה בטקס הפוג'ה המרתק על גדת הגנגס ברישיקש או
בהארידוואר.
לינה ברישיקש במלון על גדות הגנגס בחדר צופה לנהר.

יום  – 10מרישיקש לדלהי.
נצא בשעות הבוקר לתחנת הרכבת בהארידוואר הסמוכה לרישיקש ונצא ברכבת מהירה
ונוחה חזרה לכיוון דלהי .תחנת הרכבת 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.
בדלהי יקבל את פניכם נציג שלי איתו תסעו לבית המלון .לאחר ההגעה ובהתאם לזמן נשלים
את ביקורנו באתרים ,בסמטאות ובשווקים בעיר העצומה הזו.
לינה בדלהי.
יום  – 11טיסה לארץ.
נצא לכיוון שדה התעופה ונחזור לארץ.



המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :מאמצע ספטמבר ועד אפריל.



זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.

