טיול קצר להודו הקלאסית –  8ימים

טיול קצר 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 באגרה המפורסמת ובטאג' מאהל – אחד משבעת פלאי עולם,
בעיר הורודה ג'איפור ,באודאיפור הרומנטית ,בורנאסי הקדושה שלגדות נהר הגנגס הלא
פחות קדוש ,בדלהי הבירה ועוד ...נשים דגש על היכרות אמיתית עם הודו תושביה ואורח
החיים המיוחד ,לינה במלונות מיוחדים ואיכותיים ונהנה מאטרקציות מקוריות :שייט ,רכיבה
על פילים טיול ריקשות חוויתי ,צפייה בסרט הודי תוצרת בוליווד ועוד...

יום  – 1נחיתה במומבאי וטיסה לאודאיפור
נחיתה במומבאי ,ומשם טיסת המשך אל העיר הלבנה אודאיפור שבמדינת ראג'סטאן
לאחר ההגעה נתמקם בבית המלון ,ונצא
להיכרות עם העיר ואתריה.
לינה באוד איפור במלון מורשת הצופה לאגם.

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 ,נבקר בכפרים ציוריים סמוכים ,במקדש
ג'אגדיש ובשוק הססגוני בעיר .נצא לשייט באגם פיצ'ולה השליו .בערב נצפה במופע מוסיקה
ומחול ראג'סטאני מסורתי.
לינה באוד איפור במלון מורשת הצופה לאגם.

יום  - 3מאודאיפור לפושקר
בבוקר נשלים את בקורנו באודאיפור ,ונצא 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.
נטייל בין הגהטות – מדרגות המובילות אל האגם הקדוש ובהן מתרחשת פעילות דתית
ויומיומית כמעט ללא הרף .נבקר במקדש לאל ברהמה ובמקדשים ואתרים נוספים בעיר
ובשוק הססגוני .בערב נצפה בטקס הפוג'ה
לגדות האגם.
לינה בפושקר במלון על שפת האגם.

יום  - 4מפושקר לג'איפור
ניפרד מפושקר ונצא אל העיר הבירה של
מדינת רג'סטאן – ג'איפור )העיר הוורודה(.
בדרכנו נבקר בסאנגאנר במפעל לייצור נייר.
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  - 5ג'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 וסמטאותיה של העיר ובשווקים המרהיבים .נבקר
במבצר אמבר הממוקם כ 11 -ק"מ צפונית לעיר ,אליו נעפיל רכובים על גבי פילים,
וברחובותיה וסמטאותיה של העיר העתיקה.
לינה בג'איפור במלון מורשת ייחודי.

יום  - 6מג'איפור לאגרה 5) .ש' נסיעה(
נצא מג'איפור לכיוון אגרה .בדרכנו נבקר בעי ר 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,
במבצר האדום ובשוק המרכזי.
לינה באגרה
יום  – 7מאגרה לדלהי
נצא ברכב מאגרה אל דלהי הבירה .לאחר
התארגנות בבית המלון נצא לסיור בדלהי
העצומה ואתריה .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  – 8טיסה בחזרה לארץ
נבלה את היום בדלהי ונשלים את ביקורנו בעיר העצומה הזו.
בשעות אחר הצהריים נצא בטיסה למומבאי ,ומשם נצא בטיסה חזרה לארץ.
----------------------------------------------------------------------------



המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :מאמצע ספטמבר ועד אפריל.



זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.

