תכנית טיול לצפון הודו
ולמדינת סיקים

הצעה לטיול לצפון מזרח הודו ,למדינת סיקים ,המשלב ביקור במקומות קלאסיים ומוכרים לצד
מקומות אותנטיים ומיוחדים .הטיול מתמקד באזורים עם תרבות אנושית מעניינת ,יערות,
כפרים ,מקדשים ,מנזרים ,ונופים קסומים .נבקר במדינת סיקים בעיירות קסומות מהן נשקפים
נופים מרהיבים של הרי ההימלאיה .נטייל בשדות התה והתבלינים ונהנה מן האוויר הצלול
ומן התרבות הייחודית לאזור .נבקר גם ברישיקש והארידוואר הקדושות שלגדות נהר הגנגס,
בעמק בנג'ר נהנה מן הטבע הפראי ,בדהרמסלה הרוחנית ובשימלה הנינוחה.
נהנה מהטעמים והניחוחות של המטבח ההודי בסדנת בישול ,נצא לטיול ריקשות חוויתי
ברחובות דלהי הבירה 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
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 ברחובות העיר העתיקה ונספוג את האווירה
ההודית.
לינה בדלהי.

יום  – 2ביקור באגרה
נצא בשעות הבוקר מדלהי אל אגרה .נבקר במספר אתרים בעיר בליווי של מדריך מקומי.
נבקר ,כמובן 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.
אחרי הביקור באגרה נצא ברכב חזרה אל דלהי .בדרכנו נבקר גם בפאטיפור סיקרי" ,העיר
האבודה" אשר ננטשה זמן לא רב לאחר הקמתה ובה נוכל להתרשם מן הארכיטקטורה
המוגולית המרשימה .נהלך ברחובות עיר
הרפאים המרשימה ונבקר במסגד הגדול
ובארמון.
בערב נחזור ברכב חזרה לדלהי.
לינה בדלהי.
יום  – 3מדלהי לדארג'ילינג
נצא מדלהי בטיסה אל העיר בגדוגרה ,אשר
במדינת סיקים ,ומשם נמשיך ברכב אל
עיירת ההיל סטיישן  -דארג'ילינג .נתרשם בדרכנו מן הירוק השופע של מטעי התה הנפרשים
על הגבעות ,ומפלגי המים הרבים הזורמים לצדי הדרך.
לאחר ההגעה והתארגנות בבית המלון נצא
לביקור במחנה הפליטים הטיבטי ולביקור
במפעל תה .אחר הצהריים נבלה בשוק
המקומי.
לינה בדארג'ילינג.

יום  – 4יום בדארג'ילינג
נבלה יום נוסף בדארג'ילינג ובאזור .נצא
מוקדם בבוקר אל גבעת הנמר לחזות בזריחה
המרהיבה מעל פסגות ההרים הגבוהות בעולם .לאחר מכן נשוב לבית המלון לארוחת בוקר.
נצא לביקור במנזר גהום ,ונצא ל טיול ברכבת הצעצוע שבנו הבריטים במטרה ליהנות מן
הנופים באזור.
אחר הצהריים נבקר במכון לטיפוס הרים ובמוזיאון אשר נמצא במתחם המכון ,ובגן הזואולוגי
של דארג'ילינג.
לינה בדארג'ילינג.

יום  – 5מדארג'ילינג לקלימפונג
נצא ברכב מדארג'לינג אל עיירת היל סטיישן נוספת  -קלימפונג .לאחר התארגנות בבית
המלון נצא לסיור היכרות עם העיירה המקסימה הזו ,המשלבת ארכיטקטורה טיבטית
ובהוטנית מסורתית ,לצד מבנים קולוניאליים וגבעות מוריקות .נבקר באזור כפרי בו
מתגוררים בני שבט מקומי ונתרשם מסגנון החיים ומן הנופים הסובבים .נבקר במנזר זונג דוק
פלרי פרו ברנג בו שוכנים כתבי קודש טיבטים ויצירות אמנות עתיקות אשר הביאו איתם
נזירים טיבטים בהימלטם מפני השלטון הסיני.
נבקר במשתלות סחלבים ססגוניות ,בבית
הספר על שם דר .גרהאם ובשוק המרכזי.
לינה בקאלימפונג.

יום  – 6מקלימפונג לפלינג
נצא מקלימפונג אל פלינג .עיירה קסומה
השוכנת בגובה של  2,150מטרים ,על רכס
ההימלאיה העצום .מן העיירה נשקפים
נופים מרהיבים של פסגת הקאנצ'נג'ונגה,
הפסגה השלישית בגובהה בעולם ,הממוקמת בגבול בין נפאל ובין מדינת סיקים )הודו(.
אחרי ההגעה והתארגנות בבית המלון נצא לסיור היכרות עם העיירה והאזור.
ניסע אל הכפר פאמינגצה ונבקר במנזר שבכפר .זהו המנזר העתיק ביותר במדינת סיקים.
נתרשם מסגנון הבניה הבודהיסטי המסורתי ,ומיצירות האמנות המסורתיות המעטרות את
המנזר .נבקר גם במפלי המים באזור פלינג ,ובכפר דאראפ – כפר קסום השוכן על רמה
מישורית .נטייל בשבילי הכפר ,ונתרשם מן
הנופים המרהיבים והאנשים החביבים.
לינה בפלינג.

יום  – 7מפלינג לגנגטוק
נצא בשעות הבוקר מפלינג אל עבר גנגטוק,
בירת מדינת סיקים.
לאחר ההגעה לגנגטוק והתארגנות בבית
המלון נצא לטיול ברכבל אל נקודת תצפית
ממנה נשקפים רכסי ההימלאיה קנצ'נג'ונגה וסיניולצ'ו.
בשעות אחר הצהריים נבלה בלאל בזאר.
לינה בגנגטוק

ימים  – 8,9יומיים בגנגטוק
נבלה את היומיים הבאים בגנגטוק ובאזור .נבקר במכון לחקר התרבות הטיבטית ,האוצר
בתוכו ידע רב ובו נשמרים כתבים ומסמכים עתיקים וחדשים המתעדים את התרבות
המרתקת והעתיקה הזו .נבקר בפורבה צ'ורטן – סטופה ענקית המוקפת ביותר ממאה גלגלי
תפילה .נבקר בשמורת סחלבים ובה יותר מ 600 -מינים של סחלבים ,ובמרכז הממשלתי
לאמנות.
נבקר במנזר רומטק ,מקום מושבו של הקרמה פה ,ראש אחד הזרמים בבודהיזם הטיבטי.
נתרשם מיצירות האמנות המרהיבות המוצגות במנזר ,מן הארכיטקטורה הטיבטית הססגונית
ומן הנזירים החביבים.
ביום השני בגנגטוק נצא ליום טיול לאגם צומגו .האגם שוכן בגובה של  3,650מטר ומוקף
בקרחונים .בימי החורף האגם קפוא ,וביתר ימות השנה
הוא מושך אליו מינים רבים של ציפורים ועופות מים,
חלקן עושות את דרכן מסיביר אל מישורי הודו ,וחלקן
מקננות כאן וזהו ביתן .האגם קדוש מאוד לבני המקום
וישנן אגדות בנוגע להיווצרותו של האגם ומיקומו.
לינה בגנגטוק

יום  - 10מגנגטוק לרישיקש
נצא בשעות הבוקר אל שדה התעופה בבגדוגרה ,ומשם
נצא בטיסה אל דלהי .משם נמשיך בטיסה אל דרדון.
בשדה התעופה ימתין לכם הנציג שלי ואיתו תמשיכו
בנסיעה אל 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.
יום  – 11יומיים ברישיקש והארידוואר
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 .נעלה לביקור ברכס ההימלאיה שמעל רישיקש ונבקר
בכפרים ציוריים .נטייל בשבילי הליכה יפים ונחזה בנופים מושלגים.
ביום השני ניסע 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 מערביים רבים המבקרים בעיר ולכן האופי ההודי של
המקום מורגש כאן במיוחד .בערב נחזה בטקס הפוג'ה המרתק על גדת הגנגס בהארידוואר,
ולאחר מכן נשוב לרישיקש .נהנה מן
הטעמים והניחוחות המשכרים של המטבח
ההודי בסדנת בישול בבית משפחה מקומית.
לינה ברישיקש.
יום  – 12מרישיקש 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 .נגיע לעיר שימלה הממוקמת
בגובה של  2000מטרים .לאחר התמקמות בבית המלון נצא לסיור בעיר.
לינה בשימלה.

יום  – 13יום בשימלה
את העיר שימלה בנו הבריטים כבירת הקיץ שלהם כשרצו להימלט מן החום הרב במישורים
של הודו .זוהי עיירה ציורית הממוקמת על פסגת רכס הרים מקסים ומיוער בארזים
ובאשוחים ,בנויה בסגנון אירופאי ומשובצת מבנים קולוניאליים מעניינים ומרשימים .נבקר
בכנסיה שבעיר ,במוזיאון מעניין ,בשווקים המקומיים ,ברחוב הראשי שבנוי בצורת טיילת

ממנו נשקפים נופים פנורא מיים מרהיבים של הרי ההימלאיה המושלגים ובמקדש המוקדש
לאל האנומן – אל הקוף שם נפגוש גם את הקופים של שימלה.
לינה בשימלה.

יום  – 14משימלה 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 באירוח משפחתי
כפרי.

יום  – 15יום בעמק בנג'ר
נקדיש את היום 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 .נצא לטיולי הליכה רגליים בדרגות קושי שונות .העמק עשיר בשבילים
קסומים בינות לכפרים ויערות ,שדות ומדרונות מוריקים.
לינה בעמק בנג'ר באירוח משפחתי כפרי.

יום  –16מעמק בנג'ר לדהרמסלה
נצא מעמק בנג'ר לכיוון העיר מנדי .שם נפנה מערבה וניכנס לעמק קנגרה .בעמק קנגרה
נתרש ם 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 ...אחר הצהריים נגיע
לעיירה מקלוד גאנג'.
לינה באזור מקלוד גאנג'.

יום  –17דהרמסלה
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 .נחלץ עצמות בשיעור
יוגה ,ונהנה ממסאז' איורוודי מפנק.
לינה באזור מקלוד גאנג'.

יום  – 18מדהרמסלה 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  – 19מאמריצר לדלהי
נצא ברכבת מאמריצר חזרה אל דלהי הבירה .לאחר התארגנות נשלים את ביקורנו באתרים,
השווקים והסמטאות של העיר העצומה והמרתקת הזו.
לינה בדלהי
יום  – 20טיסה בחזרה לארץ
בבוקר נצא לשדה התעופה ונשוב לארץ.



המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".



תקופה מומלצת לטיול :אמצע מרץ עד אמצע מאי ,ואמצע
ספטמבר עד נובמבר.



ניתן לשלב במסלול הטיול ביקור באזורים נוספים בהודו.



זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים
ופרטים נוספים.

