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          טיול קבוצת סחלב לדרום הודו: טאמיל נאדו וקראלה

                      11.01.17- 27.01.17   

בשת לך דעה לגבי ארץ זו. דעה זו מבוססת על יודאי ג ,וגם אם מעולם לא היית בהוד"
אתה חושב, ספרים שקראת, ספורים ששמעת, תמונות וסרטים שראית ועל תחושות פרטיות. 

על אלפי אנשים רעבים ללחם שרועים ברחובות הערים, על נחשי קוברה מתנועעים  ,אולי
הראג'ים, על אות המחליל, על המון קבצנים מבקשי נדבה ועל אוצרות וארמונ לצלילי

מישורים מאובקים של סוואנה ומדבר צחיח ועל יערות עד גשומים במורדות ההימליה 
  מכוסי השלג.

אתה חושב על פילים ועל טיגריסים אוכלי אדם, על משי ועל צלילי סיטאר וטבלה, על ריח 
, הםעל פסלי אלים ואלות מרובי זרועות ואנשים שמתפלשים באבק למרגלותי בשמים וקטורת

על אוכל שטעמו חריף, על שווקים הומי אדם, על פצצת אטום ועל יוגים ארוכי שיער 
  היושבים בראש עמוד או על מיטת מסמרים. וערומים

עושר החוויות והמראות שהיא  הודו היא באמת כל זה, אך גם הרבה יותר מכך. - ובכן
בעולם. לכל עמדה גוונם ועוצמת הניגודים שביניהם עולים על כל ארץ אחרת , מציעה

אין תוקף ללא ביקור שם. טיול שכזה הוא התנסות  - לעצמך על הודו מרחוקבשת ישג
עוצמה לכל אחד. זו הדרך היחידה להכיר במעט את העולם הגדול  אינטנסיבית ורבת

, במפתיע, קנותיך עשויות להיות שונות לגמריוהשונה כל כך של הודו ולנסות להבינו. מס
ית שקדמו לביקור". (ציטוט מתוך הקדמה יפה לטיולי הודו שכתב מכל מחשבה או תדמ
  בזמנו אברהם שקד).

 Tamil, במדינות טאמיל נאדו (אנחנו מבקרים במסגרת טיול זה בחלק הדרומי של הודו

Nadu) וקראלה (Kerala(.  

   

ירוקות, עם לגונות ודרכי מים פנימיות, חופי ים טרופיים,  מדינותהן   לה וטמיל נאדוקרא

הגהטים המערביים או  –מקדשים נפלאים השונים באופן מוחלט מהצפון ורכס הרים 



שיחי פלפל והל,  –התבלינים של הודו  שם גדלים מיטבהמדרגות המערביות שעל הרכסים 

גם מי שכבר ביקר  .למצואותפוחי וורד, קפה, תה וכל טוב שרק אפשר  מוסקטעצי אגוזי 

ל כאן שונה מהודו הקלאסית. התושבים שמוצאם ויופתע ממה שיראה. הכבהודו בעבר 

, המקדשים הצבעוניים, השפות הנפוצות כאן, הארכיטקטורה ,עורם כהה האתני שונה וגוון

ה המקומית בעיר יסיוכלוהמנהגים. נפגוש את האוהירוק השולט, האוכל   הצבע ,הנופים

שתתף נ בשווקים ובשדות. יום, במקדשים הציוריים הומי האדם, - בפעילויות היום  ובכפר,

  רב פנים, דמויות ותחפושות. , והשני דתי אחד חקלאי הקשור לעונות השנה - בשני פסטיבלים

הימים העמוסים (בחלקם) ועל ימי נסיעות ארוכים (אין הרבה, אבל יש על מנת להקל על 

 - נשהה בבתי מלון מפנקים וניסע באוטובוס מרווח - החוויותתדהמת המפגש ועוצמת  כאלו)

ההודי הדרומי,  . נטעם ונתנסה בשפע הרב שמציע המטבחבהודוהטוב ביותר שניתן להשיג 

גם  –וכמו שציינו קודם לכן  אך נאפשר לאלה שלא יחפצו בכך לאכול אוכל מערבי מקובל

  לצמחונים שביננו לא יחסר...

 רים במקדשים. אי אפשר להימנע מכך. ניסינו לכלול רק את המקדשיםטיול בהודו כולל ביקו

בדרום הודו. חלקם נמצאים מפורסמים הים ולטובהמקדשים ה ינים באמת.יהחשובים והמענ

מקדשים פעילים הומי אדם בכל שעות היממה, חלקם בעלי מבנה טופוגרפי וארכיטקטוני 

–חלקם מקדשים מהעבר הרחוק שמהווים שריד ועדות לממלכות עבר מפוארות  ,חריג

שזכו להכרה עולמית כ"אתר מורשת עולמית". במרבית המקדשים נערוך ביקור די  מקדשים

  כך שמי שלא ירצה לבקר במקדש זה או אחר לא יצטרך להמתין לשאר זמן ממושך.   קצר

  ות ברציפות. מי שירגיש שובע וצורך לנוחבחלק לא מבוטל מהמקומות אנחנו לנים שני ליל

  מעט מהאינטנסיביות של הטיול והקצב ההודי יוכל לוותר על חלק מהיום לטובת מנוחה 

  אך היא קיימת  – קטע מהטיול)(שכן מפסידים על אופציה זו  צהמלה ן בכך משוםאיבמלון. 

   וכדאי לדעת עליה.

במערב. מה שרואים בעין הוא חלק קטן הודו מאד שונה מכל המוכר לנו  -לגבי ההדרכה 

להציע. ההדרכה שם חשובה אולי יותר מכל מקום אחר בעולם כדי ליצור  ממה שיש לה

כל המוסיף  - ומקיפה. בחרנו במדריך המתאים לכך. ובאשר לקבוצת המטיילים תמונה מלאה

  גורע....

  



       תכנית הטיול המפורטת:

   מומביי - . טיסה ת"א11.01.17יום ד' , – 1יום 

 ), המוכרת בשמה הקודם בומביי Mumbai( למומביי) נמריא מת"א  21:00בשעות הערב(

)Bombay(. ....נלון במטוס  

   



  מאהבאליפוראם - צ'נאיי - .מומבאיי12.01.17יום ה', – 2יום 

  )Chennaiלצ'נאיי ( ממומבייוהתארגנות נמשיך בטיסה פנימית  במומביילאחר הנחיתה 

בעבר  נאדו, כונתה). צ'נאיי היא בירת מדינת טאמיל Madras( מאדראסשנקראה בעבר 

זוהי העיר  .יושבת לחוף מפרץ בנגלוהעיר הרביעית בגודלה בהודו  היא"השער לדרום", 

 המהירים. והביאה לשגשוגה והתפתחותה המזרחית התיישבה בה הראשונה שחברת הודו

נמשיך ללינה ונערוך סיור היכרות קצר בעיר היא הפכה לעיר ענקית.  1639 -מישוב קטן ב

  .לילות) 2לנים  ה(במאהבאליפוראם ב

  . מאהבאליפוראם וקאנצ'יפוראם.13.01.17יום ו',– 3יום 

 ) הוא השם הקדום של העיר ששונה למאמאלפוראםMahabalipuram( מאהבאליפוראם

)Mamallapurmשד (ששמו  -). השם הראשון ע"ש מלךMahabali(  והשם השני ע"ש מלך

שכנה במקום בעבר  ).Mamalla" (הגדול ) שכונה "המתאבקPallava( גדול משושלת פאלאווה

)  Kanchipuram( ממלכת פאלאווה. בירת הממלכה הייתה קאנצ'יפוראם - ממלכה חזקה

מאמאלאפוראם. המקדשים ותבליטי האבן שעל חוף מפרץ  -  והנמל הימי  העיקרי שלה

מני רבות, להבדלים שבין דרום הודו  אחת הם דוגמא מפוארת,פוראם, בנגל, במאהבלי

אחת  - של ממלכת פאלאווה לצפונה .שרידים לעוצמה המדינית, הדתית והתרבותית

שהיא  היום יוקדש הן למהבאליפוראם הממלכות ההינדואיות החשובות בעבר, בדרום הודו.

מכונה "העיר המוזהבת", נחשבת  קאנצ'יפוראם ר מורשת עולמי והן לקאנצ'יפוראם.את

בתעשיית המשי שבה. בעיר אלפי  לאחת משבע הערים הקדושות בהודו ומפורסמת גם

, Chola)(צ'ולה ), Pallava( שושלות גדולות : פאלאווהשלוש מקדשים מתקופות הזהב של 

במאהבליפוראם נראה  ספירה.ל 7-8ה החשובים שבהם נבנו במאות  .)Pandyan( ןפאנדיו

מהגדולים והיפים שיש . אפקט מיוחד נוצר בעת הזריחה  –מקדשי חוף ותבליטי אבן בסלע 

הנקראים  אחת כל אחד, במקום יש גם מקדשים מוזרי צורה, מונוליטיים, מאבןוהשקיעה. 

בכפר הדייגים הסמוך  נבקר במקום גם, מהמבנים הקדומים באתר. עוד )Ratha( ראטה

נשוב ללינה  בו חנויות, דוכנים, מסעדות וכו'. )Othavadai(התיירותי  חםובאזור המת

   ליפוראם.אבמאהב

  

  

  

  

  

  

  

 Sea Shore temple & Five Ratha in Mahabalipuram 



  טאנג'ור - פונדיצ'רי - ליפוראםא. מאהב14.01.17יום שבת, – 4יום 

זוהי  .)Pondicherri( לפונדיצ'רייפרד ממאהבליפוראם וניסע דרומה. לקראת צהריים נגיע נ

 .מידעיר גדולה עם אופי ואווירה של עיר קטנה ושקטה. לעיר זו עבר צרפתי והדבר ניכר 

בפונדיצ'רי רחובות מוצלים בעצים, בניינים קולוניאליים, חופים יפים ואטמוספירה ייחודית 

 ה ומתמשכת.לעיר. המטבח המקומי והארכיטקטורה המקומית מראים השפעה צרפתית חזק

 Sri(, נמצא אשראם ידוע, האשראם של אורובינדו )Auroville(ליד פונדיצ'רי, באורוויל 

Aurobindo ( מפונדיצ'רי  העולם, ומרכז פעילות ומאמינים מכל העולם.המטיף לאחדות

תה יטאנג'ור הי .)Thanjavur( הנקראת גם טאנג'אוור ),Tanjore( טאנג'ור –נמשיך ליעד הבא 

האימפריה שלהם  .מהשושלות הגדולות והחזקות בדרום ),Chola( בירת שושלת צ'ולהבעבר 

שטח תת היבשת שלטו ברב הם  ובשיאה לספירה, 1270 – 850 בין השנים התקיימה

  נלון בטאנג'ור.). Cauvery(יה של הנהר הקדוש קאוורי יהעיר ממוקמת בדלתה הפורההודית. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 יום 5 – יום א', 15.01.17. טאנג'ור - טריצ'י (טירוצ'יראפאלי) - מדוראי

  מקדשים חריגים ביופיים 3 -יום בו נבלה בדלתה החקלאית של הנהר קאוורי תוך ביקור ב

  בבוקר במקדש המרכזי והחשוב ביותר של  וייחודם, חלקם אתרי מורשת עולמית. נתחיל

  לספירה, 1010 -, מקדש שנבנה ב)Brihadishwara(מקדש בריהאדישווארה  –טאנג'ור 

  עודאתר מורשת עולמית. כ מוכרנחשב ליהלום שבכתר של ארכיטקטורת שושלת צ'ולה ו

  לעיר .)Maratha Palace( נבקר בטאנג'ור במכלול המבנים היפה של ארמון מאראטה

  סגנון ארכיטקטוני ואומנותי ייחודי ואופייני לה. סגנון זה הוא מאז שושלת צ'ולה. יש

  . )Trichy( טריצ'י -המכונה בקיצור) Tiruchirappalli( מטאנג'ור נמשיך לטירוצ'יראפאלי

בעיר  שני  עיר זו נמצאת על גדות הנהר קאוורי והיא הרביעית בגודלה בטאמיל נאדו.

צוק סלע ענק  פנינה. במרכז העיר בראש –ה מזה וכל אחד מהם מקדשים השונים בתכלית ז

בעיר יש גם מבנים  מרהיבה. - . התצפית מראשו)RockFort( מתנשא "מקדש מבצר הסלע "

בפרוורי העיר ישנו . 1760 -שנבנו החל מ מודרניים יחסית כמו כנסיות, קולג'ים ומיסיונים

People selling fruits in Pondicherry, Auroville



שהוא עיר  )Srirangam( מקדש שריראנגאםמקדש מדהים שמהווה מעין עיר בפני עצמה. זהו 

עשירים הצבועים בצבעים עזים.  חומות, שערים, מגדלים מעוטרים ותבליטים מוקפתמקדש 

בימים אלה נערך בטאמיל נאדו פסטיבל  .בממדיוומעורר השתאות  המקדש רוחש פעילות

בעת גם  , כמובמקדשיםובערים השונות  . בעת הביקורים)Pongal( פונגאל – חקלאי גדול

השונים של פסטיבל עממי נפוץ זה הנחגג באופן  ובכפרים נפגוש בביטוייםהנסיעות בדרכים  

  לילות.  2בה נלון ) Madurai(לעת ערב נגיע למדוראי  אישי ומשפחתי ולאו דווקא ברב עם.

  

  

  

  

  

  

  מדוראי .16.01.17 יום ב', – 6יום 

לעיר מורשת  מדוראי היא העיר הקדומה ביותר בטאמיל נאדו. .היום כולו יוקדש למדוראי

נבקר בעיר  היא מרכז מסחרי וכלכלי מזה מאות שנים. שנה. 2500 -תרבותית בת יותר מ

בעיר, מקדש  מגוונים ונשלב חדש וישן, קודש וחול. נבקר במקדש החשוב ביותרבאתרים 

הודו. בין מגדליו  . זהו הגדול והחשוב במקדשיה הפעילים של)Sri Meennakshi(שרי מינקשי 

כל שעות היום, ועד  הגבוהים והצבעוניים להפליא מקיימים אלפי עולי הרגל טקסי פולחן משך

השונים ובמכלול  ת אינה חדלה לרגע. ניתן לצפות בטקסיםשעת לילה מאוחרת. הפעילו

אזור מסחרי  הממוקם בלב העיר, הפעילויות שבתחומי המקדש כל העת. סביב המקדש

ובמכבסה  בין השאר נבקר בשוק הפרחים שוקק פעילות בו חנויות, שווקים ובעלי מלאכה.

) Tirumal Nayak( נאיאק עוד נראה את ארמון טירומאל. )Dhobi Ghat( דובי גהת הציבורית

בלילה נשוב למקדש כדי לצפות בטקסי הערב והלילה  מונומנט מיוחד הבולט בעיטוריו.

גם ביום זה נראה ביטויים של פסטיבל פונגל. נאזין  ובשיאם טקס השכבה ייחודי ומוזר.

תוך שאנו מנסים להבין את המנהגים השונים והאמונה  למזמורים דתיים ולמוסיקה המיוחדת,

  לינה במדוראי. העזה שביסודם.

   

             Brideshwara Temple & Elephant at Shri Ranganathaaswami Temple IN Madurai 

Meenakshi temple Arial view, Fruits markets, Pongal festival   



  מונאר - מדוראי . 17.01.17 יום ג', – 7יום 

 היום נעזוב את המישורים הפוריים של דרום מזרח הודו ונפנה מערבה לעבר הרכס שנקרא

 המזרחי של הודו למערבה, בין מדינת טאמיל נאדו בה. רכס זה מפריד בין צדה תאהרי הגה

נטפס על , הדרך מרהיבה של הטיול. באלבין מדינת קראלה בה נטייל בחלק ה טיילנו עד כה,

תה החשוב ה מ', בלב אזור גידול 1524השוכנת בגובה  )Munnar( ההרים בדרך אל מונאר

 הגדלים והגוונים ל הצורות,שיחי תה מכ חגורותביותר של דרום הודו. כל האזור מנומר ב

שמורות טבע ), Sandal Wood, (עשרות ומאות גוונים של ירוק. האזור כולל גם עצי סנדל

ונבקר בחוות  נעמוד מקרוב אחר תהליך גידולו וייצורו של התהומטעי תבלינים גדולים. 

 שייכים ברובם תבלינים, אותם תבלינים שהודו התמחתה והתפרסמה בגידולם. שדות התה

 לתאגידי ענק הודים ומיעוטם לאיכרים וקואופרטיבים מקומיים. נלון במונאר.

 

 

 

 

 

 

  קומאראקום. - שמורת הטבע אראוויקולאם - מונאר 18.01.17 יום ד', – 8יום 

   100 -השמורה כ. שטח )Eravikulam( אראוויקולאם – נבלה בשמורת טבע יפהאת הבוקר 

  . בשמורה מספר מינים )Ghat( אתקמ"ר והיא נמצאת במורדות המערביים של רכס הרי הגה

  של בע"ח, ציפורים וצמחייה עשירה. הסיור בשמורה יתבצע עם ג'יפים . בסיום הסיור נמשיך

  . קוצ'ין היא בראש וראשונה )Cochin(מערבה, נרד לשפלת החוף המערבית  ונגיע לקוצ'ין 

  נמל חשובה, עוד מתקופות קדומות. ואסקו דה גאמה היה מגלה הארצות הראשון שציין עיר

  בקוצ'ין נמצא אחד המפרצים הטבעיים הטובים אותה על מפותיו, ומאוחר יותר גם נקבר בה.

   תיכון,ביותר בים הערבי. אך טבעי שהתפתחו קשרי מסחר ענפים בינה לבין המזרח ה

  ה הקוסמופוליטי שנבע מקשרי סחר בינ"ל ייכון והולנד. אופימדינות אירופה שלחופי הים הת

  אלה בא לידי ביטוי בבניינים ובמבנה העיר המייצגים השפעות של אזורים שונים בעולם.

  עם ההגעה לקוצ'ין נחל לטייל בה. בערב, לאחר התארגנות זריזה במלון, נצא לצפות במופע

 האופייני לאזור. לינה בקוצ'ין. קלאסי דרמה מסורתי -ריקוד -) Kathakali( קאטאקאלי

Tea Range in Munnar, Jeep ride in Munnar



  

  קומאראקום - קוצ'ין .19.01.17 יום ה', – 9יום 

  , במצודה, בכנסיית סנט פרנסיס, שוק נבקר בנמל. היום נרחיב את ההיכרות עם קוצ'ין

  , מסמלי העיר. )Cheenawala( הסיניות" רשתות "ההתבלינים הצבעוני והריחני ונראה את 

  בנויה על מקבץ של איים וחצאי איים צרים, עשירה במקדשים ובתי  גם קוצ'י)קוצ'ין (המכונה 

  שחיה  הענפה הקהילה היהודיתתפילה לדתות השונות, בהם בתי הכנסת הידועים שבה. 

  כאן בעבר עלתה ברובה הגדול לישראל בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת. 

  על נכסי הציבור היהודי ובתי הכנסת. האתרים היהודיים  נותרו במקום רק בודדים לשמור

  נחשבים אוניברסליים ומהווים אטרקציה לבני כל האומות והדתות. נבקר ברובע היהודי,

    ובכנסיה בה קבור ואסקו דה גאמה. ) 1568-(נבנה ב בבית הכנסת העתיק

  בכלל וקראלה בפרט.נצא מקוצ'ין דרומה אל אחד האזורים היפים והציוריים של הודו אחה"צ 

  ).Kumarakomהמים האחוריים). פנינו לעבר קומאראקום ( – Backwater(אזור התעלות 

  נמצאת לגדות אגם גדול.קומאראקום נמצאת באחד האזורים היפים ביותר של התעלות. 

  האזור עשיר באגמים שלגדותיהם עצי דקל הקוקוס, שדות אורז, תעלות מים גדולות וקטנות 

  ). בתעלות יש תנועה Paddy יםאקרנה(טנטנים לאורך התעלות ושדות האורז ישובים קו

  כלי התחבורה העיקרי באזור. גן עדן בהתגלמותו ההודית. - ערה של סירות מכל סוג וגודל

  זהו מלון מפנק עם ספא וכל  ).Vembanad( ומבאנאד – גדולהאגם ההמלון שלנו נמצא לגדות 

  לילות. 2נלון בקומאראקום  הפינוקים  חוויה אמיתית.

   

Kathakali dance show & Synagogue in Cochin 



  )Backwaterאזור התעלות (  20.01.17 יום ו', -10יום 

המחוז היום נרחיב את היכרותנו עם אזור התעלות הציורי והרוחש פעילות. בבוקר ניסע לעיר 

זכתה ו להאמסחרי ותיירותי חשוב בקר. אלפי היא מרכז )Alleppey(אלפי  -באזור הראשית

סביבה  עקב שפע התעלות החוצות אותה שתי וערב. –לכינוי המחייב "וונציה של המזרח" 

מבוך עצום של רשת תעלות אינסופיות. רשת תעלות זו היא סם החיים ומקור כוחה ועוצמתה 

הייתה העיר  עברו.וקיימות מימים סכורים תעלות מים אלה הן תעלות מים מתוקים של אלפי. 

לאורך  מהחשובים מאז ומעולם אחד המרכזים ההומים של המסחר בתעלות, והיה בה נמל

מרווחת  . באלפי נעלה על סירה מיוחדת)Malabar( מאלאבאר חוף–החוף של קראלה 

חיי היום יום   עמה נעשה שייט מרתק בתעלות. במהלך השייט נראה את Houseboat,ונוחה

 עוסקות במלאכת נשים דייגים במלאכתם, ילדים שוחים ומשחקים במים, - של תושבי האזור

המשמשות לתעבורה  סירות שונות. חקלאים מטפלים בשדותיהם ובמטעי דקלי הקוקוסו ,יומן

אקראיים. בשעות אחה"צ  . פה ושם נעצור לביקורים ומפגשיםלמסחר ולמשא יחלפו על פנינו

לינה בקומאראקום (במלון  ון הפעילויות שבו.נשוב למלון המפנק בקומאראקום ונהנה ממגו

     ).הספא

   

Boat ride on Alleppy 



  קאנור. -.קומאראקום 21.01.17יום שבת,– 11יום 

נצא בבוקר מאזור קומאראקום והתעלות הסכורות צפונה. היעד היא יום ולילה גדושים לפנינו. 

מסורתיות   נעצור לביקור קצר במרכז לאומנויות –במידה ונספיק  .)Kannur( העיר קאנור

בתחומי הריקוד  ), בעיקר Classical Keralen Performing Arts( קלאסיות של קראלה

גנות במלון נצא רהגעה לקאנור. לאחר התא. לקראת ערב )Thrissur( והתנועה, בעיר טריסור

פסטיבל זה הוא פסטיבל אזורי, ). Theyyam(פסטיבל טאיאם  - לחזות בפסטיבל השני שלנו

למרץ), לובש צורות שונות,  נערך לאורך תקופה ארוכה (בין דצמברהפסטיבל קהילתי, כפרי. 

. בבסיסו משתנים ממקום למקום מנהגים שונים וסגנונות ריקוד וטקס שונים. העיתוי והסגנון

יאם הוא חלק דתי וקדוש. כיום הטא הטאיאם הוא צורה של ריקוד, בחלקו אמנותי ובחלקו

אנימיסטים העובדים לכוחות , אך בעבר היה הטאיאם חלק מדת קדומה של מהינדואיזם

במרוצת הזמן גלגולים שונים. בדת הטאיאם  שנה ועבר 1500 -הטבע. הטאיאם נחגג יותר מ

יש מאות אלוהויות שכיום משולבות בתוך ההינדואיזם. ההינדואיזם מצדו השפיע ושינה רבות 

גם אלוהויות וגם טקסים  פסטיבלבעדיין ניתן לראות  ם ובאופן חגיגתו.בתרבות הטאיא

הטקסים כוללים דמויות מיתולוגיות מהעבר, תוך כדי ריקוד  מקוריים שלא עברו שינוי הינדי.

, לעיתים גם בהקרבת ת וכרוכיםהצגת מצבים וסיטואציו ושירה, תחפושות מרהיבות,

הכניסה של השחקנים לדמות תהליך  - ההכנותהטאיאם הוא  תיקורבנות. חלק חשוב בחווי

  רוע.יאותה הם מציגים וההתחפשות וההצטבעות הדקדקנית לקראת הא

  לילות. 2, קאנורלינה  

   

Theyyum Festival in Kannur 



  קאנור 22.01.17 יום א', – 12יום 

 בניחותאנטייל ו לאחר היום והלילה הארוכים של אמש, נתחיל יום זה מאוחר מהרגיל

 ה של כפרי החקלאים והדייגים,תבסביבשבסביבתה של קאנור. נבקר בחלקים המעניינים 

 ע"י הפורטוגזים, עברה לאחר מכן מספר ידיים 1505 -ובמצודת סנט אנגלוס שנבנתה ב

בערב נצא שוב לאחד מהאתרים בו  ומוגדרת היום אתר לאומי. (הולנדים, הודים, בריטים)

שונים, תחפושות וריקודים שונים מאשר  כאשר הפעם נראה טקסים –נחגג פסטיבל הטאיאם 

  .קאנורראינו בערב הקודם. לינה אלה ש

  מייסור - קאנור 23.01.17, יום ב' – 13יום 

 ) שבמדינתMysoreהיום נעזוב את החוף ואת מדינת קראלה וניסע מזרחה לעבר מייסור (

 , המקפידה על שימור המורשתיתיחס . מייסור היא עיר קטנה)Karnataka(  קארנאטאקה

  לילות. 2ההיסטורית שלה. לאחר ההגעה נחל את הסיור בעיר היפה  הזו. לינה במייסור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מייסור 24.01.17 יום ג' – 14יום 

על  הסנדל"עץ העיר מוכרת בכינויה "עיר וסביבותיה. ) Mysore(את היום כולו נקדיש למייסור 

 לריח עץ שם עצי הסנדל הגדלים בה שריחם המיוחד ילווה אותנו במהלך הביקור בעיר.

 הסנדל מתלווים ריחות עזים נוספים של העצים והשיחים הרווחים בעיר, בהם ורדים ויסמין.

 מהווה את המרכז  הגדול בהודו לתעשיית קטורת. במהלך הביקור בעיר נעלה לגבעתהעיר 

על  פטרונית העיר. - אשר בראשה נמצא מקדשה של האלה צ'אמונדי ,)Chamundi(צ'אמונדי 

פסל  השור המיתולוגי של האל שיווה. ,פסל אבן של נאנדי - גרם המדרגות ניצב שומר מיוחד

, מ'. עוד נבקר בארמונו של המאהראג'ה 5גובה של מגולף בסלע ומתנשא ל אבן מונוליטי זה

 מראות מעוטרות,  ובו מגוון חלונות עם ויטראז'ים צבעוניים, מוסלמי - ארמון בעל עיצוב הודי

בין לבין  דלתות כסף טהור ותקרות מהגוני. זהו אחד מהמפוארים שבארמונות הודו כולה.

  לינה במייסור. .נסייר ברחובות ובשווקים הציוריים של העיר

  

Mysore Place & Nandi Bull



  חאסאן.- האלביד – בלור – מייסור 25.01.17 יום ד' - 15יום 

 )Belur( המקדשים של בלור -נו לביקור בשני אתרים יוצאי דופן צפונה בדרכממשיכים 

שושלת  – אתרים אלה הם המיטב שנותר משושלת עבר רבת עוצמה .)Halebid( והאלביד

.  שושלת זו שלטה באחת מתקופות השיא באמנות ההינדית והדבר בא )Hoysala( הויסאלה

) Hoysaleshawara( הויסאלסווארה החיצוניים של מקדשהקירות ביטוי במקדשים הללו.  לידי

 ,דת מכוסים בצפיפות באלפי פסלים מרהיבים של אלים הינדים, חכמי)12(מאה  בהאלביד

 ציידים, לוחמים, בעלי חיים, דמויות בתנוחות ארוטיות מורכבות ואפריזים המתארים רקדנים,

 בבלור )Chennakeshava( קשאבהאאת החיים בתקופת שושלת הויסאלה. במקדש צ'נ

לאחר  מעטרים רבים מן הפסלים והתבליטים את עמודי התמיכה הפנימיים ואת המשקופים.

  ללילה אחרון בטיול. ),Hassanהביקור במקדשים הייחודיים האלה ניסע לחאסאן (

  

  

  

  

  

  

  

  

  ת"א - ומביימ – בנגלור – גולהאבלאשראוואנ – חאסאן 26.01.17 ה'יום  – 16יום 

באתר שונה ממה שראינו עד כה. ניסע  )Sharavanabelagulaהבוקר נבקר 

עתיקים והחשובים ה Jain)(עיירה בה נמצא אחד ממרכזי הג'אינים ( גולהאבלאלשראוואנ

ג'אינים השונים מהמקדשים האחרים שראינו. ביניהם מקדש  בעולם. במקום מספר מקדשים

 אשוקה אשר נבנה ע"פ האמונה על ידי הקיסר )Chandragupta Basti( צ'אנדראגופטה באסטי

)Ashoka(, כמו ציורי  גדול שליטי הודו בעת העתיקה. הציורים שבו השתמרו להפליא ונראים

פסלו  שנה אודות סיפורים ג'אינים. מכאן נמשיך לאתר סמוך ונראה את 600בני  קומיקס

 מראש הגבעה. מ' וחולש על העיר 17לגובה  המתנשא )Bahubali(לורד באהובאלי  הענק של

השישית בגודלה  בנגלור היא העיר .טק ההודי-בירת ההיי ,)Bangalor( מכאן נסע לבנגלור

 -נוסדה בהעיר  בהודו, יש בה אינספור פארקים ושדרות עצים ולכן מכונה "עיר הגנים".

ומביי מב נטוס למומביי. אןמכ לערים הודיות אחרות. ומערבית יחסית עיר מודרנית .1537

). ננחת  23:00 - (המראהטיסת הלילה לת"א טרם נעלה עלבנאכל ארוחת ערב מסכמת 

  ). למזלנו יש לפנינו שבת כדי להתאושש.03:30בת"א בשעת בוקר מוקדמת (

  

Hassan Temples



 מחיר הטיול :  3250 $  לאדם בחדר זוגי. תוספת לחדר ליחיד – 870 $.

  משתתפים ובתוכנית כמות שהיא. 25במינימום של המחיר מותנה א) הערות למחיר:   

  הוא גם מותנה בכך שנשהה בבתי מלון ספציפיים אותם הזמנו , אך                         

  ות חלופייםנולן מיטרם קבלנו אישור מכולם (כאשר בינתיים דאגנו לשרי                          

  בל אישור במלונות המקוריים). כיוון שצפויים עדיין למקרה בו לא נק                          

  יתכנו שינויים מזעריים במחיר. נא  –שינויים קלים בתוכנית ובבתי המלון                          

  להביא זאת בחשבון .                           

  זיכוי של  – על ידםת שכרטיס הטיסה שלהם נרכש עצמאי לאנשי אל על,ב)                         

  לאדם מהמחיר הנ"ל. $ 990                             

  ג)מחיר הטיול מבוסס על מחיר הטיסות הבינלאומיות והפנימיות הידוע                          

  –היום, כולל מסי נמל והיטלי דלק כפי שהם היום. במקרה של שינוי                             

  ישתנה מחיר הטיול בהתאם.                            

                                               

  

  מחיר הטיול כולל: 

  בחברת אל על, לפי הפירוט בתכנית. טיסות בינלאומיות: 

  טיסות פנים בחברת ג'ט איירווייס, לפי הפירוט בתכנית. 2טיסות פנימיות בהודו: 

  מלונות איכותיים מדרגה ראשונה שנבחרו על ידינו בקפידה על סמך ניסיון  לינה: 

  מצטבר של חברות ומדריכים ישראליים עמם יש לנו קשר.         

  ארוחות בוקר וערב עשירות למדי בבתי המלון. ארוחות הצהריים יהיו מגוונות  כלכלה: 

  יהיו בבתי מלון, חלקן במסעדות, למדי הן בהרכב, הן בתנאים והן במיקום. חלקן            

  מכל טוב. - . בקיצורוחלקן בתנאי קמפינג או ארוחות ארוזות שניקח לדרך            

  כל ארוחות הבוקר והערב כלולות במחיר הטיול. ארוחות הצהריים אינן נכללות            

  קופה שתאורגן ע"י  –במחיר הטיול והן תשולמנה במרוכז מתוך קופת הטיול             

  הגזבר הנבחר של הקבוצה (מועמדים??) מיד בתחילת הטיול.            

  מקומות, מרווח, ממוזג ונח. זהו האוטובוס 40, בן VOLVOאוטובוס תיירים מסוג תחבורה: 

  הטוב ביותר שנמצא בדרום הודו. יהיה לנו אוטובוס אחד צמוד מהנחיתה בצ'נאיי             

  יהיה אוטובוס אחר - ועד ההמראה מבנגלור. במומביי, בה נידרש להקפצות קטנות             

  מעט פחות  מפואר.              

  אנשים בג'יפ.  4-5בעת הביקור בשמורת אראוויקולאם, יעמדו לרשותנו ג'יפים. ג'יפים : 

   , בעת הטיול באזור HOUSEBOATשייט של מספר שעות בסירת תיירים  מסוג שייט: 



  ארוחת השייט כוללאלפי.  - ) באזור קומאראקום BACKWATER( התעלות הסכורות         
  צהריים.         

  מדריכים הודים מקומיים - אילן צפורה. מדריך מעולה, וותיק ומנוסה בהודו. כמו כןהדרכה: 

  לפי דרישות החוק בהודו לגבי קבוצות. המדריכים המקומיים הללו דוברי אנגלית             

  ובעלי ידע, אך לא תמיד קל להבינם....אנו נעזרים בהם בעיקר בעצות פרקטיות ,           

      על הדרכתם. מתבססים תיאומים שונים ותכנון לוחות זמנים, ופחות            

  חיר כולל את כל הכניסות הכרוכות בתשלום לאתרים שבתכנית הטיול.המ דמי כניסה :

  מופע קאטאקאלי בקוצ'ין. מופעים : 

  מחיר הטיול כולל תשר לכל נותני השירות בהודו.  תשר(טיפים):

  

  מחיר הטיול אינו כולל:

   90הזו בתוקף למשך  הוויזהלצורך הטיול נדרשת ויזה של כניסה אחת להודו. ויזה להודו: 

   30יום מיום הנפקתה, ומיום הכניסה להודו היא מאפשרת שהיה רצופה של                   

  לאחר הוויזהיש להנפיק את  –(בהודו)  26.1.17 -יום. כיוון שהטיול מסתיים ב                  

  ימי התוקף שלה יכסו את כל תקופת השהות בטיול). 90 -(כדי ש 26.10.16                  

  .  $ 70 -כ  –עלות . אנחנו ממליצים להנפיקה במהלך החודש שלפני הטיול.                   

  על הדרכון להיות תקף לחצי שנה לפחות מיום הנסיעה, וצריכים חשוב לדעת:                  

  עמודים ריקים לחלוטין מחותמות .  2להיות בדרכון לפחות                   

  ע היום. הוא הדין לגבי הטיסות. וכל מס חדש שיוטל בעתיד ואינו ידמיסים מקומיים: 

  אינן ארוחות צהריים ושתייה קלה בארוחות הצהריים והערבארוחות צהריים ושתייה: 

  אסף קופת טיול בתחילת הטיול ממנה ינכללות במחיר הטיול. לשם כך ת                  

  ליום לכל היותר לאדם. $ 15עד הערכה: שתייה. ישולמו הארוחות הללו וה                  

  באחריותו של כל אחד לוודא שיש לו ביטוח נסיעות בתוקף. זו חובה!!!ביטוח נסיעות אישי: 

  חודשים לפני הטיול, נפרסם הצעה דרך סוכן המוכר לנו (אותו  3 -בעתיד, כ                  

  פיה). כל אחד יעשה את מה שמתאים לו ובלבדסוכן שהצענו אותו לקראת אתיו                  

  שיהיה מבוטח!.                    

  כל אותן הוצאות בעלות אופי אישי שלא נכללות במסגרת הטיולהוצאות בעלות אופי אישי : 

  ולא הוגדרו כהוצאות שקופת הטיול (שתתארגן בתחילת הטיול, כאמור )                    

  תקשורת, כביסה, שתייה חריפה וכד'.   -משלמת עבור כולם. למשל                      

  

  שונות:

  במסמך  -פרטים לאדם כמקדמה עבור טיסות הפנים להודו.  ₪ 500בשלב זה יש לשלם -



  תו הוצאנו לפני שבוע. פרטים על המשך התשלומים נפרסם במהלך יולי.והקודם א  

  במהלך יולי נפרסם דף מפורט בו יופיעו במרוכז פרטי ומועדי התשלומים השונים עד   -

  . פרטיםבולט ונפרד משאר ה  ליציאה. נפריד דף זה משאר המידע כדי שיהיה ברור,  

  לבטל  כמו כן נחזור ונפרט את נושא דמי הביטול במקרה שמישהו יאלץ (חס וחלילה...)   

  את השתתפותו בעתיד.   

  בעתיד נפרסם מידע לגבי הוצאת ויזה וביטוח. כעת עדיין מוקדם ומיותר לעסוק בכך.-

  פרטי בתי המלון והטיסות נמצאים בידינו. בכוונתנו לתת לכולם את הפרטים בדצמבר,-

  מוזמן לפנות לדורון .  - כחודש לפני הטיול. מי שיידרש לכך קודם  

  נתןיהיציאה במהלך דצמבר. במפגש ימפגש מטיילים לקראת הטיול יהיה כחודש לפני -

  סדר יום וכו'.   תקשורת, , לבוש, אוכל,שחשובים למטייל: כסף, מזג אוויר מענה לנושאים  

  

  יובל ינאי ודורון ברפל .  - בברכה , צוות הארגון


