אדמה מסעות וטיולים
דרום הודו
 16יום טיול להודו הטרופית :קרנאטקה ,קראלה וטאמיל נאדו
בהדרכת יותם יעקבסון

יציאה 61 :פברואר 8162
חזרה 10 :מרץ 8162
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צילומים :ניסו קדם ,יותם יעקבסון

טיול לדרום הודו משלב נופים טרופיים וחופים לבנים ,הרים גבוהים וג'ונגלים טבעיים,
מטעי תבלינים ונמלים עתיקים שתהילתם נודעה בכל רחבי בעולם הקדום .נפתח את
הטיול בדרום מדינת קרנאטקה .חבל ארץ עצום זה משך אליו קהילות דתיות רבות ,כמו
הג'אינים והבודהיסטים .אותן ואת השפעותיהן נפגוש בטיול .נמשיך במדינת קראלה
הטרופית .הנוף בקראלה הוא קולאז' אינסופי של שדות אורז ,דקלי קוקוס ,תעלות מים
רוגעות ואגמים צלולים .קראלה מצטיינת גם באומנויות הבמה המורכבות שלה,
המשלבות כוריאוגרפיה סבוכה ,תלבושות מדהימות ,איפור דרמטי ושפה תיאטרלית
ייחודית .נמשיך אל מדינת טאמיל נאדו  -אחת הציביליזציות העתיקות בעולם .מקדשיה
של טאמיל נאדו ,שכמה מהם מתנשאים לגובה של יותר מ 66-מטר ,מצטיינים בעושר
ארכיטקטוני ובפיסול שאין כדוגמתו בכל הודו .נסיים את טיולנו בהיידראבאד

תכנית הטיול
יום  6תל אביב – מומבאי  -בנגלור
יום ו'  16פברואר נצא בשעות הבוקר בטיסה ישירה של אל על מתל אביב למומבאי ,אליה נגיע בשעות
 Tel Avivהצהריים .לאחר השלמת סידורי הכניסה נמשיך בטיסה לבנגלור ,אליה נגיע בשעות
 Mumbaiהערב .עם הגעתנו נועבר למלוננו בבנגלור.
Bangalore

ימים  8-0שראוונהבלנגולה – פסטיבל מהא-אבהישק
ימים ש' -א'  11-11פבר' עם בוקר נצא בנסיעה לשראוונהבלנגולה – אחד האתרים המקודשים ביותר לבני הדת
הג'אין .בימים אלו מתקיים פסטיבל מהא-אבהישק הגדול ,מהחשובים ביותר לדת הג'אין.
הפסטיבל הדתי מתקיים אחת ל 22-שנים ומגיעים אליו מאמינים ג'אינים מכל רחבי
העולם .כולם מטפסים על ה הר אל פסלו עצום הממדים של באהובלי .מיליוני צליינים יקיפו
אותנו וככול שהדוחק יאפשר – נחווה את עוצמת הפסטיבל .למחרת נשלים ביקורנו
בפסטיבל ונמשיך אל האלביד ובלור  -שני מקדשים שנבנו בשיא פריחתה של שושלת
הוייסאלה .פסלי האלים המעטרים את המקדשים מבחוץ הם מהמסוגננים ביותר בהודו
מבחינת העיטורים וריבוי הפרטים שבהם ונראים כמו תחרה חצובה באבן .זוהי האמנות
הדרום-הודית במיטבה .בשני הלילות נלון בעיירה האסן.

ימים  4-5מייסור – ביילקופה – קורג
ימים ב'-ג'  11-26פבר' נצא בנסיעה לכיוון מייסור .בדרכנו נבקר בשתי עיירות המשמשות עדות חיה להיסטוריה
השופעת ורבת התהפוכות באזור זה .נבקר באי שרירנגפטנם – מקום מושבו של טיפו
סולטן שהיה אימתם של הבירטים ,משם נמשיך למקדש סומנטפור ,שנבנה בשיא
פריחתה של שושלת הוייסאלה אשר שלטה באזור במאות  .22-21ככל שהזמן יאפשר
נבקר במקדש האלה צ'אמונדי הניצב בראש גבעה מעל העיר ונפגוש את הפסל העצום
של נאנדי – השור המשמש כרכבו של האל שיווה .לקראת ערב נגיע למייסור ,אחת
הערים הנאות ביותר בדרום הודו .למחרת נבקר בשוק המקומי ובארמון המהראג'ה
המרשים .נמשיך במסענו לכיוון מחוז קורג ובדרכנו נעצור במחנה פליטים טיבטי-
בודהיסטי הנמצא אי שם במעמקי המישורים .נלמד איך הגיעו לכאן הפליטים הטיבטים
ונטעם מהבודהיזם הטיבטי ,על צבעיו המרהיבים .בלילה ראשון נלון במייסור ובמשנהו
בקורג.

ימים  1-7לעומקו של מחוז מלאבר
ימים ד'-ה'  21-22פבר' בהשכימנו נכיר מעט את מרחב קורג – א זור הררי ,מהיפים שבדרום הודו .לאחר נצא
בנסיעה לכיוון מערב ,למדינת קראלה .נתחיל במחוז מלאבר הצפוני  -במשך אלפי שנים
הייתה מלאבר אזור סחר חשוב וצומת שבה נפגשו התרבות ההודית והתרבות הערבית
ולימים התרבות הפורטוגזית ,ההולנדית והבריטית .נקדיש את הימים הקרובים לסיורים
בנופים הטרופיים ,לביקורים בכפרים והאירועים המיוחדים הנערכים בהם .בשני הלילות
נלון במלון פשוט ונוח בעיירה בדרך.
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ימים  2-9קוצ'י ושייט בתעלות קראלה
ימים ו'-ש'  23-22פבר' השכם קום נעלה על הרכבת המהירה לעיר קוצ'י .קוצ'י המוכרת בשמה הקודם קוצ'ין ,היא
מקום מושבה של קהילה יהודית  -מן המפוארות והמיוחדות ביותר שנוצרו בגלות ישראל.
בימים הקרובים נבקר בארמון ההולנדי ,נצפה ברשתות הדיג הסיניות ,נסייר בשוק של
ארנקולאם ונצפה בריקוד קטהקאלי המשלב שפת ריקוד מסובכת עם תלבושות ססגוניות.
באחד הימים נצא לשיט בנוף של תעלות מלאכותיות העוברות בין כפרים בלב שדות אורז
ובצל עצי הקוקוס .בשני הלילות נלון בקוצ'י.

יום  61מקוצ'י ללב קראלה
יום א'  22פברואר בבוקר נשלים סיורנו בקוצ'י – נבקר בבית הכנסת ונראה את שרידי הקהילה היהודית
הקטנה שעדיין חיה במקום .עם סיום הסיורים ,נצא בנסיעה במי שורים העטורים מרבדים
אינסופיים של דקלי קוקוס בדרכנו לעיירות קטנות לאורך החוף אל עבר טרישור .בהגיענו
נשתלב בפסטיבל יפה המתקיים במקדש באזור .נלון במלון פשוט ונוח בקרבת החוף.

ימים  66-60הרי הגהט המערביים
ימים ב'-ד'  26-21פבר' נפתח את היום בביקור באקדמיה לריקוד ונכנס לכיתות שבהן נערכים שיעורי מחול .בתום
הביקור נעפיל במעלה הרי הגהט המערביים .בדרכנו נבקר בחוות תבלינים מרשימה,
המציגה לראווה את המגוון הרחב של תבלינים שמקורם מאזור זה של העולם .בעיירות
הרי הגהט נבלה בימים הקרובים .הבריטים ,בהגיעם לתת היבשת ההודית ,מצאו נחמה
בהרים הגבוהים בדרום תת היבשת ,בהם הקימו עיירות הרים ,על מנת שיוכלו לבלות בהן
כמו היו במזג האוויר הבריטי .מישורי הקוקוס והעצים יוחלפו בנוף הררי של יערות ומטעי
תה וקרדמון .אלו הם הנופים הירוקים של הרי הגהט המערביים .למחרת נצא לטיול
ג'יפים באזור הררי זה ולאחריו נתרשם ממטעי התה במורדות ההרים .נמשיך מזרחה
לכיוון עיירת ההרים קודאיקנאל .עיירה ציורית זו מוקפת טבע פראי ואגם במרכזה .נצא
לטיולים רגליים עוטפי העיירה ,נבקר בכפר חקלאי סמוך ונראה את שינוי המודרנה הבלתי
נמנעים על תושבי האזור .לעת ערב נצא לשייט קליל באגם .בלילה הראשון נלון במלון
הצופה אל מטעי התה  ,ובשני הלילות הנוספים במלון במרכז העיירה.

יום  64מדוראי
יום ה'  61מרץ נתחיל את יומנו בנסיעה במורדות ההרים לכיוון מזרח .אט-אט ישתנה הנוף ההררי
שיתחלף ל פסיפס שדות האורז האינסופי האופייני למישורים של טאמיל נאדו .ניסע לעיר
מדוראי  -אחת מן העתיקות והחשובות בערי דרום הודו .העיר מדוראי בנויה בריבועים
קונצנטריים מסביב למקדש מינאקשי אדיר הממדים .נכיר את השווקים המקיפים את
המקדש ,את לב ליבו של המתחם על מבניו וסיפוריו ,ואת הגופוראמים – שערי המקדש
העצומים ,המכוסים מתחתיתם ועד ראשם בפסלי טיח צבעוניים שמציגים לראווה את כל
המי ומי במיתולוגיה המקומית – פאר האדריכלות הטאמילית .נלון במדוראי.
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יום  65היידראבאד
יום ו'  62מרץ בבוקר נשלים סיורינו במדוראי וסביבתה .לקראת צהריים נועבר לשדה תעופה ונטוס
להיידראבאד .עם הגעתנו נועבר למלון .נלון בהיידראבאד
היידראבאד היא בירת מדינת טלנגלה ,שנפרדה מאנדרה פרדש בשנת  ,2122אך בפועל
משמשת גם כבירתה .זוהי אחת הערים הגדולות בהודו ,שהתפתחה תחת שלטון
האיסלאם .העיר נוסדה בשלהי המאה ה .21-בשנת  2222נכבשה על ידי המוגולים מצפון
הודו שהשליטו עליה את מרותם תוך ייסוד שושלת הניזאם ,אחת השושלות החזקות
והעשירות בהודו .ממלכת הניזאם הפכה להיות נסיכות בחסות הראג' הבריטי עד
עצמאותה של הודו והמשיכה לצבור הון רב .היידראבאד היא שילוב מסחרר בין עיר
מודרנית ומרכזי היי-טק לבין רובעי מגורים קדומים ,שכיות חמדה אדריכליות של בית
המלוכה וביניהן צ'ור מינאר – מונומנט שהוא מסמלי המובהקים של הודו ושווקים
צבעוניים שבהם גם בתי מלאכה מסורתיים .נלון בהיידראבאד.

יום  61היידראבאד  -מומבאי – תל אביב
עם בוקר נצא אל העיר היידראבאד ,להשלים סיורנו .בצהריי היום נהנה מארוחת הסיום
 Mumbaiלטיולנו ונעלה על טיסה למומבאי .לעת ערב נמשיך לשדה התעופה ונצא בטיסת אל על
Tel Aviv
לתל אביב .נחיתה בארץ צפויה לפנות בוקר של היום ה.)12.11.20( 22 -

תנאים ומחירים
מחיר

הטיול (לאדם בחדר זוגי)
מחיר לאדם בחדר זוגי
מסי נמל והיטלי דלק (עשוי להשתנות)
סה"כ

 2,224דולר
 42דולר
 2,111דולר
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המחיר כולל













טיסות בינלאומיות בחברת אל על תל אביב – מומבאי – תל אביב כמפורט בתכנית הטיול.
 1טיסות פנים כמפורט בתכנית הטיול.
מסי נמל והיטלי דלק ,כמפורט במחיר הטיול לעיל.
לינה :מלונות מדרגה ראשונה  .במקומות הקטנים (בעיקר במחוז מלאבר) במלונות הטובים בנמצא.
כלכלה :ארוחות בוקר לאורך כל הטיול ועוד  9ארוחות חמות (צהריים או ערב) במהלך הטיול.
תחבורה :אוטובוס ממוזג בהעברות ובסיורים ,רכבי שטח ( )2X2בעת הביקור בהרי הגהט כמפורט בתכנית.
נסיעה ברכבת.
שייט בתעלות של קראלה.
הדרכה :מדריך מצוות "אדמה מסעות וטיולים" – יותם יעקבסון ,ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
דמי כניסה :לאתרים המפורטים בתכנית.
מופע פולקלור.
תשר :לנותני השירותים השונים.

המחיר אינו כולל








תוספת ליחיד בחדר בסך 001 :דולר.
אשרות כניסה :נדרשת אשרת כניסה להודו .אפשר להוציא את האשרה באמצעות משרדנו .האשרה מונפקת דרך
האינטרנט או בהגשה לשגרירות ההודית בארץ .לפירוט אפשרויות ההגשה והתהליכים להנפקת האשרה ראו
בנספח א' המצורף למטה .עלות האשרה משתנה לפי צורת ההגשה :הנפקה אינטרנטית עצמאית ע"י הנרשם
עצמו ,בסך כ 41-דולר .הנפקה אינטרנטית באמצעות משרדנו בעלות של  04דולר .הנפקת אשרה בדרכון
בשגרירות ההודית בארץ (ההנפקה נעשית באמצעות משרדנו) בעלות בסך  241דולר.
דמי טיפול בסך  41דולר לנוסע על שינוי בכרטיסי הטיסה הקבוצתיים (כגון :הושבה במטוס ,שדרוג בנקודות או
בכסף למחלקות מסוג פרימיום וביזנס ,שינוי מועדי היציאה והחזרה ,כרטוס מוקדם לצורך שדרוג עצמי ,וכל סוג
אחר של שנוי בכרטיסי הטיסה) .לתשומת לבכם :דמי הטיפול הם בנוסף לסכום שדורשות חברות התעופה עבור
השינוי.
מים מינרליים ושתייה בארוחות.
ביטוח רפואי :על הנוסע לעשות ביטוח בריאות ומטען .הביטוח הוא חובה! החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם
למטייל במ הלך הטיול (ראו בנוסף הערות מיוחדות להלן).

הערות מיוחדות
 על המטיילים להביא בחשבון שטיול לדרום הודו כרוך בנסיעות ארוכות ,לעתים בכבישים הרריים ומפותלים,
וששירותי הקרקע ,בייחוד במחוז מלאבר ,הם מדרגת תיירות נמוכה.
 נדרשת אשרת כניסה להודו .אפשר להוציא את האשרה ,במחיר המפורט לעיל ,באמצעות משרדנו .עליכם למלא
טופס בקשת אשרה מקוון ולהצטייד בדרכון ו 2-תמונות דרכון (הנפקת האשרה אורכת כ  24-ימי עבודה).

תנאים כלליים לטיול
על הטיול חלים התנאים המפורטים ב"דף תנאים כלליים לטיולי אדמה מסעות וטיולים" המצורף לתכנית זו.
בכל מקרה של סתירה גוברים התנאים המפורטים כאן על אלו המפורטים בתנאים הכלליים.

שם הקובץYOTAM :טקסט 2

עמ' מספר  2מתוך  6עמודים

נספח א'  -אשרת כניסה להודו:
נדרשת אשרת כניסה להודו .אופן הנפקת האשרה משתנה לפי תנאיה .האפשרויות השונות הן כלהלן:
א .אישור כניסה למטרת תיירות (שתי כניסות להודו ושהיה של עד  66יום מקסימום):
האישור מונפק אלקטרונית על ידי מילוי טופס בקשה הנקרא –  Visa on Arrival applicationבכתובת:
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
לטובת מילוי הטופס עליכם להצטייד מראש בדברים הבאים:
סריקה של הדרכון בקובץ  PDFבגודל של עד  111קילו בייט מקסימום.

סריקה של תמונת פספורט בקובץ  JPEGבגודל של עד  2מגה בייט מקסימום.

במהלך מילוי הטופס תידרשו לשלם עבור האשרה סך של  41דולר באמצעות כרטיס האשראי.
לתשומת לבכם:
על הדרכון להיות תקף לחצי שנה לפחות מיום הנסיעה וצריכים להיות בו לפחות  2עמודים ריקים מחותמות.

לא ניתן למלא את הטופס מוקדם מ  12יום לפני מועד הנסיעה.

אנחנו ממליצים לדאוג להנפקה לא יאוחר מ  21ימים לפני מועד הנסיעה !

האישור מונפק ,בדרך כלל ,בתוך  91שעות ממועד מילוי הטופס וביצוע התשלום (תלוי ברשויות ההודיות).

האישור ישלח אל תיבת המייל שלכם כפי שהקלדתם אותה בעת מילוי הבקשה.

עליכם להדפיס את האישור ולהציגו לחברת התעופה ,טרם טיסתכם להודו ,ולפקיד ההגירה בעת הכניסה

להודו.
אופן הנפקת האשרה:
באפשרותכם להנפיק את האשרה בכוחות עצמכם ועל אחריותכם על פי המפורט לעיל.

לבחירתכם ניתן גם לקבל את שירות זה באמצעות משרדנו בעלות בשל  04דולר (עלות האשרה בסך  41דולר

ובתוספת דמי טיפול בסך  14דולר).
ב .אשרת כניסה למטרת תיירות או עסקים (אשרה עם כניסות מרובות להודו התקפה למשך חצי שנה):
מטייל שזקוק ליותר משתי כניסות להודו ,או שהוא נוסע למטרות עסקים ,או שבקשת האשרה האינטרנטית שלו
נדחתה ,חייב להגיש בקשת אשרה בשגרירות ההודית בארץ ולהנפיק את האשרה בדרכון .לא ניתן להגיש את הבקשה
באופן עצמאי ,אלא אך ורק דרך גורם שהוסמך לכך על ידי השגרירות (אפשר להגיש את הבקשה באמצעות משרדנו).
אופן הגשת הבקשה:
לטובת הנפקת אשרת הכניסה עליכם למלא טופס אשרה מקוון ,לחתום עליו ולצרף אליו דרכון בתוקף ושתי

תמונות.
על הדרכון להיות תקף לחצי שנה לפחות מיום הנסיעה וצריכים להיות בו לפחות  2עמודים ריקים מחותמות.

יש למלא את טופס הבקשה בלינק /https://indianvisaonline.gov.in/visa :בדף שיפתח יש ללחוץ על לינק:

.online application link
יש לחתום על הטופס ,באותה חתימה שהשתמשתם בה בדרכון.

את הטופס המלא יש להגיש חתום למשרדנו יחד עם  2תמונות פספורט  +דרכון בתוקף.

אם דרכונכם הוא בן פחות משנה ,עליכם לצרף גם את הדרכון הקודם לשאר המסמכים הנדרשים להגשת

הבקשה.
אם הצהרתם בעת מילוי הטופס שברשותכם גם דרכון זר – עליכם לצרפו לשאר המסמכים הנדרשים להגשת

הבקשה.
עלות האשרה (כולל דמי טיפול) 241 :דולר.

זמן הטיפול המינימלי להנפקת האשרה הוא  22ימי עבודה לפחות (ובלבד שכל המסמכים שהוגשו תקינים).
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