אדמה מסעות וטיולים
דרום הודו
 16יום טיול לקראלה וטאמיל נאדו בדגש אומנות וטבע
בהדרכת :יותם יעקבסון

צילומים :ניסו קדם ויותם יעקבסון

המסע לדרום הודו הוא שילוב מופלא בין נופים נפלאים לתרבות עשירה וצבעונית והגות
עמוקה ומרגשת .נחלוף בשדות אורז ומטעי קוקוס אין-סופיים ,נפקוד חופי ים יפים
ונעפיל במעלה הרים גבוהים עטורי ג'ונגלים עבותים ומטעי תה .יחד עם זרם הצליינים
הבלתי פוסק נפקוד היכלות מקודשים ,נשתתף בטקסים דתיים צבעוניים ומרתקים
ונתוודע לעומק ההגות המקומית.
נגלה שהטאמילים הקדומים ביטאו את הלך רוחם הרגשי בעזרת סמלים הלקוחים מנופי
ארצם .לחופיה הדרומיים של הודו הגיעו הרומאים ,יורדי ים ערביים והפורטוגזים
שביקשו להתעשר מאוצרות הטבע של המקום .מקדשיה של טאמיל נאדו מצטיינים
בעושר ארכיטקטוני ובפיסול שאין כדוגמתו בכל הודו .קראלה הוא קולאז' אין-סופי של
שדות אורז ,דקלי קוקוס ,תעלות מים רוגעות ואגמים צלולים .נכיר את אומנויות הבמה
המורכבות והייחודיות שלה ,המשלבות כוריאוגרפיה מורכבת ,תלבושות מדהימות,
איפור דרמטי ושפה תיאטרלית שאין כמותה.

יציאה 42 :ינואר 4102
חזרה 12 :פברואר 4102
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תכנית הטיול
יום  0-4תל אביב  -מומבאי  -מהאבליפורם
ימים ד'-ה'  22-22ינואר בשעות הערב נצא בטיסת אל -על ישירות למומבאי בהודו .לאחר השלמת סידורי הכניסה
להודו נמשיך בטיסה לצ'נאי  -עיר המוכרת בשמה הקודם – מדראס ובירת מדינת טמיל
נאדו  .זהו השער שטוף השמש לדרום הטרופי של הודו .עם הנחיתה נמשיך בנסיעה
למהאבליפורם  -עיירת חוף שקטה שהתפרסמה בזכות מקדשי החוף ותבליטי הקיר
המרשימים שלה ,אליה נגיע לעת ערב .נלון במהאבליפורם.

יום  3מהאבליפורם  -פונדיצ'רי
יום ו'  26ינואר בשעות הבוקר נטייל במהאבליפורם ,עיר הנמל של ממלכת פאלבה הקדומה .נסייר בין
מקדשי מערה שנחצבו בסלעי הגרניט ועוטרו בתבליטי קיר מרשימים ורבי משמעות .נכיר
את תבליט האבן הגדול ביותר בדרום הודו "סיגופו של בהגיראתה" ונבאר את
משמעויותיו .אחה"צ ניסע לפונדיצ'רי ,שעד לעבר הלא רחוק הייתה קולוניה צרפתית וכיום
מקום משכנו של האשראם של שרי אורובינדו ,המושך אליו קהילת מאמינים מכל רחבי
העולם .נלון בפונדיצ'רי.

יום  2הדלתה של נהר קאוורי
יום שבת  22ינואר היום נמשיך בנסיעה דרומה אל עבר הדלתה של נהר קאוורי  -אחד הנהרות הקדושים של
הודו ,ערש הציוויליזציה הטמילית .לאורך הנהר הוקמה שורה של ערים מקודשות  -בכל
אחת מהן מקדש מרהיב .נבקר בכמה מקדשים ולפנות ערב נגיע אל טאנג'וור ,עיר הבירה
של שושלת צ'ולה ,מהחזקות בשושלות הדרום .לינה בטאנג'וור.

יום  5טאנג'וור ושריראנגם
יום א'  22ינואר הבוקר ניסע לביקור במקדש שריראנגם .המקדש ,שנבנה על אי בין שתי זרועות של נהר
הקאוורי הקדוש ,נחשב המקדש הגדול ביותר בעולם ומהווה את אחד מאתרי הצליינות
החשובים בטמיל נאדו .נבקר במקדש ובצהרים נשוב לטאנג'וור .העיר שימשה כבירת
מלכי הצ'ולה ששלטו כאן במאות ה 9-21-לספירה .נבקר במוזיאון המקומי ,שבו עשרות
פסלים יצוקים ברונזה ובמקדש בריהדישווארה ,שהיה המקדש המלכותי וכיום מוכר כאתר
מורשת עולמי .המקדש שמתנשא ל 66-מ' הוא הגבוה ביותר בהודו .נלון בטאנג'וור.

יום  6טאנג'וור  -מדוראי
יום ב'  22ינואר היום נצא בנסיעה למדוראי  -אחת מן העתיקות
והחשובות בערי דרום הודו .העיר מדוראי בנויה
במעגלים 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
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מתחתיתם ועד ראשם בפסלי טיח צבעוניים שמציגים לראווה את כל המי ומי במיתולוגיה
המקומית – פאר האדריכלות הטאמילית .נלון במדוראי.

ימים  7-2מדוראי  -פלאני  -חגיגות הטהאי פוסאם
ימים ג' -ד'  33-31ינואר האגדה מספרת שהחכם נראדה העפיל אל הר קאילאסה כדי להעניק פרי מיוחד לשיווא.
שיווא החליט להעניק אותו לראשון מבין שני בניו שיקיף את העולם .קרטיקאה יצא לדרך
הארוכה רכוב על גבי טווס ,אולם גאנשה ,שידע כי הוריו הם העולם כולו הקיף את שיווא
ופארוותי וזכה בפרי .קרטיקאה חש מושפל והחליט להתבודד בפלאני ולהתבגר .עד היום
זהו אחד ממקומות הפולחן העיקריים לאל דרומי חשוב זה המזוהה כאל המלחמה .נבקר
בפלאני במהלך חגיגות הטהאי פוסאם ,שאליהן נקבצים עשרות אלפי מאמינים מכל רחבי
דרום הודו .רבים מהצליינים מביעים את דבקותם באל על ידי החדרת שיפודים וקרסים
בלחייהם ,לשונם ומתחת לעורם .בזכות התעלותם הרוחנית הם אינם חשים כאב
והפצעים ,שאינם מדממים ,נרפאים ללא הותיר זכר .את היומיים הקרובים נבלה בין עולי
הרגל הבאים לפסטיבל .בשני הלילות נלון בפלאני.

יום  9הרי הגהט המערביים
יום ה'  31פברואר בשעות הבוקר נעפיל אל הרי הגהט המערביים .אט-אט ישתנה הנוף ו מישורי טא מיל נאדו
העשויים כפסיפס של שדות אין -סופיים יתחלפו בנוף הררי של יערות ומטעי תה וקרדמון.
אלו הם הנופים הירוקים של קראלה .לאחר התארגנות קצרה במלון נצא להכיר את נופי
הפסגות של הרי הגהט ואת מטעי התה .נלון במלון הצופה אל מטעי התה.

ימים  01-00קוצ'י ושייט בתעלות של קראלה
ימים ו' -שבת  32-33את הבוקר נקדיש להמשך הטיול במרומי הרי הגהט .אח"כ נצא בנסיעה במורד ההרים
פברואר בדרכנו אל העיר קוצ'י .נבקר בחוות תבלינים שבה נוכל לראות ולהריח מקרוב את המגוון
הרחב של תבלינים שמקורם מאזור זה של העולם וכן צמחי תבלין שיובאו להודו .קוצ'י,
המוכרת בשמה הקודם קוצ'ין ,הוא גם מקום מושבה של קהילה יהודית  -מן המפוארות
והמיוחדות ביותר שנוצרו בגלות ישראל .נבקר בבית הכנסת ו אולי נפגוש את אחרוני
הקהילה היהודית הקטנה שעדיין חיים במקום .למחרת ,נסייר בשוק של ארנקולאם ,נצא
לשייט ב תעלות העוברות בין כפרים בלב שדות אורז ובצל עצי הקוקוס .ככל שהזמן
יאפשר ,נבקר באתריה היפים של קוצ'ין וביניהם :הארמון ההולנדי ורשתות הדייג הסיניות.
בערב נצפה בריקוד קטהקאלי המשלב שפת ריקוד מסובכת עם תלבושות ססגוניות .בשני
הלילות נלון בקוצ'י.

ימים  04-03קוצ'י  -כפרים במחוז מלאבר
ימים א'-ב'  32-32פבר' עם בוקר נשלים ביקורנו בקוצ'י ונצא צפונה ,דרך מישור החוף הפורה של קראלה שכולו
מטעי קוקוס עצומים אל חוף מלאבר .למחרת נבקר באקדמיה למחול ,המשמרת את
אומנויות הבמה ואת דרך ההוראה המסורתית .נכנס לכיתות שבהן נערכים שיעורי ריקוד
ונתרשם מהם .לאחר ,ניסע לאחד מכפרי הסביבה ,מקום בו נערך פסטיבל מקומי ונשתלב
באירועי החג .בשני הלילות נלון במלון פשוט ונוח בקרבת החוף.
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ימים  02-05לעומקו של מחוז מלאבר
ימים ג' -ד'  36-32פבר' נצא בשעות הבוקר ברכבת המהירה לעומקו של מחוז מלאבר ,בצפון קראלה .במשך
אלפי שנים היוו חופי מלאבר אזור סחר חשוב וצומת שבה נפגשו התרבות ההודית עם
תרבויות הגיעו מעבר לים; הרומית ,הערבית ולימים הפורטוגזית ,ההולנדית והבריטית.
נקדיש את הימים הקרובים לסיורים בנופים הטרופיים ולביקורים בכפרים ונשתלב
באירועים מיוחדים הנערכים בהם .בשני הלילות נלון במלונות פשוטים ונוחים בעיירות
שבדרך בלב האזור הטרופי.

יום  06מחוז מלאבר  -מומבאי  -תל אביב
יום ה'  32פברואר בבוקר נשלים את ביקורינו בכפרי הסביבה ובצהריים נפרד מהנוף הטרופי אליו כבר
התרגלנו ,ונטוס למומבאי  -הבירה הכלכלית של הודו .עם הנחיתה נמשיך לשדה התעופה
ונצא בטיסת אל על לתל אביב .נחיתה בארץ צפויה לפנות בוקר של היום ה 21-
(.)29.21.20

תנאים ומחירים
מחיר

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

 4,292דולר
 44דולר
 2,222דולר

המחיר כולל













טיסות בינלאומיות בחברת אל על תל אביב – מומבאי – תל אביב כמפורט בתכנית הטיול.
 1טיסות פנימיות במסלול מומבאי – צ'נאי ,קליקוט -מומבאי בחברות הודיות כמפורט בתכנית הטיול.
מסי נמל והיטלי דלק ,כמפורט ב"מחיר הטיול" לעיל.
לינה :מלונות מדרגה ראשונה .במקומות הקטנים (בעיקר במחוז מלאבר) במלונות הטובים בנמצא
כלכלה :ארוחות בוקר לאורך כל הטיול (למעט בבוקר הטיסה מתל אביב למומבאי) ובתוספת שבע ארוחות
(צהריים או ערב) במהלך הטיול.
תחבורה :אוטובוס ממוזג בהעברות ובסיורים כמפורט בתכנית .רכבי שטח ( )4X4בעת הביקור בהרי הגהט.
נסיעת ברכבת.
שייט בקראלה.
הדרכה :מדריך/כה 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 222 :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

שם הקובץINY 1801 :טקסט 2

עמ' מספר  2מתוך  6עמודים







עצמו ,בסך כ 42-דולר .הנפקה אינטרנטית באמצעות משרדנו בעלות של  04דולר .הנפקת אשרה בדרכון
בשגרירות ההודית בארץ (ההנפקה נעשית באמצעות משרדנו) בעלות בסך  242דולר.
מסים מקומיים :כל מס או היטל מקומי שאינו נגבה מראש בצמוד לכרטיסי הטיסה (לפירוט ההיטלים הכלולים,
ראה לעיל בסעיף "מחיר כולל").
דמי טיפול בסך  42דולר 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 מינרלים ושתייה בארוחות
ביטוח רפואי :על הנוסע לעשות ביטוח בריאות ומטען .הביטוח הוא חובה! החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם
למטייל במ הלך הטיול (ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן).

הערות מיוחדות
 נדרשת אשרת כניסה להודו .אפשר להוציא את האשרה ,במחיר המפורט ל עיל ,באמצעות משרדנו .עליכם למלא
טופס בקשת אשרה מקוון ולהצטייד בדרכון ו 1-תמונות דרכון (הנפקת האשרה אורכת כ  24-ימי עבודה).
 על המטיילים לקחת בחשבון שטיול לדרום הודו כרוך בנסיעות ארוכות  ,לעתים בכבישים הרריים ומפותלים,
וש שירותי הקרקע ,בייחוד במחוז מלאבר ,הם מדרגת תיירות נמוכה.

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.
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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  63יום 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  022קילו בייט מקסימום.

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

במהלך מילוי הטופס תידרשו לשלם עבור האשרה סך של  42דולר באמצעות כרטיס האשראי.
לתשומת לבכם:
על הדרכון להיות תקף לחצי שנה לפחות מיום הנסיעה וצריכים להיות בו לפחות  1עמודים ריקים מחותמות.

לא ניתן למלא את הטופס מוקדם מ  04יום לפני מועד הנסיעה.

אנחנו ממליצים לדאוג להנפקה לא יאוחר מ  22ימים לפני מועד הנסיעה !

האישור מונפק ,בדרך כלל ,בתוך  96שעות 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  42דולר

ובתוספת דמי טיפול בסך  04דולר).
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  1עמודים 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  1תמונות 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) 242 :דולר.

זמן הטיפול המינימלי להנפקת האשרה הוא  21ימי עבודה לפחות (ובלבד שכל המסמכים שהוגשו תקינים).
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