אדמה מסעות וטיולים
טיול מונסון לדרומה העמוק של הודו
 13ימים בין הגשמים והפריחה בדרום הודו
בהדרכת :יותם יעקבסון
צילומים :יותם יעקבסון

מידי קיץ הטמפרטורות בדרום הודו עולות במידה ניכרת והארץ משוועת להקלה .ואז בא המונסון;
אותם עננים כבדים שכמו עדר פילים מתקבצים בשמיים וצועדים בכבדות מהים הערבי צפונה
וממטירים גשמי ברכה על האדמה החרבה .בעקבות המונסון הטבע כולו ניעור לתחייה .אין תמה
שכולם חיכו לבואם של גשמי הברכה וכי הם הפכו להיות סמל לערגה ולאהבה .גשמי המונסון
מופיעים תדיר בשירה הקלאסית ,בסיפורת ,באומנות הוויזואלית ואף בקולנוע ההודי המודרני.
במהלך המסע ,שייערך בשיא עונת המונסון ,נהנה ממטרי העוז הקצובים ,משפעת הירק
המסחררת ומשצף המפלים .את כל אלו נשזור במיטב האתרים שיש למדינות הדרומיות טמיל
נאדו וקרלה להציע .כמיטב המסורת שלנו נפקוד גם פסטיבלים מקומיים ,אירועים מיוחדים
ואתרים פחות מתוירים .הצטרפו אלינו אל מסע ייחודי שכולו אהבה.

יציאה 04 :אוגוסט 2018
חזרה 16 :אוגוסט 2018
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תכנית הטיול
ימים 1-2
ימים שבת-א'  4-5אוג'

תל אביב -מדוראי
נצא מתל אביב בטיסה ישירה למומבאי .עם הגעתנו ולאחר סידורי הכניסה להודו,
נמשיך בטיסה למדוראי שבטמיל נאדו ,אחת מן העתיקות והחשובות בערי דרום הודו.
נסייר בעיר מדוראי  -הבנויה במעגלים קונצנטריים מסביב למקדש מינאקשי אדיר
הממדים  -פאר האדריכלות הדרום-הודית .נבקר במקדש ,ששעריו העצומים המכוסים
בצפיפות בפסלי טיח צבעוניים שלכל אחד סיפור משלו .נסייר בשווקים המקיפים את
המקדש  ,נסייר במבוכיו ונשמע כיצד האל הגדול שיווא הגיע לכאן בעקבות אהבתו לאלה
שהתגלמה בדמות אישה .נלון במדוראי.

ימים  3-6אל רומם של הרי הגהט המערביים ופסגות האהבה
ימים ב'-ה'  6-9אוג

בבוקר נשלים את סיורנו בעיר מדוראי ולאחר מכן נצא בנסיעה להרי הגהט המערביים.
נטפס במדרונות מוריקים ,מיוערים בצפיפות ,הלאה אל מטעי תה וקרדמון שגווניהם
הירוקים מסחררים .את הימים הבאים נעשה במושבות הרריות שהוקמו על ידי הבריטים
שיראו את החום המהביל של המישורים והתאוו לאקלים לונדוני יותר ,אותו מצאו ברום
ההרים .בקודאיקנאל הציורית ,הבנויה סביב אגם קטן ,נצא להליכות רגליות קצרות
ובמונאר נסייר בג'יפים וברגל בנופי מטעי התה.
לצד המונסון בשירה הטמילית הקדומה גם פסגות נישאות מסמלות אהבה ,אולי בשל
הקושי להגיע אליהן ואולי מחמת הקושי לשרוד בהן .נופי פסגות הרי הגהט על הצומח
הייחודי שבהן מסמלים את שיא ההתאהבות .הסמל המובהק ביותר להתאהבות הוא
פרח הקורינג'י הסגלגל שפריחתו ,המתרחשת פעם בתריסר שנים ,נדירה כמעט כמו
ההתאהבות .השנה אמורות פסגות ההרים להתכסות במרבדי הפריחה של הצמח
הנפלא הזה .אם יתמזל מזלנו נזכה לראות את הפריחה במלוא הדרה .בלילות  3-4נלון
בקודאיקנאל ,בלילות  5-6נלון במונאר.

ימים  7-8אל מורדות קרלה ומירוץ סירות הנחש
ימים ו'-שבת  10-11אוג

ניפרד מהנופים ההרריים ומהטבע הפראי ונצא בנסיעה במורד הרי הגהט לכיוון
המישורים העטורים מרבדים אינסופיים של דקלי קוקוס בדרכנו אל תעלות המים
האחוריות המפורסמות של מדינת קרלה .למחרת נתחיל את יומנו בשייט בסירות קטנות
בתעלות המים המלאכותיות שמשני עבריהן שדות ומטעים ובתים כפרים ציוריים להפליא
הבנויים על סוללות צרות בצל עצי קוקוס ובננה .לאחר ,נצפה בתחרות שייט סירות
הנחש המסורתי (סירות ארוכות וצרות ,דמויות קאנו ,שבהן עשרות חותרים) ,מהגדולים
והמפורסמים בדרום הודו .בשני הלילות נלון בעיירה באזור תעלות המים האחוריות.

שם הקובץ :טיול מונסון לדרום הודו טקסט 1

עמ' מספר  2מתוך  5עמודים

ימים 9-10
ימים א'-ב'  12-13אוג

ימים 11-12
ימים ג'-ד'  14-15אוג

יום 13
יום ה'  16אוגוסט

אל המקום שבו הודו נגמרת
נצא בנסיעה לעבר הנקודה הדרומית ביותר של תת-היבשת ההודית ,בואך קניה
קומארי ,המוכר יותר בשם המערבי כף קומורין .זהו המקום שבו הים הערבי נפגש עם
האוקיאנוס ההודי ושבו ,כך מספרים ,ניתן לראות את הירח זורח במקביל לשקיעת
השמש .בדרכנו נעצור לביקור באשרם של ה"אמה המחבקת" באמריטאפורי ,השוכן
בחצי אי בלב הג'ונגל של תעלות המים של קרלה .אמה מוכרת כמי שמקדישה את חייה
לטובת עשיית הטוב .היא משקיעה מאמצים רבים בגיוס תרומות ותמיכה באזורים מוכי
אסון .את שארית הזמן היא מקדישה לחיבוקים שהיא מעניקה לכל דורש ,ללא כל
תמורה .נאמר על החיבוק של אמה שהוא מעניק אנרגיה של חיות ואהבה ללא תנאי.
נבקר באשרם ונצפה בחיים המתנהלים בו .למחרת נסייר בעיירה ובהמשך ,נצא בנסיעה
צפונה לעבר טריווננדאפורם ,או בשמה המקוצר טריוונדרום ,עיר הבירה של קרלה.
בלילה  9נלון בקנייה קומראי ובלילה  10נלון בטריוונדרום.

קוצ'י
עם בוקר נצא לכיוון מרכז קרלה ,בואך העיר קוצ'י ,המוכרת בשמה הקודם קוצ'ין .זה
היה מקום מושבה של קהילה יהודית ,מן המפוארות והייחודיות ביותר שנוצרו בגלות
ישראל .בימים הקרובים נבקר בארמון ההולנדי ,בבתי הכנסת וננסה לפגוש את בני
הקהילה היהודית הקטנה שעדיין חיים במקום .נכיר את רשתות הדיג הסיניות ,ונתרשם
מקרוב מריקוד קתאקאלי ,ריקוד ייחודי למרכז קראלה ,המשלב שפת ריקוד מסובכת
להדהים עם יכולות גופניות מפתיעות ותלבושות ססגוניות .באחד הימים נצפה
בתהלוכות ססגוניות ומרהיבות של האונם ,חג קציר האורז ,מהקדומים בפסטיבלים
ההינדואים בדרום הודו.
בשני הלילות נלון בקוצ'י.

מומבאי – תל אביב
בבוקר נועבר לשדה התעופה לטיסה למומבאי  -הבירה הכלכלית של הודו .עם הגעתנו,
ככל שהזמן יאפשר ,נצא לתור את העיר .בערב נועבר לשדה התעופה לטיסת לילה של
אל על .נחיתה צפויה לפנות בוקר של יום 14של הטיול .17.08.18
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תנאים ומחירים
מחיר

הטיול (לאדם בחדר זוגי)
מרכיב מחיר

מחיר לאדם

מחיר לאדם בחדר זוגי

 3,395דולר

מסי נמל והיטלי דלק (עשוי להשתנות)
סה"כ


 57דולר
 3,452דולר

יציאת הטיול מותנית במינימום של  15מטיילים.

המחיר כולל












טיסות בינלאומיות בחברת אל על תל אביב – מומבאי – תל אביב כמפורט בתכנית הטיול.
 2טיסות פנים כמפורט בתכנית הטיול.
מסי נמל והיטלי דלק ,כמפורט במחיר הטיול לעיל.
לינה :מלונות מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה .במקומות הקטנים במלונות הטובים בנמצא.
כלכלה :על בסיס חצי פנסיון (בוקר וערב).
תחבורה :מיניבוס ממוזג בהעברות ובסיורים ,רכבי שטח ( )4X4בעת הביקור בהרי הגהט כמפורט בתכנית.
שייט בתעלות של קרלה.
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 695 :דולר.
אשרות כניסה :נדרשת אשרת כניסה להודו .ניתן להוציא את האשרה ,במחיר המפורט בנספח א' ,באמצעות
משרדנו .עליכם למלא טופס בקשת אשרה מקוון ,ולהצטייד בדרכון ו 2-תמונות דרכון (הנפקת האשרה
אורכת כ 15-ימי עבודה) .לאפשרויות הנפקת הויזה השונות  -אנא קראו נספח א' להצעה זו.
דמי טיפול בסך  50דולר לנוסע על שינוי בכרטיסי הטיסה הקבוצתיים (כגון :הושבה במטוס ,שדרוג 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 במהלך הטיול (ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן).

הערות מיוחדות
 על המטיילים להביא בחשבון שטיול לדרום הודו כרוך בנסיעות ארוכות ,לעתים בכבישים הרריים ומפותלים.
 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 15-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.
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נספח א'  -אשרת כניסה להודו:
נדרשת אשרת כניסה להודו .אופן הנפקת אשרת הכניסה כיום השתנה ,ורוב המטיילים המזדמנים להודו לא צריכים
להפקיד הדרכון בשגרירות הודו* ,הבקשה נעשית באופן מקוון.
קיימות שתי דרכים שונות להנפקת האשרה:
 .1להנפיק את אשרת הכניסה באופן עצמאי דרך אתר האשרות ההודי  .Indianvisaonlineאשרת הכניסה עולה כ
 50דולר באתר.
 .2להנפיק את אשרת הכניסה באמצעות משרדנו בעלות של  115דולר הכוללים את דמי הטיפול שלנו.
לתשומת לבכם:
 על הדרכון להיות תקף לחצי שנה לפחות מיום הנסיעה וצריכים להיות בו לפחות  2עמודים ריקים מחותמות
 הגשת בקשה לאשרה דרך השגרירות פיזית ,נעשית היום עבור מטיילים מזדמנים אשר לא מגישים בקשה עם
דרכון ישראלי או שבקשתם האלקטרונית נדחתה מסיבה זו או אחרת.
למבקשים להנפיק האשרה באופן עצמאי –
לנוחיותכם – הקישור לאתר האשרות ההודי:
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
 בקבלתכם את אישור הכניסה להודו – אנא שלחו לי במייל את האישור (לוודא שאתם יוצאים עם אשרה תקפה
מהארץ).
 עליכם להדפיס את האישור ולהגישו יחד עם הדרכון וכרטיסי הטיסה בשדה התעופה.
למבקשים להנפיק האשרה דרך משרדנו –
לקראת היציאה לטיול אעביר לכם שאלון למילוי בקשה לאשרת כניסה להודו.
יחד עם השאלון ,אנא צלמו  /סרקו בחזרה למייל את הבאים:
 סריקה של הדרכון בקובץ  PDFבגודל של עד  300קילו בייט מקסימום.
 סריקה של תמונת פספורט בקובץ  JPEGבגודל של עד  1מגה בייט מקסימום.
 לאלו שביקרו בעבר בהודו – אנא שלחו צילום של אשרת הכניסה האחרונה( .נא לא לנסות ולמלא את הפרטים ,כי
בד"כ חסרה עוד איזו ספרה או אות ..אנא שלחו צילום של אשרת כניסה אחרונה ,שם נמצאים כל הפרטים).
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