אדמה מסעות וטיולים
הודו
 15ימי טיול ארמונות ראג'סטן וערי עמק הגאנגס

צילומים :דלית ענבר ,ראובן מוזר ,אורי אורחוף וניסו קדם

הודו מציעה התנסות רוחנית ,אסתטית ואנתרופולוגית חזקה .המפגש עם הודו הוא
ערבוביה של צבעים ,ריחות ,צלילים וטעמים המציפים את המבקר בהתנסות חושנית,
בה מתערבבים היופי והכיעור שבחיים לתוך מזיגה אחת שאין להפרידה למרכיביה .את
הטיול נפתח ברג'אסטן  -ארץ המהראג'ות הצבעונית .נבקר בין פנינים מפורסמות ודרך
ערים פחות מוכרות בעלת עבר עשיר בהיסטוריה של חבל הארץ ,נמשיך לעמק הגאנגס
על אתריו המרכזיים  -הטאג' מהאל ,המקדשים הארוטיים בקג'ורהו ,בעיר הקדושה
ורנאסי שעל גדות הגאנגס ,ונסיים בדלהי ,בירת הודו.

יציאה 12 :פברואר 2019
חזרה 26 :פברואר 2019
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תכנית הטיול
יום  1תל אביב -דלהי
יום ג'  12פברואר נצא בשעות הערב בטיסה ישירה לדלהי אליה נגיע בשעות הבוקר.
Tel Aviv
Delhi

ימים  2-3דלהי  -אודייפור
ימים ד'-ה'  13-14נחיתה בשעות הבוקר בדלהי ..לאחר השלמת סידורי הכניסה להודו ,נמשיך בטיסה
פברואר לאודייפור .העיר אודייפור ,הנקראת גם ה"עיר הלבנה" בשל בתיה הצבועים בלבן ,מוקפת
מכל עבר בהרים ואגמים נאים ,והיא מן הנעימות והיפות ברג'אסטן .בימים הקרובים נבקר
בארמון המהאראג'ה ,במקדש ג'גדיש ,נסייר בשווקים הססגוניים של העיר ונשוט על אגם
פיצ'ולה היפה .בשני הלילות נלון באודייפור.

יום  4עיירה קטנה בשולי המדבר
יום ו'  15פברואר עם בוקר נצא בנסיעה לכיוון עיירה קטנה בשולי המדבר.תחילה נבקר במקדשי נאגדה
ואקלינג'י הצנועים .לאחר נמשיך לביקור במקדש רנקפור המקודש לבני הדת הג'יינית.
המקדש העצום ,שבו  1,444עמודים וכל אחד מהם מעוצב בדוגמא שונה ,הוא מן
ההישגים הגדולים ביותר של האמנות והארכיטקטורה ההודית .נתוודע לאופייה המיוחד
של הקהילה והאמונה הג'יינית .בהגיענו לעיירה נצא לסיור רכוב על גבי ג'יפים .נלון
בעיירה בבית אחוזה מסורתי.

יום  5פושקאר
יום שבת  16פברואר הבוקר נצא בנסיעה לכיוון פושקאר .בדרכנו נבקר בכפרים על אם הדרך ונתרשם
מאורחות חייהם של הראג'סטאנים .פושקאר -עיירה קטנטנה בינות גבעות ראג'סטן.
נחשבת לאחד ממקומות העלייה לרגל החשובים ביותר בכל הודו .לתפיסת ההודים -שם
ממוקם מקדש ברהמה (האל הבורא) היחידי בכל רחבי הודו .איך יתכן מקדש בודד לאל
כה מרכזי וחשוב? בהגיענו ,נבקר במקדש ,נשמע את הסיפור המפעים של המקדש ונהנה
מטקס מקודש על האגם הקדוש .אם יתמזל מזלנו ,נראה את אחת השקיעות היפות
ביותר בהודו .נלון בפושקאר.
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ימים 6-7ג'איפור
ימים א'-ב'  17-18נפרד מפושקאר ונצא בדרכנו לג'איפור– בירת רג'סטאן .בדרך נעצור לביקור קצר בעיר
פברואר אג'מר .בשעות אחה"צ נגיע לג'איפור .העיר ,שזכתה לכינוי "העיר הורודה" ,היא כרך
אורבאני פעלתני וצבעוני .רחובותיה מלאים פרות וגמלים ,ריקשות ואוטובוסים ,נשים
בסארי צבעוני וגברים חבושי טורבאן .נקדיש את הימים הקרובים לסיורים בעיר וסביבתה:
נבקר בארמון המהראג'ה ובגן אסטרונומי יפה .נמשיך לטיול בשווקים ובסמטאות של
העיר .באחד הערבים נצא לסרט הודי בבית-קולנוע מקומי .בשני הלילות נלון בג'איפור.

יום  8אמבר ושמורת הציפורים של קאולידאו
יום ג'  19פברואר בבוקר נטפס על גבי פילים למצודת אמבר .כאן התגוררו המהראג'ות של ג'איפור לפני
שהעתיקו את מקום מושבם לעיר החדשה .נבקר בארמון היפה שמשלב מוטיבים
ארכיטקטוניים הודים ומוסלמיים .בתום הסיור נמשיך בנסיעה מזרחה ,בדרכנו לבהרטפור.
לאחר התארגנות קצרה במלוננו ,נצא לביקור בשמורת הציפורים של קאולדאו
) .(Keoladao N. P.השמורה זכתה להכרה כאתר מורשת עולמי מטעם אונסק"ו .נוכל
לצפות באיביסים ,כפנים ושלל ציפורים נודדות .השמורה משמשת גם אזור מקלט ליונקים
רבים ביניהם איילים נקודים .נלון במלון מורשת נאה בשולי השמורה.

יום  9פטיפור סיקרי ואגרה
יום ד'  20פברואר בשעות הבוקר נמשיך בנסיעה מזרחה,
בדרכנו למדינת אוטר פראדש .בדרך
נעצור לביקור בפטיפור סיקרי ששימשה
כבירת אכבר הקיסר המוגולי הגדול.
נמשיך בנסיעה קצרה לאגרה ונבקר
במבצר אגרה ובטאג' מאהל – הנחשב
(במידה רבה של צדק) לאחד משבעת
פלאי עולם .זהו המאוזולאום המרשים ביותר בעולם .נלון באגרה.

ימים  10-11הדרך לקג'ורהו
ימים ה'-ו'  21-22פבר' נפרד מאגרה ונצא בנסיעה בדרכנו לקג'ורהו .בדרך נעצור לביקור במבצר מרשים – מן
היפים שנוצרו בהודו .נמשיך בנסיעה לקג'ורהו אליה נגיע ביום ה 11-בשעות הצהריים.
מקדשי קג'ורהו הוכרזו כ"אתר מורשת עולמית" על ידי אונסק"ו .המקדשים ,המעוטרים
בפיסול ארוטי נועז ,מביאים לידי ביטוי את מיטב האומנות והארכיטקטורה שנוצרו בצפון
הודו .בלילה הראשון נלון בארמון למרגלות מבצר מרשים ובמשנהו בקג'ורהו.
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ימים  12-13ורנאסי
ימים שבת-א'  23-24נשלים את סיורנו בקג'ורהו ונבקר בקבוצת המקדשים המערבית ובצהרים נצא בטיסה
פברואר לורנאסי .העיר היושבת על גדת הגאנגס מהווה מוקד לפעילות דתית אינטנסיבית
ולצליינות רבת היקף .בימים הקרובים נטייל בסמטאות ובשווקים היפים ונחזור לגדת
הנהר ,המקום שבו מתמזגים חיים ומוות ,אדם ואלוהות ,עיר ונהר למהות אחת שהיא
אולי תמצית החיים הדתיים בהודו .באחד הימים נשכים קום ונצא לשייט בזריחה על
הגאנגס .נצפה בטקסי רחצת הבוקר של המאמינים הבאים לסגוד לנהר ,להיטהר במימיו
ולזכות בברכתו .בשני הלילות נלון בורנאסי.

יום  14ורנאסי  -דלהי
יום ב'  25פברואר נשלים את ביקורנו בורנאסי ואח"כ נצא לביקור בסרנאט -המקום בו נשא בודהא דרשתו
הראשונה .נמשיך בנסיעה לשדה התעופה ונמשיך בטיסה לדלהי – בירת הודו .דלהי
מציעה מזיגה מיוחדת במינה בין עיר מוסלמית ישנה ,צפופה ודחוסה שבה חיים הינדים
ובני דתות אחרות לבין כרך מודרני ,עשיר ומטופח .בערב נהנה מארוחת פרידה בבירה.
נלון בדלהי.

יום  15דלהי העתיקה – תל אביב
יום ג'  26פברואר נצא ליום סיור בדלהי העתיקה :נבקר במסגד הגדול ,בשוק התבלינים הריחני
ובמאוזולאום הנאה של הקיסר הומאיון .נמשיך לסיורים כפי שיותר הזמן .בשעות אחה"צ
נסע לשדה התעופה ונצא בטיסה ישירה חזרה לתל אביב .נחיתה בארץ צפויה בשעות
הלילה.
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תנאים ומחירים
מחיר הטיול
מרכיב מחיר

מחיר לאדם

מחיר לאדם בחדר זוגי

 3,945דולר

מסי נמל והיטלי דלק
סה"כ

כלולים במחיר
 3,945דולר

המחיר כולל













טיסות בינלאומיות כמפורט בתכנית הטיול.
 3טיסות פנימיות כמפורט בתכנית הטיול.
מסי הנמל והיטלי הדלק על הטיסות הבינלאומיות והפנימיות.
לינה :מלונות מדרגת דלוקס ודרגה ראשונה (.)*5-*4
כלכלה :ארוחות בוקר לאורך כל הטיול ועוד  7ארוחות חמות (צהרים או ערב).
תחבורה :אוטובוס ממוזג בהעברות ובסיורים כמפורט בתכנית ,סיור ג'יפים במדבר.
הדרכה :מדריך מצוות "אדמה  -מסעות וטיולים" – יותם יעקבסון ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
דמי כניסה :לאתרים המפורטים בתכנית.
שייט באגם פיצ'ולה (מותנה בגובה המים באגם) ועל הגאנגס בורנאסי.
נסיעה בריקשות ורכיבה על פיל כמפורט בתכנית הטיול.
סרט בבית קולנוע בג'איפור.
תשר :לנותני השירותים השונים.

המחיר אינו כולל








תוספת ליחיד בחדר בסך 895 :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-
 15ימי 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).

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:
 להנפיק את אשרת הכניסה באופן עצמאי דרך אתר האשרות ההודי  .Indianvisaonlineאשרת הכניסה
עולה כ  80דולר באתר.
 להנפיק את אשרת הכניסה באמצעות משרדנו בעלות של  130דולר 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 – כנסו שוב לאתר השגרירות ההודי  ,ל VISA STATUS
והוציאו משם את האשרה עצמה PDF -עם התמונה ,הפרטים וברקוד.
 את אישור האשרה ב  – PDFשלחו לי בבקשה לגיבוי (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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