
 

 

  

  

  סטאן'טיול להודו חבל רג
  

   יום13
  

  הרפובליקה של הודו
  ניו דלהי: בירה

   אחרים3%,  דראווידים25%, ארים- הודו72%: תושבים
  הינדו: שפות

   בודהיסיטים7%,  סיקים2% נוצרים 3%,  מוסלמים14%,  הינדים80%: דת
, פטמבר מאי עד ס–צפון הודו ,  נובמבר עד מרץ–דרום הודו : העונה המומלצת: אקלים

   ספטמבר עד מרץ–סטאן 'ראג
  דרושה אשרה להודו

  
  :מתקפה כוללת על החושים ועל כל מה שחשבתם שאתם יודעים על החיים

לא חשוב עד כמה אתם מוכנים להשתחרר מהכבלים התרבותיים שלכם , צפו לבלתי צפוי
  .הודו עדיין תצליח לזעזע אתכם בגודלה, ולוותר על ההנאה שבשימוש בנייר טאלט

שום דבר בהודו לא יראה בדיוק כפי שציפיתם והדבר , בקולניות שלה ובמגוון האינסופי שבה
  .היחידי שאתם יכולים לצפות לו בבטחה הוא שהבלתי צפי יופיע בפניכם בצורות רבות ושונות

לפיה הם בוחנים את יכולת ההסתדרות שלהם עם , הודו היא נייר הלקמוס של מטיילים רבים
 מבקרים שאין שמח מהם כשמגיע היום לעלות על המטוס הביתה או ליעד המזרח בכלל ויש

  .הבא
מתמוגגים , עם זאת אם אתם נהנים לשקוע בתורות סבוכות על מהות החיים והיקום

הרי שהודו היא אחת הדרמות , ממתקפה כוללת על כל החושים וחיים בשלום עם האבסורד
  .םהמורכבות והמרתקות ביותר המועלות על במת העול

  

  מסלול הטיול
 

  דלהי   :01יום 
  .נחיתה בדלהי והעברה לבית המלון

  .בצהריים יציאה לסיור בדלהי הישנה והחדשה
כאשר הקדומה מכולם , אשר מורכבת משבע ערים קדומות אשר חברו לאחת,  בירת הודו–ניו דלהי 

ברו של ק. 12 – מגדל אבן גבוה מהמאה ה QUTAB MINARביקור ב . 11-הוקמה עוד במאה ה 
סיור . CONNAUGHT PLACE, שער הודו, הפרלמנט, בית הנשיאים, השליט המונגולי הומאיון

 RAJGHAT,  המסגד הגדול בהודוJAMA MASGID יכלול ביקור ב 17 –בדלהי הישנה מהמאה ה 
MEMORIAL –קברו של אבי האומה ההודית מהטמה גנדי .  

  

  מנדאווה -דלהי    :02יום 
  ארוחת בוקר במלון

אחרי הצהריים יציאה לסיור . עם ההגעה העברה לבית המלון, ) שעות6 –כ (אה לכיוון מנדאווה יצי
סיור . מנדאווה שוכנת בין החולות ומרחוק היא נראית כחזיון תעתועים מדברי. בעיירה מנדאווה

המעוטרים בציורי פרסקו , ברחובות העיירה בה סוחרים עשירים בנו את בתי ההאוולי שלהם
  .ואת חצרותיהם הצבועות בדוגמאות מסובכותמפורטים 

  

  



 

 

  

  

  

   ביקאנר–מנדאווה    :03יום 
  .עם ההגעה העברה לבית המלון).  שעות5.5 –כ (אחרי ארוחת הבוקר נסיעה לביקאנר 

 BIKAJI RAOי " ע15 –העיר ביקאנר נוסדה בסוף המאה ה , אחרי הצהריים ביקור בעיר ביקאנר
מכיל ארמונות ומקדשים עתיקים ומוזיאון המכיל בין השאר  ה16 –בעיר ישנו מבצר גדול מהמאה ה 

  .פוטיות'פסלים מתקופת גופטה ומיניאטורות ראג
  

  איסלמר' ג–ביקאנר    :04יום 
מקדש . DESHNOKבדרך ביקור במקדש , ) שעות7 –כ (איסלמר 'אחרי ארוחת הבוקר נסיעה לג

מקדש זה רוחש בעכברושים . יםוקישוטי השיש מוקדש לעכברושים קדוש, יפה זה בעל שערי הכסף
  .קדושים אשר מטופלים ומואכלים מתוך אמונה כי הם מהווים אחד מגלגוליו של אדם קדוש

  .איסלמר עם ההגעה העברה לבית המלון'המשך נסיעה לג
  

  איסלמר'ג   :05יום 
 י" ביקור במבצר העיר אשר נבנה ע–איסלמר 'ג, SAMאיסלמר כולל ביקור בכפר 'יום סיור מלא בג

MEHARAWA JAISAL ביקור ב , סטן'מבצר זה הינו השני העתיק ביותר בראג. 1156 בJAI 
TEMPLE ,הכפר , בתי האוולי, מוזיאון עממיSAM 50 – קבוצת דיונות חוליות נודדות הממוקמות כ 

  .איסלמר'מ מג"ק
  .יציאה לרכיבת גמלים בדיונות המדבר ובערב צפייה בשקיעה המדברית המרהיבה

  

  ודפור' ג–איסלמר 'ג   :06יום 
  .עם ההגעה העברה לבית המלון, ) שעות6 –כ (ודפור 'נסיעה לכיוון ג

  .ודפור'אחרי הצהריים יציאה לסיור בעיר ג
,  שערים7 והיא מוקפת בחומת אבן בעלת MARWARודפור הינה בירתה הקדומה של ממלכת 'ג

בעיר ישנו מבצר גדול ומרשים הניצב על גבעה . ולות המקיפים אותהאשר מפרידה בינה לבין הח
  .ובתוכו מספר ארמונות המכילים תכשיטים יקרים ואוסף של כלי נשק, סלעית

  .בבאזאר המקומי ונסיעה מסביב לעיר, הסיור יכלול ביקור בארמונות המבצר
  

   אודאיפור–ודפור 'ג   :07יום 
  .קפורובדרך עצירה בראנ, איפורנסיעה לאוד

יפור אשר נבנו בסביבות שנת דא מאומ" ק90יינים הממוקמים ' קומפלקס של מקדשים ג–ראנקפור 
  .יינית'מקדשים אלו הינם דוגמא מובהקת לתרבות ולאדריכלות הג. 1440

  .המקדשים השונים מורכבים מעמודים רבים אשר כל אחד מהם שונה זה מזה
  .יפוראהמשך נסיעה לאוד

  .ת המלוןעם ההגעה העברה לבי
  

  אודאיפור   :08יום 
ביקור בארמון העיר אשר ממוקם על הגדה המזרחית של אגם , בבוקר יציאה לסיור בעיר אודאיפור

  .ולה'פיצ
  . המוקדש לאל וישנו17 –מהמאה ה , אגדיש'מקדש ג

האנדרטה לכבוד הגיבור הגדול של , JET FOUNTAIN פארק האי נהרו FATEHSAGARאגם 
  .NAGDA – ו EKLINJIבערב ביקור  ב . MAHARANA PRATAP –מוואר 

המקדש הוא למעשה קומפלקס של . 734נבנה בשנת , מ מאוד איפור" ק22י ממוקם 'מקדש אקלינג
  .העשויים מאבן חול ושיש ומוקפים בחומה,  מקדשים108

  .י'יינים הממוקמים לא הרחק מאקלינג'נגדה אוסף של מקדשים הינדים וג
  . והם נחשבים מהמבנים העתיקים ביותר במווארNAGADITYAמייסדם המקדשים קרויים על שם 

  

   פושקר–אודאיפור    :09יום 
  .עם ההגעה העברה לבית המלון, ) שעות6 –כ (נסיעה לפושקר 

ובה , העיירה פושקר לקחה את שמה מאגם פושקר הקדוש, אחרי הצהריים יציאה לסיור בפושקר
  .סטן'נערך פסטיבל הגמלים השנתי של ראג

  .צפייה בשקיעה המרהיבה הנצפית מהאגם



 

 

  

  

  

  

  ייפור' ג–פושקר    :10יום 
אחרי הצהריים יציאה לסיור בעיר , ייפור עם ההגעה העברה לבית המלון' שעות לג3 –נסיעה של כ 

  .איפור הכולל את ארמון העיר'ג
  .תצפית' ארמון הרוחות ונק, ארמון העיר

  .18 – אשר נבנתה במאה  ה ,סטן'איפור הינה עיר הבירה של ראג'ג
  .משום אבן החול הוורודה שממנה בנויים רבים מבנייני העיר" העיר הורודה"איפור מכונה 'ג

אשר ממוקם במרכז העיר כאשר גנים יפים מקיפים , ה'במסגרת הסיור ביקור בארמון עיר של המהרג
  .אותו

  .חול ורודהביקור בארמון הרוחות המאופיין במרפסותיו התלויות העשיות אבן 
  .איפור ידועים בהם'ביקור בשוק העירוני שם ניתן לראות את אבני החן ושטיחי הצמר ששווקי ג

  

  ייפור'ג   :11יום 
  .יפים'וטיפוס למבצר על גבי פילים או ג, ביקור במבצר אמבר

כשהוא ניצב על גבעה המשקיפה ,  על ידי השליטים המקומיים17 –המבצר המקורי נבנה במאה ה 
  .םעל האג

היכלים המבצר מקושטים בלוחות , מגדליוו וכיפותיו של מבצר אמבר נראים כלקוחים מסיפור אגדות
  .עשויים בהט משובצים בצבעים עדינים

כפי שנהגו לעשות , העלייה אל מרומי המבצר היא על גבי גבו של פיל מקושט בקישוטים שונים
  .ות של ימים עברו'המהרג
  .איפור'לינה בג

  

   דלהי–יפור י'ג   :12יום 
  .עם ההגעה העברה לבית המלון)  שעות5 –כ ( לאחר ארוחת הבוקר נסיעה לדלהי 

  זמן חופשי בדלהי
  

  דלהי   :13יום 
  לאחר ארוחת הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסת המשך

  

  

  : המחיר כולל 

 כולם עם שרותים ומקלחת פרטיים וממוזגים,  כוכבים3-4ברמה של בתי מלון  .1
 יתארוחת בוקר יומ .2
 ארוחות נוספות אם מצויין בתוכנית .3
הנסיעות מעיר לעיר בנסיעות הארוכות הינם עם נהג , העברות וסיורים ברכב פרטי בכל עיר .4

 בלבד שמדבר קצת אנגלית
 מדריך מקומי דובר אנגלית בסיורים .5
 כניסות לאתרים .6
 קורן ממוזג ברכבות עם כסאות שמורים .7
 

  : המחיר אינו כולל 
 יסות פנים וטות בינלאומיותטיס .1
 אשרת כניסה להודו .2
 רותיםיטיפים לנותני הש .3
 ביטוחים והוצאות אישיות .4

  
  

  
  

 
 


