
חוויה קולינארית בדרום הודו   
תת היבשת הקסומה , עם נופים עוצרי נשימה , חוות תבלינים , 

מעניינות נהרות ונחלים .. ובעיקר אוכל אוטנטי , לפעמים חריף אבל 
בעיקר טעים . נחווה ביחד טיול שכולו סדנה אחת גדולה של ריחות 

וטעמים מהמטבח ההודי המסורתי . 

יום 1+2  
טיסה להודו , התמקמות במלון בעיר קוצין שבמדינת קרלה .  

יום 3 
 אחרי ארוחת הבוקר , נצא לסיור בעיר קוצין שבעבר היתה בה קהילה יהודית גדולה
 , נטייל בין סמטאות העיר העתיקה , נבקר בכנסיית סנט פרנסיס, הכנסיה העתיקה
 ביותר בהודו, ובסנטה קרוז בזיליקה. אחר הצהריים נתחיל את המסע הקולניארי עם

  .סדנת בישול ..אחרי ארוחת הערב במלון נתכנס לסדנאת יוגה צחוק קלילה .
יום 4 

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכיוון מונאר מקור השם מונאר הוא 
״שלושה נהרות״, היות ומונאר היא מקום מפגשם של הנהרות. אחרי 
ההתמקמות במלון נצא לסיור במטעי התה . נפס לגובה של 1900 מטר , נבקר 

ונטעם סוגי תה במפעל תה ובאחוזת תה . נחזור למלון לארוחת ערב ולמשחקי חברה לפי 
השינה . 

 יום 5 
מונאר – טבע ואוויר הרים נקי , היום נסייר ברחבי מונאר . ואחר הצהריים נחווה סדנאת 
בישול עם שף מקומי . נתנסה ונכיר את המרכיבים והתבלינים האופיניים לחבל ארץ זה , 

לעת ערב נחזור למלון לארוחת ערב . 

יום 6 
מדוראי – לעת בוקר נצא בנסיעה לכיוון מדוראי שבמדינת טמיל נאדו , נתמקם במלון 

ונצא לסיור במקדש במרכזי -  מיניאקשי שלו יש 14 צריחים מרהיבים ביופיים . לעת ערב 
נשוב למלון ואחרי ארוחת ערב נתכנס לסדנאת יוגה צחוק ...נפרק את האנרגיות מהחוויות 

המרהיבות של היום .  

יום 7 
 לאחר מדיטצית בוקר וארוחה טעימה ..נצא לסיור בשוק הפרחים הססגוני

 במדוראי . ההודים משתמשים בפרחים כמנחה לאלים הרבים , ובמדוראי נפוץ מאוד
 פרח היסמין על ריחו המשכר  . נצא לכיוון פרייאר , נבקר בחווה ונעבור שם
 סדנאת בישול עם המקומיים .התבלינים משמשים גם את הרפואה האיורוודית



 הנפוצה כלכך בדרום הודו . תהיה לנו הזכות לטעום הל, פלפל, ציפורן, קינמון, אגוז
 .מוסקט, וניל ושאר סוגי תבלין וצמחי מרפא

נטייל סביב השמורה , ואחר הצהריים תוכלו לבלות בשוק המקומי . 
ארוחת ערב ולאחריה מתפרעים במסיבה של צחוק מטריפת חושים .  

יום 8
 מלאי אנרגיה נשים פעמינו לקומרקום , זהו  כפר  פופולרי השוכן

 בסמוך לעיר קוטיאם 6   שבדרום-מערב הודו . קומרקום ממוקם על
 הרקע של אגם (המתוקים הגדול ביותר בקרלה. נצא לשייט מרתק

 ופסטורלי . נתכנס לנו בבית מקומי לחוות להכין ולטעום אוכל . בערב
נתמקם במלון למנוחה ואגירת כוחות ליום המחר .

יום 9 

אחרי ארוחת הבוקר והתעמלות מעוררת עצמות קלילה .. נפתח את 
הבוקר בתרגול יוגה ומדיטציה .. נאסוף כוחות מחודשים ונצא לסיור 

בקומרקם . ונבלה את היום בשייט לאיים שמסביב. דרך תעלות צרות 
המוקפות עצי דקל, הפיתולים דרך המישורים העצומים של שדות האורז, בקתות הכפר 

המסודרות לאורך גדות התעלה. מחזה מרהיב . 

יום 10

לאחר ארוחה בוקר נצא לכיוון קוצין , נתמקם במלון . היום זה יום של 
טיפול לגוף ולנפש . קרלה היא בירת האיורוודה . פירוש המונח 

איוורודה הוא מדע החיים , זהו מדע הוליסטי העוסק באורח חיים 
בריא, ומציג שיטות ריפוי המתייחסות להבטים הגופניים, הנפשיים, 

החברתיים והרוחניים כאל מכלול הפועל בהרמוניה. נקבל טיפול 
אירוודי לבחירה . נקשיב להרצאה על אורך חיים נכון ובריא על פי 

התרבות ההינדית . ובערב נצא למופע קטאקלי מקומי . 

יום 11+12 

נתכנס לאחר ארוחת בוקר למדיטציה , נחלוק חוויות . לאחר מכן יום 
חופשי בסביבות המלון ואחר הצהרים נצא לכיוון שדה התעופה חזרה 

הביתה .



 המחיר הינו 2900 $ לאדם בחדר זוגי. ניתן ללון בחדר ליחיד עבור תוספת 
של 550 $ 
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