
טיול שכולו חוויה וסדנאות לדרום הודו 

מסלול טיול  ל7 לילות 8 ימים בתאריכים

 יום 1  –ננחת בקוצין בשעה 08:25 ,נתמקם במלון . – נצא לטיול בסימטאות
 הרובע היהודי העתיק, נבקר בבית הכנסת - עדות לקהילה היהודית המפוארת
 שהיתה בעבר. נסייר בארמון ההולנדי, בכנסיית הקדוש פרנסיס ונצפה ברשתות
 הדייג הסיניות האופייניות לאזור. בערב נצפה במופע קטקלי - ריקוד דרום הודי
 המאופיין במימיקה היחודית של השחקנים, משולב במוסיקה המתאר סיפור

.מיתולוגי הינדי.

יום 2 -לאחר ארוחת הבוקר נצא אל עבר רכס הרי הגאט המערביים, אל עיירת 
ה"היל–סטיישן" מונאר, כ- 5 שעות נסיעה. מונאר בנויה על פסגה בגובה 1524 מטר 

והיא שימשה את הבריטים כמקום מרגוע ומפלט מן החום הכבד. נבקר במוזיאון 
"טאטא", נלמד על תהליך ייצור התה - וכמובן נטעם. נחווה סדנאת יוגה צחוק 

במהלך היום

יום 3 - שמורת הטבע במונאר
נתעורר ליום החדש במדיטצית פרחים לבנים . ולאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול 
בשמורת הטבע ונתרשם מגידול התבלינים ומהחיות המסתובות שם בחופשיות. 

נמשיך ונבקר את קוטפות התה המסורתיות, דרך ביקור בכפרים מסביבות מונאר. 
נחזור לארוחת ערב ולינה באיזור מונאר



 יום 4 -בית הסירה באלפי
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון אלפי. כשנגיע לאלפי נעלה על סיפון בית הסירה 

ונצא למסע של יום בתוך נהרות הבק ווטרס של מדינת קראלה. במהלך הטיול 
נשוט בין כפרים מוריקים ונתרשם מצורת החיים של הכפריים באזור. בבית הסירה 

יוגשו לנו 3 ארוחות כמיטב המסורת של אזור קראלה. לעת ערב נעגון ונסיים 
במסיבת ריקודים מעלת אנרגיות, נלון האלפי .

יום 5 - האשראם של אמה המחבקת
אחרי מדיטציה וארוחת הבוקר נסע לכיוון האשרם של אמה המחבקת. על פי 

הערכות חיבקה עד היום מעל ל - 26 מיליון איש. נסייר באשראם מבפנים , 
באשראם יש הכל , אוניברסיטה , חנויות , מסעדות במחירים סימליים . נמתין 

לקבלת חיבוק מאמה .בסיום נצא לכיוון וורקלה . נתמקם במלון מהמם , ונעשה 
סדנאת יוגה צחוק נלון בוורקלה.

  יום 6 נתעורר לבוקר קסום בוורקלה - כפר טרופי מהמם השוכן על צוק.
 נבקר בכפר דייגים ונראה דיג בשיטה מסורתית. נסע לקניאקומארי, הנקודה

 הדרומית ביותר בתת היבשת ההודית. במקום הזה אפשר לראות שקיעה וזריחה
 מאותו מקום. נבקר במקדש "שאקטי פית'ה" - אתר עלייה לרגל המוקדש לשאקטי,

העוצמה הנשית, ונראה את פסל ויוקננדה, נחזור למלון לסדנאת יוגה

יום 7 –וורקלה הוואי של תת היבשת הודו , נתחיל את הבוקר במדיטציה , 
אחרי ארוחת בוקר יהיה יום חופשי לרגיעה בצוק המהמם הזה . מי שירצה יקבל 

טיפול אירוודה או שירודרה במרכזים הרבים שבאיזור. אחר הצהרים נצא לכיוון 
קוצין נגיע לקוצין ונתמקם בגסטהאוס אמיתי אבל ברמה , נחווה את חווית הגסט 

האוס בהודו. 
.
 

יום 8 – נתעורר לסדנאת יוגה על גג הגסטהאוס , אחרי ארוחת הבוקר כל אחת 
תבחר טיפול אירוודי שברצונה לחוות , נצא לסיור בנמל , נשוט לאי וייפין . נחזור 

למלון נתארגן לטיסה חזרה ונצא לשדה התעופה . 


