
  

 2020 פברואר -דרום הודו -טיול יוגה
 

 בהנחית חיה בשארי שודריך -מסע יוגה אל עבר המפגש עם העצמי
 

 
 :על הטיול

הם פרשו מן . היוגים הקדמונים בהודו הרחוקה יצאו למסע כדי לפגוש את העצמי
גם היום  ,כאז. חקרו ותרגלושם מחוץ לסדרים החברתיים הם  -העיר ויצאו אל היער

 .לנו יש משאלה למפגש כזה
נפגוש אנשים , מסע שבו ננוע בתוך נופים -הצטרפו אלינו למסע יוגה בדרום הודו

 .ונחווה את התרבות עליה צמחה והתפתחה מסורת היוגה
ננוח וננוע אל עבר ,נשוט על פני המים, נטייל בטבע, נאכל אוכל הודי נפלא, נתרגל

 .מימפגש עם העצ
נשזור באהבה מעגלי ,  תרבות ורוחניות, אנשים, בתוך המפגשים שלנו עם טבע

ישיבה שקטים ושיח מהפילוסופיה היוגית ומהם נקבל השראה וכלים פרקטיים ליום 
 .יום ולחיים

 
 :על המדריכה

 
 חיה בשארי שודריך

 
 ,מורה ליוגה. מעבירה את הידע באהבה הלאה, השנים האחרונות 20תלמידת יוגה ב

 .ספורטתרפיסטית ויועצת בריאות טבעית
לימוד , חקירה, מפגשים המעודדים, יחידים וסדנאות בארץ ובעולם, מנחה קבוצות

 .רווחה גופנית ונפשית המאפשרת צמיחה והתפתחות אישית, ותרגול
 
 
 



 

 
 

 

 
 ארקיע/עם ארקיע פרטי הטיסות

 

 
 

 21:32 06-02-2020- בתאריך  TLV -ישראל  :יציאה מ
 

 21:30 17-02-2020- ין בתאריך 'קוצ :חזרה מ

 4:00 18-02-2020 :נחיתה בישראל ב

 
 :מחיר לאדם בחדר זוגי לנרשמים בשבועיים הראשונים

 2,800 $ 

 
 $ 450: תוספת לחדר סינגל

  24.10.2019ב$  3200המחיר יעלה ל



 

 

  מונאר

 
 
 

 
 

10-02-2020 «« 07-02-2020 
 

 
 

 :המסלול המתוכנן

07/02/2020 
 

בשדה התעופה יחכה לנו המיניבוס ויקח אותנו . בבוקר 0800בשעה ין 'ננחת בקוצ
 .למונאר

מטר והיא שימשה את הבריטים כמקום מרגוע  1524מונאר בנויה על פסגה בגובה 
 . .ומפלט מן החום הכבד

 .שעות ובדרך נעצור לאכול ארוחת בוקר קלה 5הנסיעה למונאר לוקחת כ 
חר התארגנות בחדרים ומנוחה קלה נפגש ק אין למלון ולא'כשנגיע למונאר נעשה צ

משם נקבל את , ה לשחרור הגוף ותרגול פרנאימהרכתנועה , למעגל פתיחה בטבע
 .השבת יחד בארוחה חגיגית

 



 

 
 

08/02/2020 

 
 .מדיטציה ואסאנות, נשימה, נפגש יחד ונתחיל את יומנו בתרגול יוגה

כלול הליכה מהנה בין הטרק י. לאחר ארוחת בוקר ונצא לטרק  רגלי באזור מונאר
והגבוהים ביותר (גולת הכותרת מטעי התה הגדולים -האגמים וכמובן, המפלים

 .נבקר את קוטפות התה ונבקר בין הכפרים המקומיים) בעולם
 

ונקבל " טאטא"נבקר במוזיאון , ההודית המפורסמת" מסאלה"במונאר נפגוש את ה
 .נבקר בעיר המקסימה כמו כן . וכמובן נטעם -פרטים על תהליך ייצור התה

 
09/02/2020 

 
 .נפגש יחד לתרגול בוקר לאחר מכן ארוחת בוקר 8:00-ב
 

 נמשיך לביקור בשמורת טבע מקומית ונתרשם מהחיות המסתובבות שם בחופשיות
 

 .ארוחת ערב ולינה במונאר

 
 :בית המלון

 

 
MUNNAR - The Fog (4/5 Star) 

 HB :בסיס אירוח

 

 



 קומרקום
 
 

 
 

13-02-2020 «« 10-02-2020 
 

 
 

 :המסלול המתוכנן
 

10/02/2020 

 
 .מדיטציה ואסאנות, נתחיל את היום בתרגול נשימה

 .לאחר ארוחת הבוקר ימתין הנהג שלנו ונמשיך לעבר קומרקום
שם נמצא גם אגם המים המתוקים הגדול . קומרקום הינו כפר תירותי במדינת קרלה

 .אגם ומבאנאד -ביותר בקרלה
 נהנה מבית המלון היפיפה.יע למלון ולאחר התארגנות בחדרים נג
 

11/02/2020 
 

מדיטציה , נפגש יחד ונתחיל את היום בתרגול נשימה 8:00כמידי בוקר בשעה 
 .ואסאנות

הסירה תקח אותנו . לאחר ארוחת הבוקר נצא לשיט בין הלגונות של מדינת קראלה
בין היתר . פרים הרבים שבדרךשעות במהלכן נבקר בלגונות ובכ 6לסיבוב של כ 

צ "נחזור אחה. את ארוחת הצהריים נאכל בסירה. גם נעגון ליד כפרים ונטייל בהם
 .ולאחר מנוחה קלה נתרכז שוב למפגש ערב

 
 
 
 



12/02/2020 
 

נצפה בציפור  ) Kumarakom Bird Sanctuary(היום נצא ליום טיול בשמורת הציפורים 
 .המיוחדות לאזור זה

 
יפייפים נעשה שם גם טרק באיזור מפלים  Aruvikkuzhi Waterfallנמשיך משם ל 

 .אשר כולו מוקף בעצי גומי
 

 נחזור אחהצ למלון

 
 

 :בית המלון
 

 
 

The Zuri Kumarakom 
 
 

 10-02-2020 :ק אין בתאריך'צ
 13-02-2020 :ק אאוט בתאריך'צ

 )לילות 3 כ"סה(
 Twin :סוג החדר

 HB :בסיס אירוח

 

 

 

 

 



 

  ורקלה

 

 
 
 

 
 

16-02-2020 «« 13-02-2020 
 

 
 

 :המסלול המתוכנן
 

13/2/2020 

 
 .מדיטציה ואוסאנות, לתרגול נשימה 8:00נפגש ב

 .ימתין הנהג שלנו ונמשיך לורקלה, לאחר ארוחת הבוקר
בדרך נעצור באשארם של אמה האם המחבקת ונראה כיצד נראה אשראם אמיתי 

 .מבפנים אם יהיה לנו מזל גם נקבל חיבוק
 

טיפולי , חוף מרהיב, נמצא מסעדות טובותשם  -ורקלה הוא כפר טרופי מפנק
ואזור טיולים ) ים'רפואה דרום הודית עתיקה המבוססת על שמנים ומסאג( איירוודה

 .מופלא



 
 

14/2/2020  

 כהרגלנו בתרגול יוגה 8:00נפתח את הבוקר ב
נסע . לאחר הארוחה נבקר בכפר דייגים ונראה איך הם דגים בשיטות המסורתיות 

המקום בו אפשר . ודה הדרומית ביותר בתת היבשת ההודיתהנק -לקניאקומארי
אתר עלייה  -"ה'שאקטי פית"נבקר במקדש . לראות שקיעה וזריחה מאותו מקום

נראה את פסל ויוקננדה . העוצמה הנשית -"שאקטי"לרגל המוקדש ל
)Vivekananda (ומשם נחזור לוורקלה. המפורסם שנטוע בים. 

 :)תפתנפגש לקבלת שבת משו 18:00בשעה 
 

15/2/2020 

 יום שבת חופשי

 
 

 :בית המלון
 

 
 

VARKALA - B'Canti (4/5 Star) 
 
 

 Sree Eight, Edava Kunnumpuram Road, Varkala, Kerala 695311 :כתובת המלון
 13-02-2020 :ק אין בתאריך'צ
 16-02-2020 :ק אאוט בתאריך'צ

 )לילות 3 כ"סה(
 Twin :סוג החדר

 HB :בסיס אירוח



 

 ין'קוצ

 

 
 

 
 

17-02-2020 «« 16-02-2020 
 

 
 

 :המסלול המתוכנן
 

16/02/2020 

 .לתרגול יוגה 8:00נפגש ב
 .ין'לאחר ארוחת הבוקר ימתין הנהג שלנו ונמשיך לעבר קוצ

נבקר באזור בו שכנה בעבר קהילה יהודית , ק אין והתארגנות קלה במלון'לאחר צ
ין היא אחת הערים 'קוצ. וכיום נמצאים כאן שרידים של בתי כנסת עתיקים

 .עיר בעלת מורשת היסטורית גדולה -החשובות בדרום הודו 
עדות לקהילה היהודית המפוארת שהתקיימה  -נבקר בבית הכנסת וברובע היהודי 

בכנסיית הקדוש פרנסיס ונצפה ברשתות הדייג , נסייר בארמון ההולנדי. במקום
 .הסיניות האופייניות לאזור

ריקוד דרום הודי המאופיין במימיקה היחודית של  -טקלי בערב נצפה במופע ק
 .ין'נחזור למלון בקוצ. משולב במוסיקה המתאר סיפור מיתולוגי הינדי, השחקנים



 
17/2/2020 

 
 )21:30(יום הטיסה חזרה לארץ 

 .יתר הזמן יהיה חופשי. בבוקר נקיים תרגול בוקר ומעגל שיחה לסיום
 .ל התעופה לקראת חזרתנו לישראלבערב יאסוף אותנו הנהג לכיוון נמ

 
 

 :בית המלון
 

 
 

COCHIN - Dutch Bungalow (4/5 Star) 
 
 

 לא הוגדרה כתובת :כתובת המלון
 16-02-2020 :ק אין בתאריך'צ
 17-02-2020 :ק אאוט בתאריך'צ

 )לילות 1 כ"סה(
 Twin :סוג החדר

 HB :בסיס אירוח

 
 

 



 
 :תוספות כלולות בהצעה

 
 חצי פנסיון) או דומים להם ברמה( מלונות המוזכרים .1
 טיסות בינלאומיות .2
 מדריכים מקומיים .3
 נסיעות פנימיות .4
 כניסות לכל האתרים המוזכרים .5

 
 :ביטולים וכו/ הערות מחיר 

 
 :המחיר אינו כולל

 
 ביטוח רפואי ומטען •
 אשרת כניסה להודו •
) 'תשלום עבור צילום באתרים וכו, כביסה(הוצאות אישיות  •

מופיע בסעיף כולל תוספת עבור משקל עודף וכל מה שאינו 
 .בטיסות

 סבלות בשדה התעופה ובמלונות •

 

  :שימו לב
 

אנו ממליצים לעשות ביטוח רפואי ומטען הכולל סעיף מבטח * 
 כנגד דמי ביטול

 
 הודו היא מדינה בעלת מאפיינים של עולם שלישי

תכנו עדיין יי, על אף שאנחנו עובדים עם סוכנים טובים ובעלי ניסיון
על הנוסע לקבל זאת . בעיות שלא תמיד נדע על קיומן מראש

 כחלק מאופי הטיול בהודו
 
 
 
 
 
 



 
 :ביטולים

 
לא ייגבו דמי ביטול מלבד ביטול  -ימים לפני תאריך היציאה 60עד 

 .טיסות לפי תקנון חברת התעופה
 

 מעלות הטיול 25%ייגבו  -יום לפני תאריך היציאה 30-59
 מעלות הטיול 75%ייגבו  -היציאהיום לפני  14-29

 מעלות הטיול 100%יחויב הנוסע ב -ימים לפני היציאה 14
 
 

 
 .ניתן להשיב למייל זה, בקשות/לאישור הצעת המחיר או לשאלות

 :כל שעלייך לעשות זה להשיב

 או לכתוב בטקסט חופשי, "ההזמנה מאושרת"
לעזור לך בכל ניתן כמובן ליצור קשר או לפנות אליי במייל ואשמח 

 .נושא
 
 

 
 

  com.chai-la-masa.www    אי'לצ מסע לאתר
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