
 אישה ורוח

 !בליווי אישי - לדרום הודומסע 

 6141בינואר  41-62, יום 41
 (מעטבעשוי להשתנות )

המשלב , בליווי אישי לדרום הודו לנשים טיול מסע

-מפגשים עם אנשים ומקומות מיוחדים בדרומה של תת

הטיול בא לעודד ולתמוך במסע פנימי של . היבשת

של  התוססת המשתתפות על רקע יופייה וצבעוניותה

את ז  .הודו

חלקו 

הראשון של 

הטיול 

נקדיש 

שהיא מעין ישוב , חווה אקולוגיתימים ב 1לשהייה בת 

. הממוקם באזור כפרי חקלאי ברובו ,קטן בפני עצמו

בחווה ישנם מתנדבים מכל העולם ואנו נצטרף לפעילות 

  .השוטפת במקום

  



. בקפידה על מנת לאפשר את סוג הטיול הזה בהמשך הטיול ננוע בין מספר אתרים ומקומות שנבחרו

שייט בתעלות המים של , אזור הררי עם גידולי תבליןב, מקדשים 2עם  נבקר בעיר הודית טיפוסית

 .ין שעל חוף הים הערבי'בעיר קוצ ונקנח בביקורהירוקה ושופעת המים מדינת קרלה 

ומשם מדרימים לכפר ', בירת הדרום'נאי 'נוחתים בצ, טסים להודו(: מעטבעשויה להשתנות ) התוכנית

סיור במספר , מנוחה שלאחר הטיסה. היושב לחופו של מפרץ בנגל, פסלים וסתתים בשם ממלפורם

 אקולוגיתהימים בחווה  4כאן נשהה . אתרים במקום והמשך נסיעה דרומה לישוב הבינלאומי אורוביל

שבתחומה שני מקדשים , י'מפה נסע לעיר בשם טריצ  www.sadhanaforest.orgבשם סדהנה פורסט 

המראות והריחות האופייניים , הצלילים, בעת ביקורנו בעיר זאת נפגוש את המקצב. עתיקים ומעניינים

  .לעיר הודית טיפוסית

כאן נפנה מערבה ונחצה במשך מספר ימים את הרי הגת מ

שרשרת הרים שחוצה את דרומה של הודו , המערביים

בזכות האקלים באזור . מצפון לדרום בחלק המערבי שלה

: ביניהם, צומחים בו תבלינים רבים ואחרים, טרופי זה

קפה ועוד רבים , תה, וניל, פלפל שחור, קינמון, מוסקט

 . וטובים

 

רי מערבה לה

הגת נמצאת מדינת קרלה בה שופעים המים בצורות 

, אגמים, דרך תעלות מים, החל מחוף הים הערבי, שונות

 כל אלה .ולכן הצמחייה כה עשירה שם.. ועודנהרות 

, כאן. את אחת המדינות היפות בהודו מייחדים ועוד

ממנה אנו מכירים , האיור וודההתפתחה תורת , אגב

כתוצאה , כמו כן ..ן הידועבעיקר את העיסוי רווי השמ

אוכל  תהתפתחה הכנ, והתבלינים מהאקלים הייחודי

                                                    .האופיינית לאזור

על ' בית סירה' הידוע כ שייט במלון צף נוותר עללא 

עיר , ין'בביקור בקוצנסיים כולל לינה ו, תעלות המים

עם  ,ים הגדולים בהודולחוף הים עם אחד הנמל

ם צרפתית ובריטית וכן ע, השפעה פורטוגזית

היסטוריה יהודית 

  .חשובה

 

 

 

 

 ין'ית הכנסת הפעיל עד היום ברובה היהודי בקוצב               

  

http://www.sadhanaforest.org/


 

 :וילהיבו באופן אישי ילוו, יובילו, יזמות הטיול א             

לכבוד . רייקי מסטר, וסמכתמנחת הורים מ, גננת, סופרת :קולניקסניצה 

, צבעיה, בין תיאורי הנופים הקסומים. יצאה לבדה למסע בהודו 05גיל 

היא שוזרת את סיפור חייה ותהליך  –ובעיקר אנשיה  של הודו ניחוחותיה

שלום לך מסה 'רה הריפוי בספ

  . 'הקטנה

טיילה בהודו לראשונה  :נוגה לוזיהו

ומזה עשור מדריכה  5890בשנת 

, ייחודיים ובאופן כללי טיוליםלשם 

בשנים .. הודו היא ביתה השני

האחרונות ליבה יוצא אל מסלולי 

  .רגלת יוגהמתשוחה וכן כמו .. (טרקים) הליכה בהרי ההימלאיה

אימון אישי , ריקודים, קלפי תהליך, מעגלי שיתוף, זמנים של מדיטציה, הטיול תתורגל יוגהבמהלך 

 ..הפתעות ועוד

 .(בלבד$ 3,305 –הנחה לנרשמות במיידי )$ 3055 :מחיר הטיול

שתיים בחדר עם שירותים , נעימים ונקייםלינה במלונות , טיסות פנים 2 ,טיסה להודו :המחיר כולל

רכב , (ולא תהייה שם לינה פרטית כמו בשאר המקומות, בחווה תנאים פשוטים יותר)ומקלחת צמודים 

בחווה כל הארוחות )ארוחות בוקר לאורך הטיול , במספר אתרים נבחרים לאורך הטיול הדרכה, צמוד

 (.ארוחות כלולות 3בשייט כ ', רוחת ערב ביום המלבד א

טיפ , אוכל ושתייה שאינם כלולים, מים לשתייה, ביטוח נוסעים ומטען, וויזה להודו :המחיר אינו כולל

העוזרים לנו להביא את המזוודות  –ירות לאורך הטיול וכן לנותני ש$ 45 –לנהג שילווה את הטיול 

 ..שקלים בכל פעם 2-3 –לחדרים 

 !ההרשמה לטיול נפתחה

מפגש . על כל מי שמעוניינת להצטרף לטיול להיפגש לפחות עם אחת מאיתנו ,בגלל אופיו הייחודי

  .לרשומות אליו, היכרות של הקבוצה לקראת הטיול יתקיים כחודש לפני הטיול

 :/whatsAppפייסבוק/בארץ וניתן לעמוד עימנו דרך האימיילנמצאות שתינו לא  9.55ועד  2.8בין 

facebook.com/Niza Skolnik, whatsApp    nitzask@gmail.com  7443738-054 :ניצה

www.mesa.co.il 

  nogyog@gmail.com  https://www.facebook.com/noga.luzia  054- 7897212: נוגה
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