
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 טיול תכנית
 2022 אוקטובר

 להודו מיוחדטיול מאורגן 

 



 

* התכנית עשויה להשתנות לפני ובמהלך 

 .הטיול. יש לעיין בתנאים הכלליים לטיול

 

 

 

 
 משתתפים יקרים,

טיול אופטימיות קוסמית אינו   !אנו שמחים שבחרתם להצטרף לטיול שלנו

טיול מאורגן "רגיל".  הטיול הוא חוויה,   שהיא גם מאורגנת וגם משאירה לך 

.  כי הודו מה שמתאים לך,  בתחושה של בטחון והעצמהאת הספייס לחוות את 

 היא גם מסע פנימי, מעצים,  בכל אורך טיול ובכל גיל.  זהו המוטו שלנו!

איזון בין מקומות מוכרים  בטיול שלנו לא רצים,  אבל גם רואים הרבה. קיים

 ⅓קפדה על זמן חופשי של בערך ה יותר ופחות,  וכמו תמיד בטיולים שלנו

 המדריכים 3 זהבזמן  .כדי שאתם תפגשו את הודו האישית שלכם מזמן הטיול

 .לגבי פעילויות שונות שאפשר לעשות לבד או ביחד עם חברים מהקבוצה יתדרכו

 

 

 

 ודני מירב

 

 

 

 

 

 
 

 

  

וכמות חוויות שטח שאותן רק  קוסמית,  מעבר למסע הגאוגרפי הצבעוני והמרתקטיולי אופטימיות ב

כל אדם המגיע להודו  נוסף של חוויה אישית וקבוצתית. ,  מתקיים תמיד תהליךהמדריכים לנו יכולים לתת

נעבור משהו לעצמו מהטיול.  במפגשים במהלך הטיול  ולוקח איתו -עושה זאת בעיתוי הנכון לו בחיים 

וכיף, בריכות במלונות  סרטים ך קבוצתי ואישי של משמעות הטיול עבורנו,  כמו גם מפגשי ערב, גיבושתהלי

 הנראים כמו ארמונות ופינוקים אחרים.אנו חווים את הודו גם ברמת השטח וגם ברמה הפנימית והקבוצתית.

 

 אז... נתראה בטיול ומתרגשים כבר לצאת איתכם להרפתקה. 

 קוסמיתצוות אופטימיות 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

?מפגשיםחייבים להשתתף ב  

לבוא לא חייבים כלום. גם לא חייבים 

, בכל פעם שהקבוצה יוצאת למפל

מקדש או שוק. תמיד אפשר להישאר 

ללכת למקום אחר, שראיתם  אובמלון, 

בעיתון המקומי. אנחנו אנשים של 

 מרחבים וחופש. לכן יצרנו לו"ז מרווח

 הטיול מזמן שליש, המתאים למקום

אנחנו ניתן לכם את .חופשי זמן הוא

 והתדריך המתאימים ןהבטחו

ויזות? חיסונים?  

אנו מלווים אתכם בתהליך עוד  

לפני הנסיעהבסידורים השונים. 

לכם אך ורק רופא יכול להמליץ 

מה וההחלטה האם להתחסן וב

)יש כאלו שלא היא שלכם

לקבוע  נבקשכם .מתחסנים(

פגישה עם רופא במרפאת 

אנו  חיסונים להתייעצות. 

מסייעים בתהליך הויזה 

ומקיימים מפגש של כל הקבוצה 

 לפני הטיול

 

 ?מספיק זה-בהודווחצי ם ישבועי

בוודאי. אנחנו חוסכים לכם סידורים שלוקחים 

זמן, הזמנת כלי רכב, דאגה למזוודות, מטיילים 

צריכים לעשות הכל לבד. להתמקח, להגיע 

למקומות לא נכונים, לחפש מקום לישון בלילה. 

אנחנו חוסכים לכם את זה. עושים עבורכם 

מדייקים לכם את הדרך כדי , עבודת נקיון

עד הפעם מקסימום זמן נטו הודו.שיהיה לכם 

 הבאה

 האם מתאים לי טיול מאורגן?
הקבוצות שלנו חווים רבים מחברי 

לראשונה טיול מאורגן בחייהם, ורוב חברי 

הקבוצה הגיעו לבד לטיול ופוגשים חברים 

חדשים. הטיול שלנו הוא קבוצתי מצד 

אחד,  אנו נפגשים בערבים, נוסעים 

באוטובוס אחד,  ועוברים סיורים ביחד,  

אך מצד שני משאירים מקום ללבד . אנחנו 

 הבחינה הזו.טיול קבוצה לא סטנדרטי מ

 

 איך מזג האויר?

מזג האויר מושלם. הטוב ביותר  באוקטובר

 המטען צמוד אלינו? .בהודו. לא חם מידי ולא קר מידי
כן כל הזמן. יש צוות שמעמיס 

את המזוודות על האוטובוס 

במלונות עד ופורק אותם 

 הדלת של החדר שלכם!

 מהי רמת הקושי הפיזי?
אם אתה יכול להסתובב בשוק, אתה יכול לבוא 

שיש זמן כאיתנו. זה לא טרק. נכון שלפעמים 

פנוי אנחנו עשויים להציע טיולים קטנים בסביבה 

בכל מקרה וזוהי בחירה האם להשתתף בהם.  –

 .על כל פעילות שכזו יםהקבוצה מודיע כימדרי

 

 ?ותחופשיבשעות המה עושים 

אנחנו תמיד נציע לכם שפע של 

פעילויות שניתן לעשות בסביבה, 

ובכך נעודד אתכם להיות טיילים! 

המדריכים יצא איתכם  לעיתים אחד

ובשאר הזמן אפשר להסתובב חופשי 

 !ןהתפנק במלולאו להישאר 

 

?לא יהיו לי בעיות קיבההאם   
אנו אוכלים במקומות טריים גם במלונות 

וגם ברחוב. לרוב חברי הקבוצה אין 

בעיות בטן,  עם זאת למטיילים מסויימים 

יש לעיתים כאבי בטן. כולם אכלו את 

האוכל ולא ניתן לדעת מדוע. אותו 

)הידעת? דווקא אנשים רגישי בטן בארץ 

 לא תמיד חווים בעיות בטן בהודו!(

 

 איך דתיים מסתדרים?
 רוב המסעדות בהודו צמחוניות

מכיוון . אך נאכל גם בשר וביצים

משמעו גם ללא  vegבהודו ש

קלה נחשבת הודו  ,ביצה

למטיילים מסורתיים וצמחונים. 

אך הטיול שלנו נוסע בשבת 

אחדים ואינו בעל תעודת הכשר. 

ממטיילנו הביאו תגבור שימורים 

 מהבית / מצות בפסח

 איזה בגדים להביא?
רוב הטיול, בגדים קצרים. יתכן 

 .שבערבים יהיה מעט קריר

 האם הודו מתאימה לי?

כנראה שכן.  ללא קשר  -אם אתה שואל 

לגיל שלך, עם מי אתה בא,  לכמה זמן או 

מה מידת הפינוק שלך.  הודו תיגע בך כמו 

ישראלים בשנה מכל שכבות  60,000בעוד 

 האוכלוסיה ותתן משמעות שהיא רק שלך



 

 

 

 

 דלהי <תל אביב   101/01/11
)שעת ההתכנסות תועבר לקבוצה בהמשך במפגש הקבוצה המקדים שיתרחש לפני נמל התעופה בן גוריון בניפגש 

 . פרטי הטיסה יועברו בהמשך –לדלהי הטיול(.  נעלה יחד על הטיסה המרגשת 

 

 

 דלהי  101/01/11
ננחת בבוקר  . העיר הבירה של הודו!  לדלהי ברוכים הבאים

בוקר. לאחר מכן נצא לסיור  ונועבר למלון להתרעננות וארוחת

נתחיל את המסע שלנו כמו תרמילאים ברובע ראשון בדלהי!  

שער הכניסה של עשרות אלפי מטיילים  –" מיין באזאר"ה

, נסתובב בשוק, נפגוש תרמילאים. ישראלים להודו בשנה

 . ונשב בבית קפה,  נתרשם מהגסט האוסים

 

בהאן "בית הפרלמנט ו", שער הודו"בדרך נעבור דרך 

 .משכן הנשיא -" ראשטרפאי

 

נבקר גם במקדש היפהפה אקשרדם מידה ויישאר זמן ביום זה ב

המקדש ". בנגלה סאהיב גורודוואהרה"או במקדש הסיקי 

מונהג גם כאן , כיאה למקדש סיקי. בית ספר וגלריה לאומנות, אגם קדוש, מטבח קהילתי, מורכב וכולל מקדש

ללא קשר למינם ולדתם מוזמנים לאכול במטבח של , וכך כל האנשים( מזון בחינם" )אנגאר'ג"הקונספט של 

 . לנעול נעלייםבמקדש עצמו מתבקשים המבקרים לכסות את שיערם ולא . הגורדוואהרה

 

נלך לישון מוקדם לקראת נסיעת . נסיים את היום הראשון והמרגש בהודו בארוחת ערב במלון ובמפגש קבוצתי

 . הרכבת המוקדמת יום לאחר מכן

  



 

 

 פושקר <דלהי  301/01/11
 Express Shtabdiנתעורר מוקדם ונעלה על הרכבת המפורסמת 

מדינת  -ארץ המלכים תיקח אותנו לתוך הכוללת ארוחת בוקר! הרכבת 

אליה עוד )ייפור העיר הורודה 'דרך ג. הרכבת תיקח אותנוסטאן'רג

 נוספים,  מ"ק 15-עבור כמעיר זו נ. מר'אל העיר אג(, נחזור בהמשך

 .  מעבר לגבעות אל הכפר המפורסם פושקר שבו נשהה בימים הקרובים

 

עבורנו הישראלים זוהי . הינו מקום קסום וקדוש להינדואיזםפושקר 

סטני ובמרכזה 'היא שוכנת במדבר הרג. סטאן'בירת התרמילאים של רג

 52-שפת האגם מעוטרת ב.  אחד האגמים הקדושים ביותר להינדים

גרמי מדרגות היורדים אל המים דרכם נוהגים המאמינים )גתות 

 . של מקדשיםובמספר רב ( ההינדים לרדת ולטבול

 

. נחקור גם לראשונה את השווקים על גדות האגםצא לסיור ראשון בעיירה קסומה זו,  נתמקם במלון שלנו ונ

 . היכנס לאוירה של העיירההמפורסמים של פושקר ונתחיל ל

 

 מפגש קבוצתי וארוחת ערב במלון ,   בסיום היום

 

 

 )ערב יום כיפור( פושקר  -401/01/11
 

ההודית פושקר נוצרה כאשר האל בראהמה הפיל את  לפי המיתולוגיה

ובמקום שהפרח נגע באדמה הוא יצר את , פרח הלוטוס אשר היה בכף ידו

משום כך . וכך למעשה העיירה בנויה סביבו. האגם הנמצא במרכז פושקר

הבאים לקיים טקסי , מהווה פושקר אתר לעלייה לרגל להינדים מאמינים

 . במים הקדושים של האגםאו להיטהר ( טקס דתי)ה 'פוג

 

מדיטציה לאחריה נצא ל. ונפתח את היום בארוחת בוקר במלוןנתעורר 

 מיוחדת באגם הקדוש של פושקר.   

 

 



 

 

האוירה המיסטית וגם המרכז התיירותי השוקק שהתפתח ,  הקדושה להינדים,  פושקר הינו מקום בעל אוירה מיוחדת

אופיה הדתי של פושקר הופך . ולהשתתף בתפילות ערב במקדשים השוניםהמבקרים בפושקר יכולים לצפות . בה

גם ביצים לא תוכלו למצוא בפושקר בשל הקפדה מסורתית . אותה לכפר צמחוני וזה אשר אסורה בו שתיית אלכוהול

על אף אופיה השלו והשקט פושקר הינה . ולצער רבים מאיתנו לא תהיה חביתה בארוחת הבוקר.. על אוכל צמחוני

כמו כן . שוקקת חיים ומתקיימים בה אירועים רבים כגון פסטיבל הגמלים המפורסם המושך עשרות אלפי מבקרים

 . מלונות ושוק חנויות ארוך וצבעוני, סטאן שוקקת מסעדות'פושקר ידועה בתור בירת התרמילאים של רג

 

קבל את יום כיפור,  איש איש נ( ריכה/ ב ניתן להסתובב באופן עצמאי בעיירה או לנוח במלון)לאחר הפוגת צהריים 

בדרכו.     בין אם אתם צמים או לא,  או בעלי זיקה ליהדות זו או אחרת,  מומלץ להצטרף למאות ישראלים בסעודה 

 אנו נארגן זאת עבור כל חברי הקבוצה שירצו זאת.  -מפסקת מיוחדת בבית חבד 

 

 

 )יום כיפור( פושקר  -501/01/11
ואין מקום מתאים מזה כדי לחוות את היום הרוחני .  מקום של טוהרה, מקום קדוש, אנו נמצאים בפושקר. יום כיפור

.  במיוחד בפושקר,  החוויה של יום כיפור תהיה מיוחדת,  או חילוניים גמורים,   מסורתיים,  בין אם אתם דתיים.הזה

ניתן יהיה להשתתף באירועים  -למי שרוצה ,   לסייר בעיר,   להתייחד עם עצמנוביומיים אלו שיהיו חופשיים נוכל 

ואף ,  לשוטט,  לצום ולנוח במלון,  ולחוות חג במזרח בחוויה מיוחדת ד עם ישראלים רבים אחרים"של בית חב

בחירה ינן ההפעילויות החופשיות בין אם טיול או מנוחה .   לעלות ולצפות בפושקר ממקדש הקופים שעל הגבעה

 .  אישית ואנו נמליץ על אפשרויות

 

 .אנו ניפגש בערב לארוחת ערב ומפגש קבוצה  -סוף החג ב

 גמר חתימה טובה. 

 

 פושקר  601/01/11

יום אחרון בפושקר.   יום זה יורכב מסיורים קבוצתיים וזמן חופשי בעיירה על פי לוז שיימסר לקבוצה.  בין היתר 

 .היחיד בהודונבקר במקדש האל בראמה 

 

נרקוד במופע ריקוד צועני !  אל הדיונות הסובבות את פושקר וזאת באמצעות רכיבה על גמליםנצא  -לעת שקיעה 

 לסיכום הביקור בפושקר לקראת עזיבתה והמשך הלאה למחרת ארוחת ערב ומפגש ערב במלון. יסטאנ'בסגנון רג

 

 



. 

 

 בהארפור                                                                         -ייפור'ג -פושקר   701/01/11

נאכל ארוחת בוקר מוקדמת ונצא באוטובוס אל יום אינטנסיבי שבו נסיעה ארוכה שבליבה ביקור , נתעורר מוקדם

 (.שעות 3.5)ייפור 'ג –סטאן 'בעיר הבירה של רג

אוצרת בחובה . זוהי העיר המתוכננת הראשונה בהודו". העיר הורודה"נויה סטן וידועה בכי'ייפור הינה בירת רג'ג

ייפור כדי לחסוך את 'אנו עוצרים למספר שעות בג. מורשת רחבה וכן תרבות וארכיטקטורה מעניינים וחשובים

 ה'מהארגארג. המרשים" אמבר"נלך לראות את מבצר . אך לא נוותר על ביקור בה, ההמולה שבלינה בעיר הגדולה

אל המבצר . 17-והוא זה אשר הקים את המבצר במאה ה -מנסין היה הגנרל המצליח ביותר של השליט המוגולי אקבר

נצפה בציורי קיר יפים ,  ברחבי המבצר נטייל בין החצרות והקירות העתיקים. יפ'המשקיף על העיר נעלה בעזרת ג

אחד מן המחזות היפים במבצר הינו אולם . תבהם משובצים בין היתר גם אבנים ומראו, שנשתמרו בחלק מהחדרים

 . שבו מעט אור בחדר משתקף על פני זכוכיות רבות ומאיר את העולם -המראות 

החזית של הארמון מרשימה וממנה היו נוהגות . (hawamahal)- "ארמון הרוחות"המבצר נעצור ב /מבדרך אל

הרוח הקרירה נושבת דרך חלונות . באבן חול ורודה ניתן לראות בה גילוף מרהיב. הנשים לצפות ברחשי הרחוב מתחת

לא ניכנס לתוך הארמון שהינו פחות אך מבלי שיוכלו לראות אותן! מהם נהגו המלכות לצפות בעוברי האורח -החזית

 . ייפור מבחוץ'סמל מפורסם של גהינו מרשים מבפנים אך 

רק אפשעות נסיעת אחרהצ אל ביתנו להלילה, ב למספרנצא , ייפור שיכלול גם ארוחת צהריים מהירה'לאחר הסיור בג

 ומפגש קבוצתי ארוחת ערבעשה צ'ק אין במלון.ננעיר את מי שנרדם באוטובוס ו,נגיע בערב.  הציפורים בהרטפור

 . לעיבוד חוויות היום

 

 בהרטפור 801/01/11

לאחר ארוחת בוקר במלון ניסע . נשכים וכבר נחוש באוירת הטבע שמסביב

בו קיים המגוון  -הסמוך לעיר בהרטפור " קאולדאו גאנה"לפארק הלאומי 

 ! הרחב ביותר של ציפורים ברחבי אסיה   נצא לסיור ריקשות

כל אחד לפי  -נחזור אל המלון באמצע היום ונצא לחצי יום חופשי 

נקודה מבודדת שהיתה גם מוקד  -בהרטפור(. בריכה/טבע/עיר)העדפותיו 

ארמון .  סטאן'של רג" ער המזרחיש"העיר ידועה גם כ. לציד מלכותי

 .15-בהרטפור מציד מספר גדול של מוצגים מן המאה ה

בערב נוכל להשתתף בחווית בישול ארוחת הערב במטבח המלון ביחד עם 

 ארוחת ערב  ומפגש לסיכום היום . הצוות וללמוד קצת מרזי הבישול ההודי

 



 

 

 ה'אורצ  -אגרה - בהרטפור  901/01/11
 

נצא לאגרה  נבקר באחד מפלאי עולם ואולי המתנה הרומנטית ביותר שהעניק גבר  -לאחר ארוחת הבוקר בדלהי 

הפך לאחד מסימני ההיכר של , הקיסר המוגולי לאהובתו -האן 'המוזוליאום שבנה שאה ג -מאהל' הטאג:  לאישה

-בעזרת יותר מ( 1631-1648בין השנים )שנים לבנות את המוזוליאום  18אומרים שלקח . העיר אגרה ושל הודו בכלל

 .עובדים שעבדו מסביב לשעון 20,000

 

 Madhyaוניכנס למדינת ,  לליבה של תת היבשת ההודית,  נעמיק את המסע שלנו שכבר מתקדםהביקור לאחר 

pradesh - מדינה שלא מגיעים אליה תיירים רבים  . 

 

שזור הארמונות והמבצרים הפרוסים , ה'בכפר היפהפה אורצבמדינה זו מקומות קסומים פחות מוכרים ואנו נלון 

 . הזורם לו בפסטורליות אל שמורת הטבע הסמוכה  betwaכאשר באמצע נהר ,  בתוך מרבד אינסופי של שדות

 

 .מפגש קבוצה בערב ולינה במלון

 ה'אורצ 10/10/2022
 

 בכפר הקסום אורצ'ה.  םיו

 

ומדגימה בצורה מרהיבה את הארכיטקטורה  1606שנבנתה בשנת , שכבתיתיר הרב 'יהאנג'ניכנס למצודת גבאורצ'ה 

,  שיטוט בסימטאות הכפר)אנו נציע לקבוצה רעיונות ,  כל אחד לפי רצונו -זמן חופשי וקסום בכפר נבלה , המוגולית

ארמונות וגילוי של הודו בצורתה הקסומה ביותר גם בתוך הצריחים והמרפסות של ה,  גילוח לגברים, חינה לבנות

.  מטיילים רבים בקבוצות קודמות לשבת בבית קפה עם חברים,  אפשר גם לשבת על הנהר ולהנות מהנוף(.  האחרים

 התחברו עם תושבי הכפר ואף הוזמנו לבתים! 

 

 בערב נבקר במקדש המרכזי של הכפר לטקס פוג'ה 

 



 

 

 ה'אורצ/וראהו'קג/ה'אורצ 11/10/2022

 
 

 ארוחת בוקר בבית המלון

 

לאחר מפגש בוקר וארוחת הבוקר ניסע (.   שעות נסיעה לכל כיוון 3. )וראהו'זהו יום ביקור באתר המפורסם קג

כאשר המפורסמים שבהם הם כמובן מקדשי הקמה , וראהו הכפר השלו עם השדות הרחבים והמון המקדשים'לקג

 .סוטרא הידועים

 

אך , שרדו 22רק , מקדשים במקור 85המוסלמים ומתוך  וראהו נפגעו קשה על ידי הפולשים'המקדשים הארוטיים בקג

הגילופים המורכבים המעטרים את המקדשים נשמרו בצורה גבוהה ויש הטוענים שהם . רבים מהם במצב טוב

כאשר רובם נבנו בפרץ של יצירתיות ואנרגיה , אנדרה'המקדשים נבנו בזמן שושלת צ. מסמלים את החיים בגן העדן

ובכך  -אנדרה לידי שלטון מוסלמי 'שנות שלטון נפלה שושלת צ 500לאחר . 11-וה 10-ה דתית חזקה בין המאות

 . וראו'ל בקג"נשכח המרכז הדתי הנ

 

וראהו מהווים תזכורת לימים אחרים בה חיו אנשים המאמינים בהנאה מלאה מהחיים ובחווית החושית 'המקדשים בקג

 . כדרך לנירוונה

 

כל אחד מהם ייחודי בעיצובו  -אנטי'פרסוואנוט וג', אטראבוז'צ, מהדיבה קאהנדריה: המקדשים אותם נבקר הם

 .ובארכיטקטורה שלו

 

 ה 'אחר הצהריים נחזור למלון הקסום שלנו באורצ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה'אורצ  12/10/2022
 

 יום חופשי באורצ'ה,  הכפר הקסום. 

 :ביום זה אנו ממליצים

 

נוכל להשתמש במתקני המלון ובכלל זה הבריכה או אף נוח במלון,  ל.  1

 להזמין מסאג'!

 מי שהתאהב בכפר להמשיך ולטייל בו .  ל2

לשמורת הטבע הסמוכה כפעילות חופשית,  בה ניתן לרכב על  .  לצאת3

אופניים או באופן רגלי ולהנות מפנינות טבע שלא רבים מגיעים אליהן. 

 בוצתית מסודרת ביער והנהר.במידה ויהיה ביקוש ניצור פעילות ק

 פנינות טבע סמוכות לאורצ'ה

 1028 - 8צילום: אופטימיות קוסמית 

 

 רישיקש - ה'אורצ  13/10/2022

יום זה הינו יום העברה מליבה של הודו,  אל הרי ההימלאיה.  נשכים קום ונועבר לתחנת הרכבת הסמוכה לאורצ'ה, 

לילה הודית כאשר לכל אחד מאיתנו מיטה שמורה )אמנם בטיול זה לא ניסע בלילה( ונבלה את היום על רכבת

 

ניסע צפונה אל מבואות ההימלאיה!  להמשך המסע ולמדינה חדשה 

וף מלב הודו עברנו למרגלות ההרים ולנ -Uttarkhand - בהודו

 שונה.   

 

כל ישראלי כמעט שהיה יה הזכורה לרכבת לילה בהודו היא חוו

והיא מסורת בטיולים המאורגנים שלנו. נתבונן בנעשה  בהודו

בתחנות, ברציפים ועל הקרונות. נאכל ארוחת דרכים על הרכבת 

 !גם מורלית קבוצתיתונרוויח חוויה שלא תישכח

 

 את היום הזה נבלה במנוחה ומפגש בין חברי הקבוצה על הרכבת ההודית,  כמו גם עם אוכלוסיה מקומית. 

 
 
 



 

 
 

 רישיקש 14-1501/01/11

 

רישיקש,  העיירה הציורית בעלת הגשרים התלויים ואחד המקומות הקדושים להינדואזים נמצאת בפאתי ההימלאיה,  

ומפורסמת לא רק בשל נהר הגנגס הקדוש הנובע מן ההרים בקרבתה בדרכו אל המישורים ההודים אלא גם כבירת 

 מסעדות.  תיירים ותרמילאים ותיקה, בעלת שפע של פעילויות, קורסים, מלונות ו

 

. הביטלס ביקרו כאן 101רישיקש ידועה גם כבירת היוגה העולמית וניתן למצוא כאן מנחים ותיקים, ביניהם יוגי בן 

אצל מורם הרוחני המהרישי ואנו נבקר באשרם שבו שהו.  במהלך הימים ברישיקש נבצע פעילויות קבוצתיות כמו גם 

ש הקבוצה.  במהלך הימים נצא לסיורים משותפים או זמן חופשי זמן חופשי.  מדי ערב ניפגש לארוחת הערב ומפג

 בהתאם לתוכניה שנחלק במקום. 

 

כיף". תזכרו שאי אפשר -מה עושים ברישיקש בזמן החופשי?   הכינוי של רישיקש בפי התרמילאים הינו "רישי

 –ם העיר ומה שיקרה בדרככם תזרמו ע העצה שלנו:הכל... נסו לא להלחיץ את עצמכם 'להספיק' עוד ועוד דברים... 

 הוא שנכון לכם!

 

ברישיקש נבקר באיזורי התרמילאים לקסמן ג'ולה,  ראם ג'ולה והיי בנק.  נסייר ונחווה מהאוירה התרמילאית 

 והרוחנית במקום, נשב בבתי הקפה של רישיקש נוכל להנות מעיסוי או חוויות אחרות ורוחניות.    

 על הגנגס artii-ש נחזה בטקס הברישיקמצא כקבוצה בערב הראשון 

 

 *ברישיקש תינתן תכניה מסודרת נפרדת במקום     חלק מפעילויות האופציה

 

 ביקור במפלים ובטבע הסובב את רישיקש -חצי יום <

ראפטינג )בדרגה קלה( במימי הגנגס,  באנג'י, אומגה.   יש להקפיד על ביטוח  -פעילוית אתגרית למעוניינים <

 מתאים לפני היציאה מהארץ,  התייעצו עם הצוות שלנו בטרם היציאה לטיול. 

 

תהליך ברישיקש נבצע טקס אישי וקבוצתי על גדות הגנגס שיסמל את המשמעות של הטיול הזה עבורנו ובהמשך ל

 שעברנו במהלך הטיול.

 



 

 

 דלהי -רישיקש  - 16/10/2022

 
לאחר יומיים מלאים ברישיקש, נבלה חצי יום נוסף שיתחיל 

בבוקר השכם בטקס הסיום הקבוצתי של אופטימיות קוסמית.  

 לאחר מכן נוכל לבלות ברישיקש מספר שעות נוספות .

 

 shatabdi expressאחרי הצהריים ניסע לדלהי ברכבת המהירה 

 עליה תוגש ארוחת ערב. 

 

 העברה למלון בדלהי

 

 
 
 

 תל אביב – יום אחרון - דלהי  17/10/2022
 

 סיור חופשי ומפגש מסכם לטיול.יום אחרון בהודו! את היום נקדיש לשופינג, 

 

 נלך לישון פעם אחרונה בהודו לטיול זה ונתחיל את הפרידה ממנה.... 

 

 לתל אביב.  חזרה טיסתנו ארצההעברה לשדה התעופה לקראת 

 

 יום קודם לכן.  11עייפים ומרוצים ונאסוף את מה שרכשנו בדיוטי פרי  נשוב לישראל

 

 ברוכים הבאים לישראל! 

 

נתחיל לחשוב על הפעם הבאה שבה נחזור 

 להודו...
 

 

 

 

 

 

 

שתהיה שנה מופלאה לכולנו לא פחות מהמסע המעצים שהתחיל 

 אותה!

 

 קוסמיתצוות אופטימיות 
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