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ברוכים הבאים למסע אופטימיות קוסמית 9 

מסעות אופטימיות קוסמית הם טיולי בוטיק מאורגנים 
בשילוב סדנא המאפשרים לצאת למסע חוויתי במציאת 

הודו המתאימה עבור כל מטייל. 

בפסח אנו נצא למסע קסום בהימאליה הנמוכה, נחווה 
את הודו, הצבעים, הטעמים והניחוחות הקסומים שתת 

היבשת מעניקה למטייליה. 

אנו מאמינים באיזון בין טיול מאורגן לזמן פנוי שמאפשר 
לחקור את הודו האותנטית. כל זאת לצד סדנאות, 

מסיבות, הקרנות סרטים, מעגלי חוויה ועוד… 

המסלול שלנו 



הצוות הקוסמי  
דני אברהמי 

מהנדס מחשבים לשעבר שהפך לשגריר הלא רשמי שלהודו בישראל.  

דני מכיר את הודו מזה 20 שנה לעומק. מוביל לתת היבשת צעירים 
ומבוגרים כייעוד כ-15 שנה. 

ב-2010 דני הקים את פורטל הישראלים בהודו hodu.co.ilוחברת טיולים 
פרטית להודו. הוא מרצה,  בונה מסלולים לפרטיים וחברות,  יועץ ומכוון 

לדרך מאות אנשים בשנה על הדרך הנכונה עבורם להתחבר עם הודו 
ולעבור מסע מופלא. 

ראג' (ראג'נדרה סינג)  

המדריך ההודי הצמוד שלנו בטיולי אופטימיות קוסמית  והאהוב על ידי 
הקהל הישראלי.  

מדריך אנרגטי ומקצועי, בעל 10 שנות ניסיון בהדרכת תיירים ראג' משלים 
לנו את ההדרכה לשלישיה. 

ראג' נותן את הקשר להודו גם תרבותית, גם תפעולית - והכי חשוב חברית!  
לפחות 100 איש מחכים שראג' יגיע כבר לארץ כדי לארח אותו.

מירב יוסף לוי 

מומחית להודו ובוגרת החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת ת"א.  

חוקרת, מרצה ומעבירה סדנאות וערבי חוויה בניחוח הודי. בעלת חברת 
ההפקות "הודו מסאלה". הודו בנשמתה כבר למעלה מ-15 שנה. 

אי אפשר להיות ליד מירב מבלי להיות מושפע מהקסם ההודי.  
לטייל איתה בהודו משמעו להתרגש וליהנות מהצבעים התרבות ולהבין 

מדוע אנחנו הישראלים כל כך אוהבים את תת היבשת הקסומה.



April 12 תל אביב > דלהי 

נפגש יחד בנמל התעופה בן גוריון בשעה 12:00 ונעלה יחד על טיסה 
שתמריא בשעה 15:10 ותגיע לדלהי בשעה 06:20 בבוקר שעון מקומי. 

April 13 > קבלת פנים בהודו, סיור בדלהי ונסיעה 
למבואות ההימלאיה!  

ברוכים הבאים הבאים להודו!   
אנו לא לנים בדלהי עד סוף הטיול אך העיר הבירה של הודו תקבל את פנינו, ונעשה בה סיור של 

חצי יום.   
נתחיל את המסע שלנו כמו תרמילאים ברובע ה"מיין באזאר" – שער הכניסה של עשרות אלפי 
מטיילים ישראלים להודו בשנה.  נפגוש תרמילאים, נסתובב בשוק, נתרשם מהגסט האוסים,  
ונשב בבית קפה.  ,  כמו כן ככל שיותיר הזמן בדלהי נעבור במספר אתרים כגון: בית הפרלמנט, 

בית הנשיא,  שער הודו. 

בשעות אחר הצהריים נועבר  לרכבת המהירה shatabdi express  לצ'אנדיגר – העיר המיוחדת 
שבמבואות ההימלאיה, במלון נאכל ארוחת ערב ונסיים את היום הראשון והמרגש בהודו.  
צ'אנדיגר היא עיר נעימה ומתוכננת בצורה שונה מערים הודיות טיפוסיות . היא מהווה נקודת 
נחיתה רכה בהודו, ונמצאת במבואות ההימלאיה כך שיום לאחר מכן נצא לסיור מעניין ונסיעה 

לתוך ההרים! 

 April 14 > צ׳אנדיגר ונסיעה למנאלי 

נתעורר מוקדם ונאכל ארוחת בוקר במלון. 
צ'אנדיגר היא עיר בירה המשותפת לשתי המדינות - פאנג'אב והריאנה והיא עטורת גנים 
ומוזיאונים, כאשר הגן המפורסם ביותר הוא גן הפסלים - גן הזוי למדי ובו עשרות אלפי פסלים 
של בעלי חיים, אנשים ועוד. נסייר בבוקר בגן ונתרשם מהפסלים שנוצרו משלל חומרי גלם 
ומהאוירה. לאחר סיור הבוקר נצא באוטובוס שלנו לכיוון מנאלי. נגיע בערב לעיירה הציורית, 

נתאקלם במלון, ואחרי ארוחת ערב נפגש למפגש קבוצה. אנחנו בהרי ההימלאיה!  



April 15-17 מנאלי ועמק פרוואטי 
 חוויה שמתוארת על ידי רבים  ,(Delhi)   דלהי אחרי הנחיתה הראשונה בהודו והמפגש עם
כ"קשוחה", אין ספק שתהנו להגיע למקום כמו מנאלי,  מקום אידאלי להתאקלמות בהודו 
 אך אל   מנאלי נראית אירופאית לכל דבר, לאחר יומיים של מעברים. בחלקים מסויימים שלה,
 דוכני אוכל מקומי והוויה הינדית  תטעו- באזור מנאלי תמצאו גם שווקים ססגוניים מקומיים,

לכל דבר.  לא פלא שזהו מקום הנופש הפופולרי ביותר עבור הודים! 

במהלך 3 הימים נחווה את ההימלאיה הקסומה,  הירוקה והיפייפיה.  נערוך פעילויות וסיורים 
קבוצתיים וגם ניתן לכם חברי הקבוצה זמן חופשי ודפי תדריך המאפשרים לכם חוויות 
המתאימות לכם באופן אישי,  בין אם חוויה של טבע, מעיינות , בתי קפה ושופינג או חוויות 
 ראפטינג ברמות  אתגריות כגון מצנחי רחיפה (פאראגליידינג) ופעילויות נוספות. באזור יש גם 
שונות, רכיבה על סוסים, סנפלינג ועוד.    לא נפספס גם את הכפר ושישט אליו נצא ביחד 

בצורה קבוצתית.  

העיר מנאלי מתחלקת לשניים: New Manali ו-Old Manali. ממלכתם של התיירים הזרים 
 במנאלי נמצא ב-Old Manali שבמעלה הגבעה, שם נמצאים מרבית הגסהאוסים, המסעדות, 

החנויות שאנחנו אוהבים, בתי הקפה ושאר שירותי התיירות. 
New Manali מאופיינת בתיירות הודית. יש בה מדרחוב רחב ומודרני, תחנת אוטובוסים, שוק, 

מסעדות והרבה הרבה חנויות מקומיות. 
בין מנאלי הישנה למנאלי החדשה מפריד יער מנאלי- יער יפהפה ושמור, הכניסה אליו מותרת 

ומומלצת. 

עמק פרוואטי (Parvati Vally), או "פרוואטי ואלי" כפי שהוא מכונה באנגלית על ידי המקומיים, 
הוא מהעמקים היפים, הפורחים והירוקים, שתראו בכל ימיי חייכם. אז מה הפלא שמטיילים 
רבים מגיעים ליהנות ממנו ו"נתקעים" בו? אמנם עמק פרוואטי והכפר קאסול קיבלו את 
התדמית של מרכז תיירות הסמים של הודו, אבל יש בהם הרבה יותר מזה להציע למבקרים 
בהם. העמק קרוי שמה של האלה פרוואטי מהמיתולוגיה ההינדית. לפי המיתולוגיה ההינדית, 

פרוואטי הייתה אשתו של האל שיווה ואמו של סקאנדה גאנש, האל עם ראש הפיל. 
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April 18 > מנאלי > דרמסאלה 

יום נסיעה קסום בהימלאיה עם אוטובוס הקבוצה,  בדרך נעצור בנקודות יפות,  נאכל ביחד 

צהריים ונבלה עם חברינו למסע ביום נסיעה הודי צבעוני טיפוסי ומרגש. 

April 19-21 > דרמסאלה 

שמענו עליה רבות והנה אנו מגיעים אליה, אחד המקומות המפורסמים והפופולרים בקרב 
תרמילאים בהרי ההימלאיה - דרמסאלה.   פה נתאקלם ב-3 ימים של פעילויות, זמן חופשי 
והרבה חוויות כמו תרמילאים. נבקר בכל כפרי התרמילאים מקלוד גאנג' באגסו ודרמקוט.   

נחווה ליל סדר עם עוד אלפי מטיילים ישראלים באחד מהמרכזים הרבים 
העורכים ליל סדר.  חוויה של פעם בחיים! 

 
דרמסאלה הינה מרכז קוסמופוליטי ורוחני, המושך תיירים רבים. זהו המקום שמחבר לו יחדיו 

נזירים בגלימות אדומות, כופתאות מומו טעימות, חוגים, קורסים רבים ומגוונים, ואת ריצ'רד גיר 
שביקר בו לא אחת.  דרמסלה היא המרכז החשוב ביותר של מליוני הפליטים הטיבטים 
המתגוררים ברחבי הודו והדלאי למה מתגורר במקום. אם יהיה לנו מזל והוא לא מסייר 

בתקופה זו אולי נראה אותו גם.  

בנוסף, נמצאת דרמסאלה בסביבת טבע נפלאה, המזמנת אפשרות לטיולים קצרים של מספר 
שעות למפלים מרהיבים, צפייה ברכסים המושלגים, מעיינות חמים ועוד הם רק חלק מההווי 
של הטבע מסביב.  הנועזים שבכם יוכלו להתנסות בגלישה במצנח רחיפה עם מדריך בזמנכם 

החופשי.  

השילוב של כל אלו הוא שעושה את דרמסלה למקום שבו "נתקעים" תרמילאים רבים 
לשבועות ארוכים ואף חודשים. סדנאות כגון: יוגה, בישול, מקרמה, גילוף בעץ, מוסיקה ועוד 
ועוד ממש נותנות לחלק מהישראלים בכפר באגסו סדר יום של סטודנטים מתקופת האביב 

ועד הסתו. 
  .hodu.co.il חפשו בגוגל "דרמסאלה" - ראו את הוידאו על דרמסאלה באתר



מה נראה בדרמסאלה? 

אנו נישאר בדרמסאלה שלושה ימים בנוהל מקוצר אך נחווה 
חוויות בסיורים משותפים ובזמן חופשי: 

נבקר במקדש הדלאי למה, בו נחוש בקדושת המקום ונקפיד לסובב את     ●
המקדש בכיוון הנכון. נבקר גם במוזיאון טיבט הסמוך למקדש.  

   נסייר בשוק המרתק של מקלוד גאנג' ונסובב גלגלי תפילה טיבטים.  
נשב בבתי קפה ומסעדות בכפרי התרמילאים, ולפי תחומי העניין נשתתף  ●

בסדנאות. 
נצא לטיולים של מספר שעות בטבע שמסביב ולמפלים.  ●
נצא למעיינות חמים בתוך מקדש הינדי בסביבת דרמסללה.  ●
נבקר במצודת קאנגרה, מקדש באגסונג, ואתרים נוספים לפי רצון הקבוצה ●
נקיים מפגשים קבוצתיים ונתחיל את התהליך שלנו בנסיעה במקום נעים ●

זה שהינו אידאלי להתאקלמות בהודו.  



April 22 > אמריצר  

אמריצר ממוקמת במדינת פאנג‘אב (Punjab), היא עיר מרתקת באופי החיים האורבני הצפוף, 
אל מול הרוחניות הדתית השוררת בעיר. ברחובות הסואנים של אמריצר עוברים מאות אנשים 

בשעה, האוויר מהביל וגשם לפרקים מפתיע. אך ברגע שתעברו את ההמון תגיעו ל"מקדש 
הזהב" המנצנץ. זהו המקום הקדוש ביותר לסיקים, גולת הכותרת שלשמה רבים חוצים יבשות ו 

לדעת רבים המקדש המפורסם ביותר בהודו אחרי הטאג' מאהאל.  

בנוסף למקדש נבקר בטקס חילופי המשמרות המרתק המתרחש מדי אחר הצהריים בגבול 
הודו פקיסטן. הטקס הלאומי הינו חוויה תרבותית ייחודית.  

זהו יום סיור מרתק שתחילתו בדרמסללה וסופו ברכבת לילה לרישיקש,  כך שאיננו לנים 
באמריצר.  

בעוזבנו את אמריצר נעלה לרכבת לילה,  כאשר לכל אחד מאיתנו מיטה שמורה וניסע לאורך 
המישורים הגדולים של הודו אל העיירה רישיקש.  

רכבת לילה בהודו היא חוויה הזכורה לרבים מאיתנו התרמילאים והיא מסורת בטיולים 
המאורגנים שלנו. נתבונן בנעשה בתחנות, ברציפים ועל הקרונות. נאכל ארוחת דרכים על 


הרכבת ונרוויח חוויה שלא תישכח!



April 23-26 > רישיקש 

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 תיירים ותרמילאים ותיקה, בעלת שפע 
של פעילויות, קורסים, מלונות ומסעדות.  

רישיקש ידועה גם כבירת היוגה העולמית וניתן למצוא כאן מנחים ותיקים, ביניהם יוגי בן 106. 
הביטלס ביקרו כאן אצל מורם הרוחני המהרישי ואנו נבקר באשרם שבו שהו.  

 Daksh נבקר בעיר הארידוור הקדושה הסמוכה לרישיקש: נעלה ברכבל אל המקדש
Mahadev ונשתתף באחד מטקסי הפוג'ה הגדולים והמרשימים בהודו על מימי הגנגס. במידה 

ויוותר זמן נבקר בגאט השריפות  
  .Kankhal

ברישיקש נסגור את הטיול, כפי שפתחנו אותו במנאלי, במקום תרמילאי, בעל אוירה רוחנית 
ייחודית, רק שהתדר יהיה שונה: אם במנאלי היתה לנו רוחניות קוסמופוליטית טיבטית הרי 

שברישיקש הרוחניות היא הודית הינדית, ובה נגיע לסוף התהליך שלנו על אדמת הודו בביקור 
הזה, כולל טבילה/שחיה במי הגנגס שבמקום זה הינם נקיים וטהורים.  

בתאריך 26 באפריל ניסע לדלהי ברכבת המהירה shatabdi express עליה תוגש ארוחת 
ערב.  

April 27 דלהי > תלאביב  
יום אחרון בהודו. את היום נקדיש לשופינג, סיור חופשי ומפגש מסכם לטיול. 

נמריא בבוקר שלמחרת לתל אביב. 

טיול מהנה, 
צוות אופטימיות קוסמית. 


