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Jóga Élménytábor Rishikeshben, 
Indiában 

Jóga programok 

Az indiai Jóga Élménytábor célja, hogy hosszabb 
időre kiszakadjunk megszokott környezetünkből, 
elmélyítsük jógatudásunkat és gyakorlásunkat, 
valamint új élményekkel gyarapodjunk. A jóga 
őshazája lévén, Rishikesh autentikus miliője segít 
gondolatainkat önmagunkra irányítani, érzéseinket 
pozitív irányba terelni, lelki értékeinket pedig előtérbe 
helyezni. 

A tábor során érintjük az ászanákat, a pránájámát, a 
relaxációt, a meditációt és a jógaéletmód egyéb 
elemeit. A napi kétszeri ászanázás remek lehetőséget 
biztosít a fejlődésre, a jógásokkal való társulás és közös 
munka pedig lelkesít a gyakorlásra. Az órák fókusz 
területe eltérő lesz, így minden alkalommal más 
ászanasort végzünk. 

Az előadások során tárgyaljuk a tudat felépítését és 
működését, a védikus pszichológia elveit. Többek 
között szó esik az elmét, az intelligenciát és a hamis 
egót befolyásoló tényezőkről, a szabad akaratról, a 
karmáról, a gúnákról (kötőerőkről), a társulásról (a 
másokkal való kapcsolódásunkról), és a lelki életről. 

A gyönyörű természeti környezet biztosítja 
számunkra a teljes kikapcsolódást, a pihenést és a 
sokszínű szabadidős programokat, amelyek 
izgalmas tapasztalatokkal gazdagítanak. Az 
ájurvédikus kezelések lehetőséget teremtenek a test 
és az elme kiegyensúlyozására, az erőnlét és a közérzet 
javítására. 

 A részletes, órára lebontott programterv az 5. 
oldalon található. 

Ez a jógatábor igazi feltöltődés: megadja a testi 
egészséget, a szellemi vitalitást és a lelki 

harmóniát! 

Szeretettel várjuk a jelentkezésed! 

A Jóga élménytábor összekapcsolható az Arany 
Háromszög - Rajhastán királyi városai körúttal. 

(Részletek a bemutató utolsó oldalán.) 
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A Jóga Élménytábor oktatói 

Medvegy Gergely  

– vaisnava teológus és jógamester 

Gergely a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán két 
szakon (vaisnava teológus 2011 és vaisnava jógamester 
2012) kapott diplomát. Jelenleg a BHF és a Jóga 
Mindenkinek jógaoktatója. Több éves jógaoktatói 
tapasztalattal rendelkezik a jóga gyakorlati és elméleti 
területein egyaránt. Rendszeresen tart előadásokat és 
gyakorló órákat a következő területeken: testi és 
mentális ráhangolódás, jóga bemelegítés, ászanák, 
pránájáma, relaxáció, meditáció, ájurvéda, jógaélettan, 
jóga oktatásmódszertan. A főiskolai óráin túl számos 
tanfolyamot, szemináriumot, workshopot és tábort 
tartott a fent említett témákban, valamint több ízben 
részt vett indiai tanulmány- és zarándokúton. Jógaórái 
a BHF és a Jóga Mindenkinek szervezésén keresztül 
látogathatók, valamint cikkei a Jógapont online 
magazinon olvashatóak.  www.jogamindenkinek.hu  

Raszika (Kalamász Zsanett)  

– vaisnava jógamester, kismama jógaoktató és 
edző 

Raszika 1993 óta gyakorolja a bhakti-jógát. 2003-ban 
kapott avatást Sríla Indradyumna Swámitól, aki a 
Raszika préma dászi nevet adta neki (jelentése: az 
Istenszeretet szolgája). A hatha jógával kapcsolatos 
tanulmányait a Bhaktivédanta Hittudományi 
Főiskolán végezte 2012-ben, vaisnava jógamester 
szakon. 2010 óta oktat jógát Egerben.  2013-ban 
kismamajóga oktatói, majd 2014-ben sportoktatói 
végzettséget szerzett. Rendszeresen tart gyakorló 
órákat a következő területeken: testi és mentális 
ráhangolódás, jóga bemelegítés, ászanák, relaxáció, 
meditáció. 2011 óta minden évben részt vesz 
holisztikus szemléletű indiai utazásokon, ahol hatha 
jóga órákat tart a résztvevőknek. Raszika szeretne 
segítséget nyújtani , hogy minél teljesebb, boldogabb 
életet élj, hogy megtaláld az életcéljaidat. 
www.ejoga.hu Facebook: Eger-jóga  

A Jóga Élménytáborban meghívott indiai oktató 
is segíteni fogja a gyakorlást. 
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Élmény programok - Rishikesh 

 A tábort a Himalája déli vonulatain, egy festői 
kisvárosban, a hegyek között sebesen kanyargó 
Gangesz partján fekvő Rishikeshben tartjuk. 
Rishikesh a jóga és az ájurvéda hazája, és páratlan 
lehetőséget nyújt India kultúrájának, hagyományainak 
felfedezésére, illetve a minőségi kikapcsolódásra, 
felüdülésre.  

Felfedezzük a kisváros nevezetességeit – többek 
között a világszerte híres félistenek templomát –, 
belevetjük magunkat bazárok forgatagába, és egy 
gyönyörű templom szertartását is 
végigkövethetjük.  

Egyik este ellátogatunk az évezredek óta zajló Ganga 
pujára, ami a Gangesz imádata énekes 
meditációval és naplementével kísérve. Páratlan 
élmény, amit mindenkinek meg kell tapasztalnia. 

Egy másik bakancslistás élményt, a Gangesz-
raftingot is kipróbáljuk. Az út programjában egy két 
órás, normál állóképességgel könnyűszerrel 
teljesíthető vadvízi evezés áll, de többféle nehézségi 
fokozatú és hosszúságú raftingból lehet választani.  

Túrát szervezünk a Himalája erdei ösvényein 
hegyi vízesésekhez, illetve egy, a világtól elzárt 
hegyi rizstermelő faluhoz.  

Több este zenés-énekes meditációt tartunk a 
szálloda kertjében, a tiszta csillagos ég és a Himalája 
fölénk magasodó vonulatai alatt… 

Dzsip túrán veszünk részt, mely egy helyi 
kilátóhelyhez vezet, ahonnan megcsodálhatjuk a 
Garhwal Himalája hófödte csúcsait. A kilátóhely 
egyben Parvati, Síva hitvesének temploma is, így az Ő 
áldásában is részesülhetünk.  

Emellett pihenhetünk az itt még kristálytiszta vizű 
Gangesz finom homokos partján, vagy a szálloda 
medencéjénél mennyei kerteket idéző környezetben. 

A szállodában ájurvédikus kezelést és masszázst is 
igénybe lehet venni, illetve ájurvédikus 
egészségügyi állapotfelmérést és tanácsokat is 
kaphatnak a résztvevők 
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A programok napi lebontásban: 
           

dátum: 30.márc 31.márc 01.apr 02.apr 03.apr 04.apr 05.ápr 06.ápr 07.ápr 08.ápr 

reggel  
érkezés 
Delhibe  

07:00-
08:30 
jógaóra 

07:00-
08:30 
jógaóra 

07:00-
08:30 
jógaóra 

07:00-
08:30 
jógaóra 

07:00-
08:30 
jógaóra 

07:00-
08:30 
jógaóra 

hazaút 

reggeli    07:30-tól 07:30-tól 08:30-tól 08:30-tól 08:30-tól 08:30-tól 08:30-tól 08:30-tól   

délelőtt  
pihenés a 
szállodá-

ban 

Program: 
Delhi 
rejtett 
csodája – 
egy 
páratlan 
templom 
fölfede- 
zése 

Program: 
félistenek 
temploma
és város- 
nézés, 
vásárlás 
Rishikes-
ben 

Program: 
rafting 
(vadvízi  
evezés) 

Program: 
Dzsip túra 
-a hófödte 
Himaláját 
ígérő 
kilátóba 
és Parvati 
templomá
hoz 

Program: 
túra hegyi 
vízesés-
hez 
és egy 
rejtett 
rizsterme-
lő faluba 

Program: 
Hindu 
templom 
szertartá- 
sának a 
megtekin- 
tése, ill. 
vásárlás 

Program: 
Pihenés, 
medence 
Gangesz 
part 

hazaút 

ebéd    12:00-től 13:00-tól 13:00-tól 13:00-tól 13:00-tól 13:00-tól 13:00-tól 11:00-től   

kora 
délután 

 indulás 
Bp-ről 

Program: 
Delhi 
városnézés: 

                szabadidő: lehetőség ájurvédikus kezelésekre, vásárlásra, 
pihenésre(medence, Gangesz-part),  

indulás 
Delhibe 

 érke-
zés 

késő 
délután 

utazás 
Qutub 
Minar 

indulás 
Rishikes-

be 

17:00-
18:30 
jógaóra 

szabad 
program 

17:00-
18:30 
jógaóra 

szabad 
program 

17:00-
18:30 

jógaóra 
utazás  

vacsora      18:30-tól 18:30-tól 18:30-tól 18:30-tól 18:30-tól     

este utazás 

Lótusz 
templom, 
ISKCON 
Delhi, majd 
vissza a 
szállodába. 

érkezés 
Rishikes-
be 

19:30-
20:30 
előadás 
(v. zenés 
meditáció 
vagy 
beszélg..) 

Program: 
Ganga-
puja 

19:30-
20:30 
előadás 
(v. zenés 
meditáció 
vagy 
beszélg..) 

Program: 
zenés 
meditáció 

19:30-
20:30 
előadás 
(v. zenés 
meditáció 
vagy 
beszélg..) 

érkezés 
Delhibe 

 

(A programváltozás jogát fenntartjuk. A programokon való részvétel opcionális. - Mindet megtartjuk, de semmin sem kötelező 
részt venni. Ahogy az egyéni igény tartja, bármi kihagyható.) 
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Delhi csodái – 2 nap városnézés 

Az első nap délutánján indulunk Budapestről és 
másnap hajnalban érkezik a repülőnk Delhibe. Délig 
egy reptér melletti szállodában pihenjük ki az utazás 
fáradalmait. Ebéd után útra kelünk, hogy fölfedezzük 
Delhi legérdekesebb látnivalóit. Első állomásunk az 
ősi Qutub Minar lesz, mely a látnivalók mellett egy 
igazi rejtélyt is felsorakoztat. Később megtekintjük a 
Lótusz templomot, a Bahai vallás legfőbb szent helyét, 
illetve egy közeli hindu templomot, az ISKCON 
gyönyörű templomát, ahol részt vehetünk az esti 
szertartáson, illetve vacsorázhatunk a templom 
éttermében. Vacsora után visszatérünk a szállodába. A 
következő nap reggeli után útra kelünk Vrindavan felé, 
de útközben – még Delhiben – megtekintünk egy 
templomot (a pontos név legyen meglepetés ), mely 
a világ legnagyobb hindu temploma és egyben Delhi – 
szerintünk – legnagyobb látványosságává fog válni 
már a közeljövőben. A templom minden 
négyzetcentiméterét faragott szobrok, domborművek 
díszítik. Az ebéd után útra kelünk Rishikeshbe. 

A rishikeshi  hotel 

Rishikesh üdülő övezetének szélén, a Gangesztől 2 
perc sétára, festői környezetben található a hotel, 
mely virágoktól illatozó, gyönyörű birtokkal és egy 
medencével is rendelkezik. A jógaórák jó idő esetén 
(ami szinte garantált), a hotel udvarán lesznek 
megtartva, háttérben a Himalája alsóbb vonulatainak 
ormaival. Medence szolgálja a kikapcsolódást, és egy 
ájurvédikus kezelőhelyiség és Spa részleg is a 
rendelkezésünkre áll. A hotel három csillagos. A 
szobák légkondicionáltak. Mosoda szolgálattal, 
ingyenes wifivel és étteremmel is rendelkezik a 
szállásunk. A szálloda vegetáriánus étteremében 
rendkívül finomak és változatosak az ételek. Az 
elhelyezés kétágyas szobákban történik, vagy kérés 
esetén egyágyas felárral. 

Költségek 
 
Szinte luxus színvonalon, de a hátizsákos túrák ára 
alatt, tehát önköltségen, nonprofit jelleggel 
kínáljuk az utat. Aki a szállásokon szeretne spórolni, 
megteheti. Olcsóbb szobában szállhat meg, melyek 
nem luxus színvonalúak, de igényesek. Emiatt két 
változatot tudunk adni: 
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A tábor önköltségen:  

***89 eFt*** + repjegy (kb 150 eFt)  
 

Drágább szobákkal az önköltség:  
***117 eFt*** + repjegy (kb 150 eFt)  

 
A fenti tábor önköltség és repjegy ár tartalmazza: 

 Nemzetközi repülőjegyek 
 Minden nemzetközi repülőjeggyel kapcsolatos 

illeték 
 Minden hotel díja 
 Minden belső utazás (elsősorban bérelt 

buszokkal) 
 Minden meghirdetett jóga program  
 Minden meghirdetett élmény program (kivétel 

az ájurvédikus kezelés, masszázs) 
 
A fenti költség nem tartalmazza: 

 Vízumdíj (jelenleg 11 eFt online)  
 Utasbiztosítás (körülbelül 7 eFt) 
 Belépők (3 800 Ft) 
 Étkezés (Igényektől függően kb 14-20 eft.)* 

 
* Az étkezést közösen, biztonságos éttermekben 
szoktuk megoldani, de az egyedi igények miatt nem 
vesszük be az alapköltségekbe. 
 

Jelentkezési határidő 
 
2017.11.30-ig érdemes jelentkezni. December elején 
meg kell vennünk a nemzetközi repülőjegyet, hogy 
még jó áron jussunk hozzá. A jelentkezés az első 
részlet (180 eFt) befizetésével történik.  
 
Végső jelentkezési határidő 2018.01.31. Mivel az 
útjaink 3-5 hónappal az út előtt betelnek így javasoljuk 
a szeptember 20-ig történő jelentkezést. A jelenleg 
tapasztalható nagy érdeklődés és az előfoglalások 
miatt nem tudjuk garantálni, hogy egészen január 
végéig lesz hely.  
 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Az árakat 285 
Ft-os USD árfolyamig tudjuk garantálni. (Kivétel 
repjegy.) Az út végén visszaadjuk a kalkulált összeg és 
a megvalósult önköltség közötti különbözetet. 
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Szervező: India Spirit Egyesület 

 
Az utazás önköltséges és csak egyesületi tagok 
vehetnek részt rajta. Az egyesületi tagság 39 eFt/év. 
Bővebb információ az egyesületről és a tagságról: 
www.indiaspirit.hu email: info@indiaspirit.hu vagy 
lepnikell@gmail.com  
 
 

Korábbi útjainkról mondták:  
 
„Mennyi élmény, mennyi csoda, köszönöm szépen a 
Jó Istennek, hogy megajándékozott engem ezzel az 
utazással. Ma is rengeteget gondoltam vissza oda, ahol 
17 napon keresztül „laktam”. 
 
„Köszönjük szépen a csodás utazást! Le a kalappal a 
vezetőink türelme előtt! Köszönjük, hogy ott voltatok 
és mindent megtettetek, hogy jól érezzük magunkat.” 
 
 

Az India Spirit Egyesületről és 
önkénteseiről 

25 éve járjuk Indiát és éljük meg a mindennapokban 
India lelkiségét, kultúráját és gyógymódjait. 
Egyesületünk tagjai ezáltal lehetőséget kapnak, hogy 
olyan módon ismerhessék meg ezt a mással össze nem 
hasonlítható világot, ahogyan ezt csak mi tudjuk adni: 
Indiai útjaink holisztikus szellemben kerülnek 
felépítésre. Arra törekszünk, hogy India az emberi 
létezés legtöbb rétegét érintő örök élményt 
nyújtson az utazónak: A páratlan vagy rejtett 
történelmi és természeti látnivalóktól a kultúra, a 
mindennapi élet felfedezésén át a jógáig, az ájurvédába 
történő bevezetésig, és a spirituális kincsekig terjed a 
spektrum - általában egy úton belül is. Általában az 
utakon vannak tehát - nem kötelező jelleggel - 
jógaórák, ájurvédikus egészségügyi felmérés, 
tanácsadás és kezelés is. Bepillantást nyerünk az indiai 
családok mindennapi életébe, a sokszínű kultúrába, 
nyugati turisták által még felfedezetlen csodás 
helyekre, és a spiritualitás legmélyebb titkaiba is.  

Emellett - útitársaink elmondása szerint - ma már 
kihalóban lévő közösségi hangulat is kialakul a közös 
kalandok során. Örök barátságok, sőt máig tartó 
párkapcsolatok indultak el a korábbi útjainkon. 
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Mindezeken túl megfelelő lehetőséget biztosítunk 
az egyéni fejlődéshez, belső változáshoz is: a 
komfortzónán kívüli kalandok alakításában igény 
szerinti személyes szabadságot biztosítunk, és az 
utazás gyógyító és változásokat elősegítő mibenlétét is 
maximálisan megtapasztalhatják velünk az útitársaink. 
Nem egy kis szeletet mutatunk meg tehát Indiából, 
hanem mély és sokrétű megtapasztaláshoz segítünk 
hozzá mindenkit, aki az India Spirit Egyesület 
www.indiaspirit.hu tagjává válik, és úgy dönt, hogy 
részt vesz az egyesületi utakon.  

Szinte luxus színvonalon, de a hátizsákos túrák 
ára alatt nyújtjuk mindezt – mert az útjaink 
önköltségen, nonprofit jelleggel valósulnak meg.  

Az utak színvonalát szintén a széleskörű 
tapasztalatainkra építve alakítottuk ki. Nem bízzuk a 
véletlenre: úgy mutatjuk meg India szépségét és rejtett 
kincseit, ahogyan csak hátizsákos, költségkímélő 
utakon lehet, de kiküszöbölve a hátizsákos utak 
negatívumait. Elsősorban 4 csillagos szállodákban 
szállunk meg (alacsonyabb szintűben csak akkor, ha 
megfelelő színvonalúnak találjuk). Nem helyi 
tömegközlekedéssel, hanem Indián belüli 
repülőkkel, illetve főleg bérelt luxusbuszokkal 
utazunk. Azt valljuk, hogy a helyi életbe és kultúrába 
nem a rossz körülmények között történő alvással és a 
helyváltoztató utazás során kell belekóstolni. Arra 
vannak sokkal megfelelőbb időpontok és lehetőségek: 
a programjaink, túráink.  

Emellett az utazásokat biztonságosan, a lehető 
legtöbb területet biztosítva valósítjuk meg.  

Mindezek miatt nem véletlen, (és nem ámítás), hogy a 
korábbi útitársaink 100%-a élete egyik legnagyobb 
élményeként, és nem egyszer fontos pozitív élet-
változásokat generáló belső utazásként tartja 
számon az utat, illetve az egyesületünk által nyújtott 
szolgáltatásokat.  

Szeretettel várunk a Csodás Indiába,                
egy életre szóló, mesés utazásra, és jóga 

élménytáborba, mely egyben egy páratlan                                   
belső utazás is lesz.  
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A Jóga Élménytábor a következő úttal 
kapcsolható össze: 

 


