TAΞΙΔΙ

Κ

αμία στιγμή δεν είναι λάθος
για να κάνεις το σωστό» μου
έγραψε σε SMS ο γκουρού
που γνώρισα στην παραμυθένια πόλη του, αφού είχα
ήδη φύγει για την περιπλάνησή μου στο
υπόλοιπο Ρατζαστάν, που αποτελεί έναν
από τους πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμούς. Η πόλη του δεν είναι άλλη από την
Ουνταϊπούρ, μια πολιτεία-πρότυπο που έχει
μετατρέψει τα ταρατσάκια της σε καθαρά
εστιατόρια με κήπους, προκειμένου να
απολαμβάνουν οι χιλιάδες επισκέπτες της
τους αντικατοπτρισμούς των γοητευτικών
κτισμάτων στην επιφάνεια της γαλήνιας,
αναγεννημένης λίμνης. Η πόλη ιδρύθηκε
στα μέσα του 16ου αιώνα από τον βασιλιά
(Σινγκ) Ουντάι τον Β΄ της δυναστείας των Μεγουάρ, που είναι ίσως η παλαιότερη εν ζωή
δυναστεία στον κόσμο. Οταν ήταν 15 ετών ο
νεαρός γαλαζοαίματος γλίτωσε από τα δολοφονικά χέρια του εξαδέλφου του, Μπεντίρ,
χάρη στην αυταπάρνηση της νταντάς του, η
οποία τον φυγάδευσε, θυσιάζοντας το δικό
της παιδί. Ο Ουντάι εμφανίστηκε έπειτα από
δύο χρόνια, εξορίζοντας τον εξάδελφο και
παίρνοντας πίσω τον θρόνο. Αργότερα ίδρυσε την Ουνταϊπούρ, την πόλη των λιμνών,
που ανθεί ως τις μέρες μας.
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καλούνται τα παραδοσιακά μοτέλ της
Ινδίας που διαθέτουν
αυλή με σιντριβάνι
και τοιχογραφίες.
Στα γραφικά ταρατσάκια τους στην
Ουνταϊπούρ συρρέουν οι επισκέπτες για
να απολαύσουν τη
θέα στη λίμνη.
q Κάθε απόγευμα στις επτά, στην
αυλή του χαβελί
Μπαγκόρε-κι, αυτόχθονες ντυμένοι με
τις φορεσιές τους,
χορεύουν, παίζουν
ινδικό θέατρο κούκλας, «πολεμούν»
και ακροβατούν στις
φωτιές συνοδεία
ζωντανής μουσικής.

q Μεγάλο μέρος
του συμπλέγματος
των παλατιών της
πόλης λειτουργεί
ως μουσείο.Το απλό
εισιτήριο κοστίζει 50
ρουπίες (0,75 ευρώ),
ενώ θα καταβάλετε
200 ρουπίες (3,5
ευρώ) αν θέλετε να
φωτογραφίσετε ή να
τραβήξετε βίντεο.
Η ξενάγηση θα σας
κοστίσει περίπου 2-3
ευρώ.
q Στο Καφέ
Κρυστάλ στο Παλάτι
των Κρυστάλλων,
θα βρείτε φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ
με κάρδαμο ή τσάι
τριαντάφυλλο.

χαβελί μπαγκόρε-κι

Πού να μείνετε

Στο Fateh Prakash Palace (www.hrindia.com, τηλ. 0091 294
2528 016), στην καρδιά της παλατιανής πολιτείας, θα νιώσετε σαν
μαχαραγιάδες.
Το Lake Palace (www.tajhotels.com, τηλ. 0091 294
2528 800) είναι ένα απομονωμένο κατάλυμα με αριστοκρατικά δωμάτια, spa και όλες τις ανέσεις.
Αν αναζητάτε οικονομική διαμονή, το πανδοχείο
Panorama (στο Chand Pole, τηλ. 0091 294 2431 027) διαθέτει δωμάτια με ωραίες τοιχογραφίες και θέα στη λίμνη.
Αν θέλετε να καταλύσετε σε ένα παραδοσιακό μοτέλ
(χαβελί) μπροστά στη λίμνη, το Amet Haveli (στο Chand Pole,
τηλ. 0091 294 2434 009) αποτελεί ιδανική επιλογή.

lake palace

Η παραμυθένια πόλη των
παλατιών κυκλώνει ειδυλλιακά τη
λίμνη Πίτσολα δημιουργώντας το
ιδανικό φόντο για ένα ταξίδι ζωής.
Κείμενο - φωτογραφίες:
Μάρω Κουρή.

q «Χαβελί» απο-

Ουνταϊπούρ

Στη
Βενετία
της
Ανατολής

Τι να δείτε

Υπό τους πρωινούς χαρούμενους ρυθμούς των ινδικών μπάτζανς που αντηχούν από τα σχολειά, τους ναούς, τα μαγαζιά και τα
καφέ της πόλης, γυναίκες κάνουν την μπουγάδα τους στις όχθες της
λίμνης και αγόρια δοκιμάζουν θεαματικές βουτιές. Οι φωνές των
τελάληδων, οι τοίχοι με τα κρεμασμένα πλουμιστά και χρυσοκέντητα
με καθρεφτάκια κιλίμια που ράβουν οι γυναίκες των κοντινών φυλών,
τα ρίκσο (ποδήλατα ταξί) που τρέχουν ανεξέλεγκτα και σταματούν με
ιερότητα μόνο μπροστά στις ισχνές αγελάδες, κουδουνίσματα από
τα βραχιόλια στα πόδια των γυναικών που κρύβουν τη μυστηριώδη
ομορφιά τους μέσα στα φανταχτερά και μακριά παντζάπ και μυρωδιές
μπαχαριών συνθέτουν τον λαβύρινθο της Παλιάς Πόλης που φιλοξενεί
ένα εξωτικό παζάρι.
Ο ναός Τζαγκντίς είναι απ’ άκρη σ’ άκρη σμιλεμένος με διαφορετικές μορφές του Βισνού, καθώς και με
σκηνικά από τη ζωή του Κρίσνα. Το χρυσοπέτρινο
Παλάτι της Πόλης αποτελείται από 11 μικρότερα
μαχάλ (παλατάκια) που έφτιαξαν οι μαχαραγιάδες τους
πρώτους τρεις αιώνες ίδρυσης της πόλης. Θαυμαστές
αυλές και χαμηλοσκέπαστα περάσματα τα συνδέουν
μεταξύ τους με περίπλοκο τρόπο, ώστε να εμποδίζεται
η παρείσδυση των εχθρών.
Από την αποβάθρα θα πάρετε το καραβάκι για να
ξεκινήσετε τον γύρο της λίμνης και να θαυμάσετε
ο ναός τζαγκντίς
εν πλω την αριστουργηματική αρχιτεκτονική των
παλατιών, των πυργίσκων, των χαβελί και των γκατς – αυτών των
παράκτιων μικρών ναών με σκαλιά που «βουτούν» στο νερό και αποτελούν ιδανικό στέκι κολυμβητών. Στο μεγαλύτερο νησί της λίμνης, το
Τζαγκ Μαντίρ, σας υποδέχονται δύο πέτρινοι ελέφαντες. Το νησάκι
είναι ένας τεράστιος κήπος και κατοικείται από τρεις κηπουρούς που
φροντίζουν τα λουλούδια που στολίζουν τις γιορτές του μαχαραγιά. Το
κτίσμα Γκολ Μαχάλ ενέπνευσε τον πρίγκιπα Κουρούμ όταν έφτιαξε
το Ταζ Μαχάλ.

Πού και τι να φάτε

Στα τραπέζια του Lake Palace (τηλ. 0091 294 2528 800) θα βιώσετε μια αξέχαστη γκουρμέ εμπειρία σε ένα από τα πιο ρομαντικά πλωτά
εστιατόρια του κόσμου.
Στη σπιτική ατμόσφαιρα του Queen Café (στο Chand Pole) θα γευθείτε εναλλακτικά πιάτα, όπως αυθεντικό ινδικό φαγητό μαγειρεμένο
με φρέσκα φρούτα, ντόπιο λαχανικό πεκόρας και μπαχαρικά.
Στο Νatraj (τηλ. 0091 294 2487 488), με δύο ευρώ το πιάτο,
απολαμβάνει κανείς πατροπαράδοτες συνταγές (thali), μια ποικιλία
από ρύζι μαγειρεμένο με φρέσκα λαχανικά και μπαχαρικά του Νότιου
Ρατζαστάν, συνοδεία οσπρίων, άρτων και δροσερών ροφημάτων.
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