
                                                    

 

 
 
 

 
Costa Malabar Mística:  
Temples i rituals ancestrals 
 

 
Una ruta en què recorrerem la Costa Malabar, de Kerala fins Karnataka, visitant temples amagats, importants 
centres de pelegrinatge pels hindús, ashrams dedicats a l'Amor Universal i platges espectaculars, veurem rituals 
ancestrals... El viatge el podem acabar  amb una estada de ioga i ayurveda a Gokarna. 
 
Itinerari: 
Dia 1: Ciutat d'origen - Cochin 
Sortida des de la ciutat d'origen, fins a Cochin (Kochi) Arribada, assistència i trasllat a l'hotel. Allotjament. 
 
Dia 2: Cochin 
Avui visitarem la ciutat, que està formada per diferents grups d'illes i penínsules. La part antiga de la ciutat és a 
Fort Kochi on trobarem algunes de les esglésies més antigues: St.Francis, Basílica de Sta.Cruz i també podrem 
gaudir de l'espectacle de les xarxes de pesca xineses ... Després anirem fins Mattancherry, on podrem visitar el 
Palau Holandès, el barri jueu al voltant de la Sinagoga i les botigues d'antiquaris. A la tarda farem un petit creuer 
pel port i assistirem a una representació de la dansa tradicional Kathakali. 
 
Dia 3: Cochin - Guruvayur - Cheruthuruthy 
A primera hora sortida cap a Guruvayur, petita ciutat en la qual es troba el temple dedicat al déu Krishna, i que 
és un important lloc de peregrinació. Encara que només està permesa l'entrada als hindús, val la pena recórrer el 
lloc. També visitarem l'antic palau del Zamorí, Punnathur Kota, on es troben els més de 50 elefants del temple, 
que són ofrenes i que s'utilitzen per a les cerimònies i festivals. Continuem fins Cheruthuruthy, ens allotjarem en 
un resort Ayurvèdic, a la vora del riu Nila. 
 
Dia 4: Cheruthuruthy - Calicut (Kozhikode) - Kannur 
Al matí visitarem la Kerala Kalamandalam, universitat pública per a l'ensenyament d'arts i cultura tradicionals de 
Kerala, i on podrem observar el treball dels estudiants. Aquí també es troba un dels primers i més importants 
centres de ayurveda: Keraleeya Ayurveda Samajam. Després de la visita seguim cap Kannur, via Calicut. 
 
Dies 5 i 6: Kannur 
Dies per gaudir de les platges, visitar els petits pobles de pescadors, i assistir a una de les representacions de 
Theyyam (d'octubre a maig), una misteriosa dansa ritual que té els seus orígens en cultes tribals i que només 
podem veure en aquesta zona. Al temple de Parassinikadavu Muthappan, es realitza diàriament el ritual, és un 
temple únic en què no se segueixen els rituals bramànics, i persones de totes les castes, religions i nacionalitats 
poden participar en el ritual. 
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Dia 7: Kannur – Bekal -Kasargod 
Sortida cap a Kasargod, en ruta visitarem el fort de Bekal, construït al  1645 i que ofereix una vista espectacular 
sobre el mar d'Aràbia. Arribada a Kasargod, que és un important centre de l'Islam al Sud de l'Índia, i on es troba 
l'ashram de Swami Ramdas, Anandashram i de  Swami Nityanand, Kahangad Ashram.  
 
Dia 8: Kasargod 
Dia per realitzar diferents activitats: sessions de ioga, meditació a l'ashram, 
veure algun ritual de Theyyam (d'octubre a maig), un recorregut en vaixell 
pels backwaters, o simplement contemplar la immensitat de l'oceà des de la 
platja, especialment a la posta del sol. 
 
Dia 9: Kasargod - Udupi 
Al matí sortida cap a Udupi, ja a Karnataka, i que és una important ciutat per 
als visnuïtes, ja que en ella va viure al segle XIII el sant Madhvacharya i va 
fundar el temple dedicat a Krishna, que és un dels set llocs de pelegrinatge més importants de l'Índia Sud. 
 
Dia 10: Udupi 
Dia per visitar la zona: a pocs quilòmetres de la costa es troba St.Mary's Island, que es creu va ser el primer lloc 
que va trepitjar Vasco de Gama a la seva arribada a l'Índia, i famosa per les curioses formacions de lava basàltica. 
També podem assistir a alguna de les espectaculars cerimònies que se celebren cada dia al temple. 
 
Dia 11: Udupi - Kollur - Murudeshwar - Gokarna 
Al matí sortida cap a Kollur, als peus dels ghats Occidentals, allà es troba el temple dedicat a la deessa 
Mookambika, l'únic lloc en què es manifesta com a Adi Shakthi: Mahakali, Mahasaraswathi y Mahalakshmi.. I un 
dels centres de pelegrinatge més importants de Karnataka, que té una antiguitat de més de 1.200 anys. Seguim 
cap a Murudeshwar, on visitarem un temple de Shiva, en el qual es troba la segona estàtua més gran del déu que 
hi ha a món. Seguim fins Gokarna. Arribada i allotjament. 

 
Dies 12 i 13: Gokarna 
Gokarna, és una petita ciutat que atrau pelegrins hindús, ja que en ella 
es troben importants temples, estudiants de Sànscrit, i amants de les 
platges, molt més tranquil·les que les de la veïna Goa. Visitarem alguns 
dels seus temples: Mahabaleshwar, on es troba el "Atmalinga", Maha 
Ganapathi, Uma Maheswara .... Ens barrejarem amb els pelegrins i 
brahmans, compartint rituals i cerimònies. 
També hi haurà temps per gaudir de les meravelloses platges de 
cocoters. Hi ha la possibilitat de realitzar una estada de ioga i 

ayurveda a  Swaswara, que és un terme sànscrit que significa "veu interior". 
  
Dia 14: Gokarna - Goa 
Matí lliure. A l'hora indicada sortida cap a l'aeroport de Goa, per agafar el vol de tornada. Nit a bord. 
 
Dia 15: Goa - Ciutat d'origen 
Arribada i fi dels nostres serveis. 
 
 
 


