EKSOTISK VENNETUR til INDIA
01. - 10. Februar 2020
Delhi – Taj Mahal, Agra - Kajuraho - Varanasi

Kajuraho: Den
amorøse og vidunderlige
byen. Dette er poesi i
steiner hvor
guddommelig- heten
oppnår erotisme eller
erotismen oppnår
guddommeligheten. Selv
om erotiske skulpturer i
Kajuraho danner bare en
tiendedel av
utskjæringene, de har
tjent templene navnet
'Kamasutra templer’.
Kajuraho-templene er
oppført på UNESCOs
verdensarv liste og
regnes for å være ett av
verdens 7 underverker
Templene ble bygget i en
periode over 200 år fra
950 til1150.
VISUM / FORSIKRINGER:
Visum for Skandinaviske
borgere fås ved ankomst
etter registrering på nett.
PÅMELDING: 1. SEP 2019
Depositum på 5000 kroner
forfaller ved bestilling.

PRIS: NOK 12 495
ved 14 deltagere
Enkeltromstillegg: 2 995,Travel and Learn AS
er medlem av

Ved den hellige elv Ganges sine bredder ligger Varanasi (1,5
millioner innbygg.), et samlepunkt av spirituell energi hinduenes helligste by og den eldste kontinuerlig bebodde
byen i verden. Hellige kuer, mystiske religiøse menn, berømte
Ghats (badesteder) - der hinduene renser sine sjeler. Ifølge
Mark Twain er Varanasi eldre enn historien, eldre enn
tradisjonen, til og med eldre enn legenden, og ser dobbelt så
gammel ut som alle disse til sammen. Varanasi ble ifølge
legenden grunnlagt av Shiva (Hindu gud). Buddhismen ble
grunnlagt her drøyt 500 år fvt. Det er ikke tvil i verden om at
Varanasi er et magisk sted. Alle som dør her, oppnår moksha,
en tilstand der man slipper gjenfødelse, der man fris fra livets
sirkel. Mange eldre kommer hit nettopp for å dø, mens andre
ønsker å bli kremert langs Ganges’ bredder for å oppnå
moksha i det asken blir skjøvet ut i elven.
Dag 1 LØRDAG 01. FEBRUAR

Oslo – New Delhi

Mat på fly

Vi møter dere på Delhi flyplass. Transfer direkte til hotellet og sjekker inn. 2 netter på
sentralt beliggende Hanz Plaza hotel **** eller lign.

Dag 2 SØNDAG 02. FEBRUAR

New Delhi

F, M

Vi starter dagen med å besøke Old Delhi, med bl.a. Jama Masjid, som er av de største
moskeene i India og det historiske Røde Fort. Ved hjelp av sykkeldrosjer (Rickshaw)
kommer man gjennom trange gater med mange spennende butikker og et yrende
folkeliv. Vi besøker Raj Ghat, hvor Mahatma Gandhi ble kremert. Etter lunsj fortsetter vi
turen til New Delhi hvor vi skal besøke Qutab Minar og Humayuns grav. Vi avslutter
turen med å besøke India Gate og presidentpalasset som er flankert av Parlamentet og
regjeringsbygningene. Overnatting i Delhi.

Dag 3 MANDAG 03. FEBRUAR

Delhi – Agra

F, M

Vi tar hurtigtog (3-4 t) til byen Agra. Vår bagasje kjøres separat til vårt hotell. Vi får en
lokal guide som viser oss Red Fort i Agra. Overnatting på 3-4* hotell 2 netter.

Dag 4 TIR 04. FEB
Vi skal bruke dagen
til å besøke Taj Mahal
på formiddagen og
etter lunsj skal vi besøke den forhistoriske
forlatte byen, Fatehpur
Sikri, som er på
UNESCOs verdesarv
liste. Overnatting i Agra.

Agra – Fatepursikri

F, M

INKLUDERER:
- Alle arrangement som
beskrevet i programmet
- Alle inngangspenger til
museer og severdigheter
- båttur på Ganges
- innlandsfly Agra-Kajuraho /
Varanasi-Delhi
- Tog reiser Delhi-Agra,
Khajuraho – Varanasi og
separat transport for bagasje
- engelsk talende lokale guider
og Tour Manager
- norsk reiseleder fra Travel
and Learn dersom det er min.
15 deltagere
- Måltider som vist F, L, M.

Dag 5 ONSDAG 05. FEBRUAR

Agra - Kajuraho

F, L, M

INKLUDERER IKKE:
- flt tur/retur Oslo, visumsgebyr,
visumservice, personlige
utgifter, reise-forsikring,
avgifter for kamera, Tips for
guiden og sjåføren.

I dag er det tid for å spasere rundt for å oppleve den hellige byen på egen hånd,
Varanasi og de hinduistiske templene langs breddene av Ganges.

I dag skal vi ta fly fra Agra til Kajuraho og beundre templene som er med på UNESCOs
liste over verdensarven og er rikelig utsmykket. Dette er poesi og Kamasutra på steine en del med sterkt erotiske motiv. Overnatt i Kajuraho på 3-4* Hotel med middag.

Dag 6 TORSDAG 06. FEBRUAR

Tog Kajuraho – Varanasi ca.9t

F, M

Tog reiser i India er eventyrlig og et minne for livet. Mange spennende fotoobjekt både
på stoppene underveis og i selve togkupeene. Bli med på det spennende reise fra
Kajuraho til hellige byen Varanasi. Overnatting i Varanasi.

Dag 7 FREDAG 07. FEBRUAR

Varanasi

F, L, M

Tidlig om morgenen drar vi på båttur på elven Ganges for å oppleve soloppgangen over
Ganges mens himmelen farges rød og elvebredden fylles av tempelprester, pilegrimer
og ulmende kremasjonsbål. Ikveld skal vi oppleve kveldsseremonien i Varanasi ved
Ghats, også kalt Fire Puja. Seremonien er en hyllest til elven Ganges, solen, Lord Shiva,
grunnleggeren av Varanasi, ilden og hele universet.

Dag 8 LØRDAG 08. FEBRUAR

Dag 9 SØNDAG 09. FEBRUAR

Varanasi

F, D

Varanasi - Delhi

F, M

Farewell Dinner at a nice Restaurant or Hotel. Overnatting på Airport Hotel 3-4*

Dag 10 MANDAG 10. FEBRUAR

Hjemreise / Goa

Mat på flyet

Hjemreise eller forlenget opphold i Goa

FORLENG FERIEN MED GOA 10. – 16. Februar

7 dager

Pris må beregnes ved bestilling da det avhenger av flypris og hotell.
Vi vil legge tilrette for at du kan forlenge ferien med fly fra Delhi direkte til Goa.
Veldig bra hotell på Colva Beach i Syd-Goa. Flyreisen kun fra Delhi til Goa er inkl.

Dag 1 (MAN 10. FEB) Avreise fra Delhi med fly – ankomst Goa om kvelden
Transfer til hotellet i Colva
Dag 2-6
Fritid med sol og bad i Goa på Skylark resort
SØN 16. FEB Avreise Goa / Delhi etter deres fly valg
Ta kontakt og vi beregner pris. Ved min. 10 personer

Ca. PRIS vil være NOK 4 445 per person i dobbeltrom
(tillegg for rom mot swimmingpool ca 975 kr per person)
Enkeltromstillegg ca NOK 1 995

PÅMELDING: Travel & Learn, Strandveien 32, 1545 Hvitsten
Eller til: post@travelandlearn.no Tel: 47 89 60 60
Meld deg på før 1. september 2019

