NORD-INDIA 1. - 12. Februar 2020
Delhi - Pushkar - Jodhpur - Jaisalmer - Udaipur

RAJASTAN
er den mest fargerike av alle
Indias delstater. Kvinner kler seg
i utrolige fargesterke drakter og
masse tunge sølv-smykker.
Mennene bærer turbaner i forskjellige farger, som forteller
hvilken stand de hører til.
Rajasthan hører ikke til Indias IT
industri. Tvert imot – her er det litt
gammeldags og veldig "tusen og
en natt". Rajasthans maharajaer
har for lengst mistet kongetitlene,
men fremdeles lever noen av
dem på de fantastiske eiendommene. Mange av palassene
er i dag gjort om til museer og
hoteller.
Reisen kombinerer noen av NordIndias mest kjente historiske og
kulturelle perler med opphold i
sjarmerende hotell, samt
spennende møter med lokalbefolkningen. Vi tar deg med til
det moderne India, samtidig som
du får et godt innblikk i livet på
landsbygden der tiden har stått
mer stille.

PRIS: NOK 26.590
Enkeltromstillegg: 7.225,-

I det mangfoldige India er knapt noen delstat mer
fargerik enn Rajasthan – de dansende påfuglers
land. Hver time her er en fryd for øyet – ørkenen
skifter stadig farge og du får oppleve en genuin
og spennende kultur, folk er fargerike og stolte,
landet er fylt av drømmepalasser og festninger.
På denne reisen kan du også besøke Taj Mahal og Goa.
Dag 1 LØRDAG 1. FEBRUAR

Trondheim/Bergen/Oslo

Mat på fly

Vi reiser med Turkish Airways fra Oslo til Delhi og ankommer tidlig neste morgen til
Indias hovedstad. Etter ankomst til flyplassen i Dehli på natten reiser vi direkte til hotellet
og sjekker inn. 2 netter på sentralt beliggende Hanz Plaza hotel **** eller lign.

Flyskatt i tillegg per 1.1. kr 1.262

Dag 2 SØNDAG 2. FEBRUAR

INKLUDERER:
- Alle arrangement som
beskrevet i programmet
- Alle inngangspenger til
museer og severdheter
- Lokal guide og norsk
reiseleder
- Måltider som vist F, L, M.

Etter en sen frokost/brunsj får vi det første møtet med India, Indias pulserende hovedstad. I mylderet av mennesker, kuer og sykkeldrosjer skjønner du at du befinner deg
svært langt hjemmefra. Delhi er fullt av kontraster, fra de mest moderne bygninger og
shoppingsentre, til tradisjonell bebyggelse i gamlebyen, Old Delhi. Det er mange ting
som kan være verd å få med seg i Delhi. Dette er en av de byene i verden med eldst
historie. Byen var en gang et stort handelssentrum der mongoler, tyrkere, persere,
afghanere og engelskmenn møttes. Alle disse folkeslagene har bidratt til Delhis
turbulente historie og byen er gjenoppbygd hele sju ganger! I dag består Delhi av
tvillingbyene New Delhi og Old Delhi, som er det kulturelle og politiske senteret i verdens
største demokrati. Vi har en by sightseeing og ser et spektakulært sound and light show i
Red Fort innen vi spiser velkomstmiddag.

VISUM / FORSIKRINGER:
Visum for Skandinaviske
borgere fås ved ankomst
etter registrering på nett.
PÅMELDING: 1. NOV 2019
Depositum på 5000 kroner
forfaller ved bestilling.
Travel and Learn AS
er medlem av

Dag 3 MANDAG 3. FEBRUAR

New Delhi

Ajmer og Pushkar

F, M

F

Vi reiser grytidlig med Rajdhani Express tog fra Delhi med ankomst Ajmer ca. kl 13.00.
Ajmer ligger 11 km fra Pushkar. Her er det vert å stoppe for å besøke helgenskrinet til
Sufi-helgenen Khwaja Moin-ed-din Chisti. Dette er et av de helligste pilegrimssentrene i
India, og byr på opplevelser av en helt annet kultur.
Pushkar er en viktig pilegrimsby for hinduer, og kjent for sine kamelmarkeder. Spaserturen gjennom byens gater og smug er som et stort, åpent teater. Et yrende folkeliv
kombinert med musikk og fremmede dufter blir en opplevelse for alle sanser. Verdens
eneste Brahamatempel besøker vi her. Pushkar er en landsby som kunne vært tatt ut av

RAJASTHANs ”THAR-ØRKEN og MAHARAJA-PALASSER”

s. 2

"Tusen og en natt". Dette er et av de helligste stedene i India. Hit valfarter pilegrimer for
å besøke templet til skaperen, Lord Brahma. Her kommer de for å bade i den hellige
innsjøen. I den hellige byen er både egg, melk, kjøtt og sprit forbudt. Byen og dens
hellige innsjø ligger omkranset av fjellhøyder. Den hellige sjøen omkranses av vakre
hvite ornamenterte bygninger og templer, og det går marmortrapper ned til "brygger"
mellom annethvert hus. Lunsj på toget og vi samles til middag på kvelden et sted.
2 netter på Jagat Palace Hotel ***+ med herlig svømmebasseng og romantiske fine rom.

Dag 4 TIRSDAG 4. FEBRUAR

Pushkar

F, L

Denne dagen er i sin helhet satt av til å lære og se. Kjell tar dere med på en langsom
vandring blant hellige menn, «sadhuer», kuer, pilgrimer og til templet. Vi besøker nemlig
det eneste Brahma templet i India. Kjell skal introdusere og på en forenklet måte gi litt
kunnskap om hinduismen og dens ulike praktiseringer. Vi spiser vegetarlunsj (kjøtt og
fisk, t.o.m egg er forbudt i denne hellige byen) fra bugnende bord med lekre retter – og
drikker alkoholfritt (alkohol er også forbudt i denne byen – så ta med din egen)! Kanskje
vi får til en tur på kamel ut i ørkenen i løpet av ettermiddagen og solnedgangen.

Dag 5 ONSDAG 5. FEBRUAR

Pushkar - Jodhpur 285 km

F, M

Etter frokost starter vi vår busstur gjennom steppeørkenen til ”den blå byen” Jodhpur. Vi
har en stopp for lunsj på egen hånd underveis.
Jodhpur dateres tilbake til 1459 og ble raskt et blomstrende handelssenter. Byen betegnes
som "den blå byen" på grunn av de blåmalte husene. Merhangar Fort reiser seg 125
meter på en steinete åskam midt i byen. Vi skal ha en guidet sightseeing i byen og på
festningen. Jodhpur er fullstendig dominert av fortet, som av mange blir ansett som det
mest formidable i Rajasthan. Det imponerende byggverket troner på den eneste høyden i
byen. Det første inngangspartiet bærer fremdeles merker etter kanonkuler. På veggen
innenfor finnes avtrykk etter små kvinnehender. Dette er kvinner på vei for å la seg
brenne på sin manns likbål. Utsikten fra kanonstillingene er fantastisk, og man skjønner
hvorfor Jodhpur har fått tilnavnet "den blå byen".
Rajasthan er hjemlandet til Rajputene (soldater) - klanen som styrte landet i 1000 år.
Maharajaen bor fortsatt i sitt kongelige palass Umaid Bhavan selv om deler av palasset
er omgjort til et luksuriøst hotell.
1 natt på Indana Palace **** eller Gateway Hotel**** eller lignende.

Dag 6 TORSDAG 6. FEBRUAR

Jodhpur – Jaisalmer

F

Vi har tidlig avreise etter frokost til jernbanestasjonen der vi tar tog fra Jodhpur og
ankommer Jaisalmer til lunsj. Jaisalmer kan virkelig kalles byen fra ”1001 natt” og har
også fått navnet ”den gyllne by” – nå kommer vi virkelig inn i Thar ørkenen. Etter
ankomst sjekker vi inn på hotellet i Jaisalmer fortet og spiser lunsj på egen hånd. Om
ettermiddagen har vi en by rundtur i Jaisalmer og i Fortet. Middag på egen hånd.
2 netter på romantiske Hotel Killa Bhawan og/eller Gorbandh Palace, i selve fortet.

Dag 7 FREDAG 7. FEBRUAR

Jaisalmer

F

Byen Jaisalmer ligger langt inne i ørkenen ca 40 km unna den Pakistanske grensen.
Festningsbyen ble bygget i det 12. århundre og er en arkitektonisk drøm i gul sandstein.
Beliggende i ensom stillhet i Thar-ørkenen beundrer vi fortene og plassene. Flere fint
utskårne Jain-templer i og omkring Jaisalmer minner alle om en storslagen historie.
Balkongene som stikker ut fra husene på hver side av gatene møtes nesten over hodene
våre. Innenfor fortets murer finnes det en mengde detaljert uthogde bygninger med
fantastiske fasader og omhyggelig utarbeidede balkonger. De fleste palassene krones av
en metallparaply som er plassert på en steinsøyle. Jain-templene inne i fortet er dekorert
med guddommer og detaljerte, dansende figurer i en mytologisk setting. I tilknytning til
disse templene ligger et bibliotek som inneholder noen av Indias eldste håndskrifter. En
av disse er skrevet i svart blekk på et palmeblad med fargede tre omslag.

UDAIPURS ROMANTISKE SPIR OG SJØER

s. 3

Rajasthan er kjent for å ha Indias beste kjøkken, basert på verdens mest eksotiske krydder
og grønnsaker. Menyen får du servert i et utall varianter. Du har også mulighet til å bli
med inn på kjøkkenet og ta med deg oppskrifter og noen av kokkens hemmeligheter hjem
INKLUDERT EKSTRA UTFLUKT: Ettermiddagsekskursjon til Sam Dunes. SAMØRKENEN: 40 km fra Jaisalmer ligger sanddynene i Sam-ørkenen, som glimrer i sølv og
gull i det himmelen står i brann og Rajasthani-musikere spiller. Dette kan være en
uforglemmelig opplevelse.
EKSTRA ØRKEN-TUR MED OVERNATTING I ØRKENEN Nok 500 som må bestilles
før avreise til India.
Kamelsafarien går gjennom helt avsidesliggende landsbyer og over i sanddyner. Man får
et innblikk hvordan folk lever og bor i slike klimatiske omgivelser. Opplev gjestfriheten til
de lokale som aldri har sett en hvit mann på kamel før - og opplev stillheten og magien
under stjernehimmelen i sanddynene. Vi bor som alltid komfortabelt. I sanddynene bor vi
i "tigerjakttelt" tilsvarende dem de kongelige benyttet på sin tigerjakt.

Dag 8 LØRDAG 8. FEBRUAR

Jaisalmer – Udaipur

F, L

Denne morgenen tar vi på nytt toget tilbake til Jodhpur der vi ankommer tidlig på ettermiddagen. Vi koser oss med nistepakke-lunsj om bord i toget før vi kommer fram. Vår
buss tar oss fra Jodhpur og kjører over fjellene med en stopp ved 1000 pilar-templet i
Ranakpur, før vi fortsetter til Udaipur.
Etter ankomst sjekker vi inn på vårt hyggelige hotell og for dem som orker blir det en tur
ut på byen for å spise middag ved en av de flotte strandrestaurantene ved lake Picola.
3 netter på sentralt beliggende Hotel Laxmi Vilas Palace ***** eller lignende.

Dag 9 SØNDAG 9. FEBRUAR

Udaipur

F

I dag skal vi bese Udaipur, beliggende i en meget vakker dal blant grønne åser og langs
bredden av den vakre innsjøen Pichola. Byen kalles Østens Venedig og er fylt av både
romantikk og historiens skjebne. En utrolig vakker by med innsjøer, palasser og fontener.
I skyggene av mørkegrønne åser ligger Udaipurs tre sjøer - Pichola, Fateh Sagar og
Udai Sagar - som glitrende juveler fra hvis overflate hvite eventyrpalasser reiser seg.
Maharana Udai Singh søkte ly her for Mughal-hordene og skapte en by i denne stille
dalen. Vi får omvisning i det vakre City Palace og i Prinsessehagene. Palasset her er det
største i hele Rajasthan. Selv om stedet er en blanding av byggverk fra stor herskere har
det beholdt en overraskende ensartet design. Jagadish tempelet ved siden av palasset
er et vakkert eksempel på Indo-Aryan kunst. Kvelden fri med middag på egen hånd.

Dag 10 MANDAG 10. FEBRUAR

Udaipur

F

Denne dagen er fri til å utforske de spennende markedene. Hele Rajasthan er et
morsomt sted å shoppe, både på grunn av vareutvalget og interaksjonen som skjer på
markedsplassen. Vi ser markeder hvor du er like eksotisk for dem som varene er for oss.
Her kan du prute på turban, juveler, eksotiske krydder, brukt gebiss - hva som helst eller du kan simpelthen vandre rundt å suge inn alle inntrykkene. Vi kan også besøke
lokale tradisjonelle kunsthåndverkere som lager sko, tekstil eller sølv. Udaipur er spesielt
kjent for sine rike tradisjoner med miniatyrmalerier på silke.
De som har utflukt til Taj Mahal og Agra reiser med fly til Delhi og Agra på
ettermiddagen.

NYT GOAS STRENDER SOM AVSLUTNING
Dag 11 TIRSDAG 11. FEBRUAR

s. 4

Udaipur – Delhi fly

F, M

Formiddagen er fri til å nyte hotellets basseng eller hvorfor ikke ta en tur til Sahelion Ki
Bari - den praktfulle haven som viser hvordan de kongelige damer en gang levde. Byens
skjønnhet gir pittoreske assosiasjoner til en stor og overdådig fortid. På innsjøens små
øyer reiser det seg hvite marmorpalasser som blinker som eventyrslott, hvorav Lake
Palace er kronen på verket med sine hvite spir og mosaikk på veggene, vakre flislagte
gulv og takhager som tilbyr fantastisk utsikt over det vakre landskapet. Her i byen ble
også James Bond-filmen "Octopussy" ble spilt inn. Lunsj på egen hånd før vi om
ettermiddagen flyr til Delhi og tar inn på et hotell i nærheten av flyplassen (Holiday Inn
eller The Pride) for å stelle oss litt (2 rom satt av til hvile og dusj, pakking og omkledning).
Vi venter på våre venner fra Agra før vi hygger oss med en avskjedsmiddag - og mot
midnatt tar vi oss til flyplassen for innsjekking på vårt fly med KLM tilbake til Europa.

Dag 12 ONSDAG 12. FEBRUAR

Hjemreise

Mat på fly

Avreise tidlig morgen og ankomst Oslo om ettermiddagen

Begge disse ekstra turene må bestilles sammen med India reisen.

EKSTRA TUR TIL TAJ MAHAL 10.-11. FEBRUAR

NOK 1.985

Mange drømmer om å få besøke Taj Mahal og på denne reisen blir drømmen
virkeliggjort. Det sies å være verdens vakreste byggverk. Dyktige håndverkere fra
Persia, Tyrkia, Frankrike og Italia var blant de 20.000 som arbeidet i 17 år til
bygningen sto ferdig i 1652.
- Flyreise fra Udaipur til Delhi mandag 10.2. Hans Plaza hotel 1 natt med frokostpakke inkl.
- Tirsdag dagsbesøk fra Delhi til Taj Mahal og Red Fort. Egen bil med sjåfør til
Agra kl 06.00 og retur fra Agra ca kl 17 til Delhi. Dere møter gruppen igjen i Delhi
tirsdag kveld for avskjedsmiddag.
Minimum 2 personer – prisen per person. Engelsktalende lokalguide i Agra.

FORLENG FERIEN MED GOA 25. – 30. NOV

5 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 Udaipur direkte til Goa
via Mumbai. (eller fra Delhi om du velger å besøke Taj Mahal). Veldig bra hotell
på Colva Beach i syd Goa. Rom med frokost. Flyreisen fra Delhi til Goa inkludert
og Goa til Mumbai på hjemreisen.
Tirsdag Avreise fra Udaipur med fly – ankomst Goa om kvelden
Transfer til hotellet i Colva
Dag 2-4 Fritid med sol og bad i Goa
Lørdag Avreise fra Goa flyplass til Mumbai og innsjekking KLM
for hjemreisen til Oslo / Bergen / Trondheim
Ta kontakt og vi beregner pris. Ved 10 personer er norsk reiseleder er inkludert
under Goa oppholdet.

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

