
India een reis die uw leven verandert 

Donderdag 21 november tot zondag 8 december 2019 | 18 dagen 

• Zeer gevarieerd programma 
• Perfecte mix van cultuur - religie - natuur en ontspanning 
• Kwaliteit hotels en restaurants  
• Visum afhandeling door Jempi Reizen 
• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele 

India is een land van tegenstellingen. De rijkdom van de maharadja’s;  
de mooie forten en paleizen; de heiligdommen van Krishna en Boeddha; 
het leven van Gandhi; de eeuwenoude tempels; de uitzonderlijke  
ontwikkeling van informatica en film; dit alles staat in fel contrast met de 
armoede in de krottenwijken; de overvolle straten met de heilige koeien; 
het primitieve leven op het platteland; het vastgeroest volksgeloof;  
het voortbestaan van het kastenstelsel. 
 
India is een fascinerend land van honderd naties en honderd talen,  
van diverse godsdiensten en duizenden goden, van een miljoenen  
bevolking geconcentreerd rond de grote steden of geïsoleerd in god-
vergeten dorpjes. We reizen van Delhi naar Ahmedabad in Gujarat door-
heen het kleurrijke en gastvrije Rajasthan en verder naar Utturakhand 
waar we deelgenoot worden van het leven en de ceremonies in en langs 
de Heilige Ganges Rivier.  
 
Naast het mooie toeristische programma hebben we ook aandacht voor 
het leven van elke dag in de stad of op het platteland. De filosofie, het 
leven en werk van Gandhi is onze leidraad. Wedden dat u na deze reis een 
heel ander beeld hebt van India en dat u de vooroordelen van wie er nog 
niet was met enthousiasme zult weerleggen?! 
 
Een ervaring die u beslist niet mag missen! 
 
Voorreisvergadering: zondag 10 november 2019 van 14u - 17u30. 

 
Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen  
(max. 20 personen).  

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behoudens 
afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging van lucht-
haventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbelasting in het 
buitenland, de vrije uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden 
het niet toelaten (bv klimaat, wegenwerken, ...) kan het  
reisprogramma worden aangepast.  

Formaliteiten: internationaal paspoort min. 6 maanden geldig 
op moment van aankomst + visum.  

Inentingen: hepatitis A. 
Aangeraden: DTP en buiktyfus. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met Emirates 
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Verblijf in kwalitatieve hotels volgens programma 
- Maaltijden volgens programma (volpension) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
- Visum 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Reis– en annulatieverzekering               - Transfert vanuit Lochristi  
- Persoonlijke uitgaven                                 naar Zaventem: € 40 pp.  
- Fooien (+/- € 100)    
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vanaf 

€ 3865 

in dubbel € 3965 

PRIJS PER PERSOON 

€ 4845 in single 

-€ 100 per persoon 

DE EERSTE 5 BOEKINGEN: 



India een reis die uw leven verandert 
Donderdag 21 november tot zondag 8 december 2019 | 18 dagen 

Een uitgebreid programma vindt u op: www.groepsreizen50plus.be. 

Of contacteer ons: T 09 395 90 70 
info@groepsreizen50plus.be 

Dag 1: Brussel - Delhi 
Vlucht naar Delhi met Emirates via Dubai. Maaltijden op de vlucht.  

Dag 2: Delhi (O-M-A) 
Aankomst te Delhi en transfer naar het hotel. Vrij. Lunch. Bezoek aan 
het Rode Fort tot 1857 de hoofdzetel van de Mogoldynastie en Unesco 
werelderfgoed. Verder naar de Hindu Akshardham tempel.  
Avondmaal en overnachting in The Metropolitan Hotel & Spa 5*. 

Dag 3: Delhi (O-M-A) 
Bezoek aan de vrijdagsmoskee Jama Mashid. Rit per fietstaxi door de 
wijken van Oud Delhi. Vervolgens bezoek aan Raj Ghat het herden-
kingsplatform op de crematieplaats van Mahatma Gandhi’s. Lunch. 
Bezoek aan Qutab Minar en de mausolea van Safdarjung en Humayun, 
alle 3 Unesco werelderfgoed. Als laatste India Gate, een memorial naar 
model van de Arc de Triomphe. Avondmaal in de stad.  
Overnachting in The Metropolitan Hotel & Spa 5*. 

Dag 4: Delhi - Agra (O-M-A) 
Bezoek aan de Sikh tempel Gurdwara Bangla Sahib. Het complex  
omvat de Gurudwara, een grootkeuken, een grote heilige vijver, een 
school en een kunstgalerie. Verder naar Agra. Lunch. Bezoek aan de 
witmarmeren Taj Mahal gebouwd in opdracht van keizer Shah Jahan 
voor zijn geliefde keizerin Mumtaz. Het is een wereldmonument opge-
trokken in Mogol architectuur. In 2007 werd de Taj Mahal verkozen tot 
een van de zeven nieuwe wereldwonderen. Bezoek aan een marmerbe-
drijf waar ze de techniek van het "Parchin kari", (inlegwerk) demonstre-
ren die toegepast werd in oa. de Taj. Avondmaal en overnachting in 
hotel Trident Agra 5*. 

Dag 5: Agra - Fatehpur Sikri - Chand Baori - Jaipur (O-M-A) 
Vertrek naar Jaipur met bezoek aan Fatehpur Sikri, de 16de eeuwse 
stad in roze zandsteen gebouwd door Akhbar. De stad werd enkele 
jaren na haar voltooiing verlaten, door het gebrek aan drinkwater. 
Verder naar Abhaneri voor bezoek aan een waterput uit de 8° eeuw 
met een 30m diep bassin begrensd aan drie zijden door trappen en aan 
de noordzijde door een paleis in de helling. Lunchbox. Bezoek aan de 
Galta Ji of Apentempel bij Jaipur, een groot hindoecomplex gecen-
treerd rond een natuurlijke bron die is gekanaliseerd om 7 bekkens te 
vullen waarin pelgrims baden. Bij zonsondergang bezoek aan de Birla 
Mandir tempel waar we de avond Aarti bijwonen. Avondmaal en  
overnachting in hotel Trident Jaipur 5.  

Dag 6: Jaipur (O-M-A) 
Bezoek aan de Birla Mandir bij daglicht. Vervolgens bezoek aan Jaipur - 
de ‘Roze Stad’. We rijden naar Hawa Mahal - het Paleis der Winden, 
een rijk versierde gevel met een aantal loggia’s waar de vrouwen van 
de harem de straat observeerden. Verder naar het Amberfort van de 
Rajpoet Maharadja’s. Na de middag bezoeken we het astronomisch & 
astrologisch observatorium van Jantar Mantar gevolgd door een  
bezoek aan het City Palace. Zoals de meeste gebouwen in Jaipur een 
samensmelting van Mogol- en Rajputarchitectuur. Het complex ligt 
verspreid over een gebied dat 1/7 van de oude stad van Jaipur  
inneemt. Avondmaal en overnachting in hotel Trident Jaipur 5*. 

Dag 7: Jaipur - Jodhpur (O-M-A) 
Rit naar Jodhpur met onderweg stop in Pushkar waar de voorbereidin-
gen van het kamelenfestival volop aan de gang zullen zijn. Elk najaar 
trekken nomaden uit de wijde omgeving naar Pushkar waar een van de 
grootste kamelenmarkten ter wereld doorgaat. We bezoeken de hin-
doeïstische Brahmatempel en doen een Puja samen met een Brahma-
priester. Verder naar Jodhpur, Onderweg houden we halt bij kleine 
dorpjes. Bij aankomst nemen we onze intrek in hotel Indana Palace 5* 
voor avondmaal en overnachting. 

Dag 8: Jodhpur - Mandore - Luni (O-M-A) 
Bezoek aan Rao Jodha Desert Rock Park met een veelheid aan inheem-
se rotsminnende planten. Bezoek aan Meghrangarh Fort, een doolhof 
van versierde gangen die uitgeven op het kanonnenterras en verschil-
lende zalen en paleizen met elkaar verbindt. Daarna het witmarmeren 
mausoleum van Jaswant Thada de begraafplaats voor de heersers van 
Marwar. In de namiddag bezoeken we het tuinencomplex van  
Mandore, vroeger hoofdstad van de Parihars, later van de Marwar. Het 
is de plaats waar jonggehuwden het ritueel rond het vuur doen. We 
rijden naar Luni doorheen een kleurrijk stukje Rajasthan.   
Avondmaal en overnachting in hotel Fort Chanwa Luni 3*. 

Dag 9: Luni - Rogetgarh - Luni (O-M-A) 
Wandeling door Luni. We rijden naar Rohetgarh en trekken door de 
woestijn in een open kar getrokken door kamelen naar een sfeervolle 
lunchplaats. In de namiddag, jeepsafari naar de Bishnoi dorpen. We 
maken er een traditionele opiumceremonie mee. Terug in Rohetgarh 
bezoek bij een plaatselijke familie en leren we de traditie van het henna 
schilderen. Diner op het dakterras van hotel Rohetgarh met folklore 
dansen. Terug naar Luni voor overnachting in Fort Chanwa Luni 3*. 

Dag 10: Luni - Sadri - Pali - Ranakpur - Udaipur (O-M-A) 
We rijden naar Sadri waar de tyipsche Radjesthan keramiek gemaakt 
wordt. We bezoeken de Shiva tempel Nimbeshwar Mahadev. Na de 
lunch vertrek naar Udaipur met stop in Ranakpur bij de 15de eeuwse 
Jain tempel gelegen in de groene vallei van de Aravalli bergketens. Het 
is een van de grootste en meest belangrijke Jain tempelcomplexen van 
India. Verder richting Udaipur. Avondmaal en overnchting in hotel 
Trident Udaipur 5*. 

Dag 11: Udaipur (O-M-A) 
Ontdekking van Udaipur, ‘Stad van de Dageraad’. Bezoek aan de 
Jagdish tempel uit 1651, een van de grootste Vishnu-tempels van 
Noord-India. Daarna bezoek aan het immense City Palace gebouwd op 
een heuvel met een panoramisch uitzicht over de stad. Het interieur 
van het paleis is schitterend. Lunch. In de namiddag boottocht op het 
Pichola Meer naar het zomerpaleis Jag Mandir. ‘s Avonds gaan we met 
de Tuk Tuk naar Bagore-ki-Haveli voor een Dharohar performance met 
traditionele dansen en muziek van Rajasthan. Avondmaal in de omge-
ving. Overnachting in hotel Trident Udaipur 5*. 

Dag 12: Udaipur - Ahmedabab (O-M-A) 
We verlaten Rajasthan en rijden naar Ahmedabad in de provincie  
Gujarat. Onderweg houden we af en toe halt voor het volkse leven. 
Lunchbox. We bereiken Ahmedabad gelegen aan de Sabarmati rivier in 
de late namiddag. Avondmaal en overnachting in hotel Lemon Tree 
Premier 4*.   

Dag 13: Ahmedabab (O-M-A) 
Bezoek aan de Sabarmati Ashram, het woonhuis en het memorial  
museum van Ghandi. Aansluitend het project voor straatkinderen 
Manav Sadhna gelegen in de Ashram.  Lunch en bezoek aan de krotten-
wijk waar de kinderen vandaan komen en waar er verschillende deel-
projecten van de Ashram lopen. In de namiddag bezoek aan de vrij-
dagsmoskee Jama Masjid en de markt. Avondmaal in Seva Café waar 
onder het motto “love all, serve all” voedsel vrijwillig betaald of gekre-
gen wordt. Het centrum opereert onder impuls van vrijwilligers.  
Overnachting in hotel Lemon Tree Premier 4*.   

Dag 14: Ahmedabab - Dehradun - Haridwar (O-M-A) 
Transfer naar de luchthaven van Ahmedabad voor de binnenlandse 
vlucht naar Dehradun via Delhi. Bij aankomst transfer naar Haridwar. 
Avondmaal en overnachting in hotel Godwin 4*. 

Dag 15: Haridwar (O-M-A) 
Haridwar aan de Ganges behoort tot de 7 meest heilige steden van 
India. De Har-Ki-Paira Ghat wordt dagelijks bezocht door honderden 
pelgrims om er te baden in de Ganges. We gaan met de kabellift naar 
de Mansa Devi Tempel op de top van de Bilwa Parvat. Lunch. Bezoek 
aan de Daksha Mahadev tempel toegewijd aan Shiva. Vrije tijd op de 
markt. Bij zonsondergang wonen we de Ganga Aarti bij, een ceremonie 
waarbij licht aangeboden wordt aan de goden. Avondmaal en over-
nachting in hotel Godwin 4*. 

Dag 16: Haridwar - Rishikesh - Haridwar (O-M-A) 
We rijden naar Rishikesh. Bij aankomst steken we de rivier over per 
boot en bezoeken de Bharat Mandir Vishnu tempel, de oudste tempel 
van de stad. Daarna de Parmarth Niketan Ashram, de grootste ashram 
in Rishikesh met meer dan 1000 kamers en vele tuinen. Lunch.  
Wandeling naar Triveni Ghat, een heilige badplaats aan de samenloop 
van 3 heilige rivieren: de Ganges, de Yamuna en de Saraswathy.  
Vervolgens bezoek aan de Tehrah Manzil Mandir een enorme tempel 
met 13 verdiepingen. Terugkeer naar Haridwar. Avondmaal en over-
nachting in hotel Godwin 4*. 

Dag 17: Haridwar - Delhi (O-M-A) 
Transfer naar Delhi. Onderweg houden we halt bij een bedrijfje dat 
suikerriet verwerkt. Aankomst te Delhi en transfer naar hotel Pride 
Plaza Aerocity 5* voor avondmaal en vrije tijd.  

Dag 18: Delhi - Brussel  
Rond middernacht transfer naar de luchthaven voor de vlucht met 
Emirates via Dubai. Aankomst in Zaventem rond 13u30.  

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en kunnen  
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief.  


