INDIA
”Det gyldne triangel”
Delhi, Agra, Ranthambore og Jaipur
15. – 25. februar 2019
Bli med til India og la deg forbløffe og fortrylle av skjønnheten i kulturskatter som Taj
Mahal i Agra og Vindenes palass i Jaipur. De innbyr til en følelse av eventyr og ærefrykt
som besøkende opplever den dag i dag.
Vi drar på oppdagelsesreise i det nordvestlige hjørnet av India, der byene Delhi, Jaipur
og Agra danner en historisk og kulturell trekant - en eventyrlig verden av gamle fort,
sydende basarer, flotte palasser og små, intime landsbyer. Ikke bare skal vi oppleve de
store Mogul-skattene, men også få en smak av Indias eksotiske natur- og dyreliv på
safari i Indias beste tiger-reservat. Storbyen Delhi, en av verdens eldste byer, venter oss
med fargesprakende basarer, urgammel historie og et liv og en røre man ikke finner
maken til. Og selvfølgelig skal vi også oppleve Taj Mahal i Agra – monumentet over
udødelig kjærlighet – verdens mest romantiske bygning.
India er kontrastenes land – en salig blanding av åndelighet, ultramodernitet og et sted
der tiden har stått stille: Ikke mindre enn tre av verdens hovedreligioner er skapt her –
hinduismen, buddhismen og sikhismen, de to førstnevnte mens vi i Nord-Europa så vidt
var på vei ut av bronsealderen.
India har utviklet seg i en rasende fart og er i dag verdens mest software-produserende
land, mens kulturene og gatebildet er bevart like frodig og fargerikt i dag som for 200 år
siden.
På denne reisen kommer du helt tett på det virkelige India mens du bor på femstjerners
hoteller under hele reisen. God guide er en selvfølge …

Side 1 av 7

Fredag 15. febr.:

kl 1500: Vi møtes på Gardermoen
Kl 1715: Avreise med AY660 til Helsinki
Kl 2020: Avreise med AY021 til Dehli

Lørdag 16. febr.:

kl 0635: Ankomst Dehli
Delhi er to byer i én, ”Old Delhi”, full av urgammel historie med
fortet, moskeene og de mange basarene, og ”New Delhi”, bygget og
innviet av britene i 1931: En elegant metropol med brede
bulevarder, prektige bygninger og hager skapt av velrenommerte
landskapsarkitekter.
Den manglende sameksistens mellom det gamle og nye er et felles
trekk ved moderne indiske byer. Men ingen steder er den mer
iøynefallende enn i Dehli.

Vi reiser til hotellet og sjekker inn og spiser en god frokost før vi vil
oppleve byen.
Vi starter med å besøke det vakre Laxmi Narayaan Tempelet, et
moderne hindutempel, og deretter India Gate,
det 42 meter høye krigsminnesmerket.
Deretter kjører vi forbi den indiske presidentens
offisielle residens og Parlamentsbygningen.
Vi besøker også
Qutab Minar –
bygget i 1199 –
som skulle være
det mest
glorifiserte victory
tower i verden.

Resten av dagen på egenhånd.
Lunsj og middag på lokal restaurant.
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Søndag 17. febr.: Sightseeingtur i Old Delhi.
Vi besøker Jama Masjid, den
største moskeen i India,
bygget på 1700 tallet.
Det tok mer enn 5000
arbeidere seks år å ferdigstille
dette enorme byggverket.

Vi besøker også Chandni Chowk,
shoppingsenteret i gamle Delhi.

,
….og vi gjør et stopp i Red Fort.
Vi fortsetter videre med
sykkelrickshaw gjennom det
spennende basarkvarteret i nærheten.
Mellom basarens boder som tilbyr alle
slags fremmede frukter og duftende
kryddere, ligger små, fine butikker der
skreddere, barberere og håndverkere
alltid er travelt opptatt.

På ettermiddagen vil vi
reise til Yamuna elven for
å se kremasjonsplassene.

Lunsj og middag på lokal restaurant.
Mandag 18. febr.: Etter frokost setter vi kursen mot Agra, ca 4 timers kjøring gjennom
et spennende område.
Sightseeing i Agra med bla
Besøk på Agra Fort - det mest
overdådige palasset fra Mogultiden.
Det ble oppført i rød sandstein av
herskeren Akbar i årene 1565–1573.
Besøk på Mother Teresa charity home i Agra.
Lunsj og middag på hotellet.
Tirsdag 19. febr.: Tidlig på morgenen reiser vi til
Taj Mahal – verdens vakreste kjærlighetshistorie.
Shah Jahan oppførte Taj Mahal som gravmausoleum over sin
yndlingshustru Mumataz Mahal, som døde i barsel under tragiske
omstendigheter. Mausoleet, som er anlagt på en fire meter høy
sokkel, er bygget i 1631 i persisk stil og omgitt av fire slanke
minareter.
Side 3 av 7

Det står i tindrende hvit marmor
og er dekorert med millioner av
halvedelsteiner. Hele bygningen
utstråler en unik ro og harmoni og
det kan være vanskelig å rive seg
løs fra denne perlen av et
byggverk. Taj Mahal er et
fantastisk monument over udødelig
kjærlighet og er ett av verdens
syv underverk.
20 000 menn arbeidet med
bygningen i 17 år.
På formiddagen starter vi på den 265 km lange turen til Ranthambore
Tigerreservat. Dette er en ca. 4 timers kjøretur gjennom et spennende og
vakkert område.
Vi stopper på veien for
å se Fatehpur Sikri –
bygd av herskeren
Akbar i 1569.

Med sine vidstrakte skoger og åpne gressletter, dekker
Ranthambore Tigerreservat et areal på mer enn 400 kvadratkilometer. Her trer vi inn i en verden av store naturopplevelser og
ville dyr. I tillegg til leoparder, pantere, sjakaler, aper, sambharhjorter, villsvin, leppebjørner og krokodiller, er det etter sigende
mer enn 40 tigre i reservatet. Ranthambore er derfor berømt for
tigrene sine.

Lunsj underveis og middag på hotellet.
Onsdag 20. febr.: Morgen og ettermiddagssafari.
Etter morgensafarien kjører vi tilbake til hotellet for å spise lunsj og
slappe litt av, nyde en svalende drink ved poolen og reflektere over
dagens opplevelser før vi igjen på ettermiddagen drar av sted på
dagens andre safari.
Middag på hotellet
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Torsdag 21. febr.: Vi reiser fra Ranthambore til Jaipur. Dette er en avstand på 171 km.
Reisen går gjennom et spennende landskap. Det er en opplevelse å
sitte i bussen og observere menneskemylderet i området vi kjører
gjennom. Etter hvert som vi nærmer oss Jaipur, åpner landskapet
seg opp og jorder og små landsbyer kommer til syne.
Jaipur, grunnlagt i 1727, er
kjent som ”den lyserøde byen”.
I 1853 ble nærmest hele byen
malt rosa i anledning et besøk
av den engelske prins Albert.
Byen fremstår som eventyrlig med sin overflod av glitrende palasser
og fargestrålende basarer.
Byenes brede avenyer er fylt med biler, sykler, sykkeltaxier og også
en og annen elefant! Byen er også kjent for sine edelsteiner, og
diamanter kan kjøpes til en svært god pris.
Vi sjekker inn på hotellet
vårt i Jaipur – Trident
Jaipur …..

På ettermiddagen besøker vi basarene i Jaipur; - her er det litt av
hvert å velge mellom ……
Fredag 22. febr.:
Etter frokost besøker vi
palasskomplekset i det
sentrale Jaipur, som nesten
er en hel by i byen. Vi ser
også Hawa Mahal, Vindenes
palass. Herfra kunne
maharajahens harem i sin tid
sitte og iaktta det
fargestrålende gatelivet
utenfor uten selv å bli sett.
11 km utenfor Jaipur ligger den gamle byen Amber som var
områdets hovedstad frem til 1727. Den største attraksjonen i
Amber er Amber Fort som ligger vakkert til på en bakketopp. Her
har man en fantastisk utsikt over Moatasjøen og landskapet rundt.
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Vi slipper å gå opp til fortet – vi rir på elefanter !!!
Etter lunsj på hotellet besøker vi Maharajja’s city palace og
Jantar Mantar Observatory.Palasset – bygget i 1732 – dekker
1/7 av byens areal. Observatoriet viser gamle astronomiske
instrumenter av stein
Vi besøker også et tekstilmuseum og en instrumentfabrikk samt
Diwan I Khas og Diwan I Am – vakre palasser

Middag på hotellet.
Lørdag 23. febr.:

Denne dagen har vi til egen utforskning av Jaipur.
Vi finner vel på noe sammen?
Lunsj og middag på hotellet.

Søndag 24. febr.: Etter en lang frokost setter vi kursen mot Delhi. Det er en kjøretur
på 265 km.
Avskjedsmiddag på en lokal restaurant i Delhi.
Mandag 25. febr.: Avgang fra hotellet til flyplassen
Kl
Kl
Kl
Kl

1035:
1445:
1605:
1635:

Finnair AY 022 til Helsinki
Ankomst Helsinki
Finnair AY 657 til Oslo
Ankomst Gardermoen
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Valgte 5-stjerners hotell:
05 STAR CATEGORY / SIMILAR
CITY
HOTELS
CATEGORY
Delhi
Taj Mahal
Deluxe Room
Agra
Ranthambhore
Jaipur
Delhi

Trident
Nahargarh
Palace
Trident
Trident
Gurgaon

NIGHTS
02

Deluxe Garden View
Deluxe Room

WEBSITE
https://taj.tajhotels.com/enin/the-taj-mahal-hotel-new-delhi/
www.tridenthotels.com/
http://www.nahargarh.com/

Deluxe Garden View
Superior Room

www.tridenthotels.com/
www.tridenthotels.com/

03
01

Pris: NOK 22 250,- per person i dobbeltrom
Det tas forbehold mot store endringer i valutakursene. Denne prisen er basert på
Euro-kurs 9,4684 pr 09.07.2018 (DNB).
Prisen inkluderer:
• Fly Finnair Oslo – Delhi – Oslo
• Flyskatter og -avgifter Norge – India - Norge
• Transport; i air-conditioned buss
• Overnatting meget god standard – 5 stjerners hotell
• Alle arrangement, måltider og inngangsbilletter i henhold til programmet
• Turistskatter
• Guide og ekstra personell
• Anne-Marit er med som turleder
Prisen inkluderer ikke:
• Visumkostander til India (ca. NOK 550)
• Tips til guider og sjåfører
• Personlige utgifter

Reisearrangør:
Westerboe Travel
O. T. Bjanes vei 3a
1352 Kolsås
Tel. 6713 48 76/ 900 99 700
Fax 6715 3438 /Mail: westerbo@online.no

Side 7 av 7

01
02

