Majestætiske, maleriske, romantiske
og verdens mest luksuriøse Maharaja- og Nawab-paladser
Rajasthan - Genoplev maharajaernes storslåede tidsalder på Indiens smukkeste paladser - hvor hver
eneste kvadratmeter rummer en fortælling. Umaid Bhawan Palace i Jodhpur - kongelig romantik.
Taj Lake Palace, Udaipur - indbegrebet af det 18. århundredes romantik. Rambagh Palace, Jaipur nyd de kulinariske måltider, værdige for konger, i den gyldne sal. Taj Falaknuma Palace i
Hyderabad – ”Stjernen på Himlen” – der ifølge New York Times er på Top-20-listen over steder,
der skal besøges. Og oplev kejser Shahjahans lysende kærlighedstestamente, Taj Mahal.
Rejseleder: Pushpinder Singh Dhanjal
Programpunkter: "Til fri disposition" er afsat til improviserede udflugter.
Når vi ind imellem har tid tilovers - og deltagerne har lyst - finder Pushpinder på udflugtsmål og
ture, der ikke er nævnt i programmet.
Prisen inkluderer:
Flyrejser Kastrup-Delhi / Mumbai-Kastrup.
2 lokale flyrejser Udaipur-Hyderabad / Hyderabad-Mumbai
Al bustransport.
Ophold på de absolut mest luksuriøse hoteller og paladser med halvpension, der ikke almindeligvis
benyttes af andre danske rejsebureauer.
Herudover inkluderer prisen alle former for entré/adgangsbilletter og alle lufthavnsskatter.
Ved tilmeldingen indbetales et depositum på kr. 3.000 pr. person.
Dag 1
Afrejse fra Kastrup til Delhi
Ankomst til Delhi og transfer fra Indira Gandhi lufthavn til Hotel Taj Mahal/Taj Palace.
Dag 2
Formiddag: Til fri disposition.
Eftermiddag:
Sightseeing i New Delhi: Her skal vi se det 72 meter høje Qutub Minar. Jernsøjlen ved siden af
tårnet ruster aldrig og er resultatet af en umådelig viden om jerns egenskaber. Herfra kører vi
gennem ambassadekvarteret Raj Bhavan, forbi parlamentet, Indiens Port og Connaught Place.
Overnatning
Dag 3
Formiddag:
Vi besøger et af Sikh-religionens vigtigste templer, hvor Kronprinsen aflagde besøg på sin rejse, og
vi besøger også Birla- og Lotustemplerne.
Eftermiddag:
Sightseeing i Old Delhi: Delhi er én af de ældste og - historisk set - mest interessante byer i Indien.
Den har været hovedstad for mægtige og magtfulde dynastier og er stadig Indiens hovedstad.
Derefter aflægger vi besøg på Chandni Chowk. Herefter går turen til Raj Ghat, hvor Mahatma
Gandhi blev brændt.
Overnatning

Dag 4
Formiddag: Afrejse fra Delhi til Agra med bus
Ankomst til Agra og indkvartering på Hotel The Gateway.
Eftermiddag:
Sightseeing i Agra: Med sine monumenter besidder Agra stadig den storhed, Mughal-dynastiet
tilførte den: Taj Mahal, der er et af verdens syv underværker. Det er et universelt kærlighedssymbol
- det smukke, hvide marmormausolæum, som kejser Shahjahan byggede til sin dronning Mumtaz.
Overnatning
Dag 5
Formiddag: Agra Fort, hvis paladser med de åbne gårde giver en forrygende udsigt mod Taj Mahal.
Eftermiddag: Afrejse fra Agra til Jaipur med bus.
Aften:
Ankomst til Jaipur - den lyserøde by - og indkvartering på Hotel Rambagh Palace/Jai Mahal
(tidligere maharaja-paladser).
Overnatning
Dag 6
Formiddag:
Sightseeing i Amber: 11 km fra Jaipur ligger den forladte by Amber og Amber Fort, som engang
var sæde for Rajput-kejserdømmet. Denne tur foregår delvist på elefantryg.
Eftermiddag:
Sightseeing i Jaipur: Vi besøger slottet, som nu rummer sjældne håndskrifter, malerier og
våbenskjolde; observatoriet, opført i det 17. årh. af den berømte astronom Jai Singh - det har bl.a. et
solur på 90 fod; museet, grundlagt i 1876, har en stor samling antikviteter, og Palace of Winds,
Jaipurs unikt udformede vartegn i lyserøde sandsten.
Overnatning
Dag 7
Formiddag:
Afrejse fra Jaipur til Jodhpur med bus.
Aften:
Ankomst til Jodhpur - den blå by - og indkvartering på Umaid Bhawan Palace.
Overnatning
Dag 8
Formiddag:
Sightseeing i Jodhpur: Den blå by, omkranset af sandstensbakker, er berømt for sit fort - ét af de
mest bemærkelsesværdige i Rajasthan. Bag fortets beskyttende mure finder vi rigt udsmykkede
kongelige paladser med pragtfuldt udskårne paneler og kniplingsagtige vinduesåbninger. Vi får
samtidig lejlighed til at besøge Moti og Phool Mahal.

Eftermiddag: Til fri disposition.
Overnatning
Dag 9
Formiddag:
Afrejse fra Jodhpur til Udaipur med bus.
Aften:
Ankomst til Udaipur - den hvide by - og indkvartering på Hotel Taj Lake Palace (tidligere maharanapalads), hvortil vi sejler med båd.
Overnatning
Dag 10
Formiddag:
Sightseeing i Udaipur: "byen med de mange haver". Vi aflægger besøg i Jagannath-templet og
Maharanas rigt udsmykkede slot..Blandt de smukke haver skal vi bl.a. besøge Sahelion Ki Bari - eller
Jomfruernes Have, anlagt til kongehusets prinsesser og hofdamer med kunstfærdige springvand og
åkandedamme, sorte stenpavilloner og marmorelefanter.
Sen eftermiddag: Til fri disposition.
Overnatning
Dag 11
Formiddag:
Sightseeing-tur til Eklingji og Nagda: Vi besøger Ekalinga Mahadev-templet og fortsætter til
landsbyen Nagda, der er berømt for sine smukke og malerisk udsmykkede templer.
Eftermiddag: Til fri disposition
Overnatning
Dag 12
Morgen:
Afrejse fra Udaipur til Hyderabad med fly.
Ankomst til Hyderabad og indkvartering på Taj Falaknuma Palace – ”Stjernen på Himlen”.
Eftermiddag: Til fri disposition.
Overnatning
Dag 13
Formiddag: Til fri disposition.
Eftermiddag:

Sightseeing i den 400 år gamle by Hyderabad. Charminar er et imponerende bygningsværk, opført i
1591 i den gamle bydel. Det stolte monument, der hviler på 4 buer, fik sit navn fra de slanke
minareter, der peger mod himlen i hvert hjørne.
Laad & Old Bazaar – også kendt som Choodi Bazaar – er en gammel, populær markedsplads med
lak-armbånd, halvædelsten, perler, sarier, brokadestoffer, parfumer, traditionelt håndværk og meget,
meget mere.
Overnatning
Dag 14
Formiddag:
Sightseeing: Golconda Fort, oprindeligt opført af ler – og genopbygget over en periode af 62 år.
Fortet er berømt for sin akustik, sine smukke paladser, sit opfindsomme vandsystem.
Eftermiddag:
Sightseeing: Salarjung Museum, bygget i 1951 af Nawab Mir Yousuf Ali Khan Salar Jung III.
Overnatning
Dag 15
Sen eftermiddag:
Afrejse fra Hyderabad til Mumbai med fly.
Sen aften:
Transfer til lufthavnen og afrejse fra Mumbai til Kastrup med fly.
Nøjagtige afrejse- og ankomsttidspunkter fremkommer senere.

