Få chancen for at opleve
den udryddelsestruede dræber i al dens stribede herlighed
Ophold i Indiens fineste safari-hytter (suiter) i 3 jungle-reservater og på luksus-hoteller i storbyerne.
Hør lyden af kaldet fra chital-hjorten og pludren fra langur-aberne – en lyd, der ofte betyder, at
tigeren er nær. Bo på Taj Falaknuma Palace i Hyderabad – ”Stjernen på Himlen” – der ifølge New
York Times er på Top-20-listen over steder, der skal besøges.
Rejseleder: Pushpinder Singh Dhanjal
Programpunktet: "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
3 lokale flyrejser: Delhi-Jabalpur / Nagpur-Hyderabad / Hyderabad-Mumbai
Al bus- og biltransport
2 daglige udflugter med jeep i junglen.
Opholdet i de luksuriøse safari-hytter (suiter) er med helpension og alle drikkevarer ad libitum
døgnet rundt.
Ophold på luksushoteller med halvpension (her er drikkevarer ikke inkluderet). Det er fortrinsvis
helt unikke hoteller, 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. pers.
Dag 1
Afrejse fra Kastrup til Delhi
Ankomst til Delhi og transfer fra Indira Gandhi lufthavn til Hotel Taj Mahal/Taj Palace.
Overnatning
Dag 2
Formiddag: Til fri disposition
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 3
Formiddag:
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.
Eftermiddag:

Vi besøger Birla- og Lotustemplerne samt et af Sikh-religionens vigtigste templer, hvor
Kronprinsen aflagde besøg på sin rejse.
Overnatning
Dag 4
Tidlig morgen:
Afrejse fra Delhi til Jabalpur med fly (Centralindien).
Ankomst til Jabalpur og med bil til Bandhavgarh National Park og indkvartering i Mahua Kothi.
Mahua Kothi Lodge spreder sig over et større område, der ligger blot 20 minutters kørsel fra
indgangen til nationalparken. Hver af de 12 charmerende gæste-suiter – eller kutiyas (som hytterne
kaldes i en jungle-landsby) – er bygget i den traditionelle centralindiske stil. Der er adgang til hver
hytte gennem en privat lille gård med overdækket siddeplads og traditionelt lergulv. Indendørs er
husene forsynet med træskodder, kalkede vægge i en smuk, lys lerfarve, rustikke træstolper og
håndlavede tagsten. Gulvene er dækket af sten i kalkmørtel. Hvert badeværelse har en dobbelt
håndvask, brusebad, karbad og separat toilet. Tekstilerne i husene harmonerer i varme farver - rust
og mørk orange. Her er også fælles swimmingpool.
Sen eftermiddag:
Fotosafari i åben jeep.
Bandhavgarh National Park ligger i den centralindiske stat Madhya Pradesh. Nationalparken har en
udstrækning på 448 kvadratkilometer og er – samtidig med at være et berømt tigerreservat – én af
de smukkeste nationalparker i Indien. Det dramatiske landskab er dækket af tropiske skove, stejle
klipper og grønne, græsbevoksede dale. Bandhavgarh huser en af de højeste densiteter af tigre på
det indiske kontinent, og landskabet byder på mange gode chancer for at se de store katte.
Overnatning
Dag 5
Tidlig morgen:
Foto-safari i åben jeep - eller på elefantryg, hvis elefantførerne finder, at tigrene opholder sig på
steder, hvor jeepen ikke kan køre.
Eftermiddag: Til fri disposition
Sen eftermiddag:
Foto-safari i åben jeep.
Overnatning
Dag 6
Formiddag:
Afrejse med bil fra Bandhavgarh National Park til Kanha National Park og indkvartering i Taj
Banjaar Tola Lodge.
Banjaar Tola Lodge er en safari-”lejr” bestående af luksus telte (suiter) med udsigt over
nationalparken. Hvert telt har eget afskærmede opholdsområde og bad. Teltenes vægge og gulve er
udsøgte bambuskonstruktioner, møblerne er fremstillet lokalt af eksotiske træsorter, og tekstilerne

er bomuld og silke indfarvet i farverne safran og grøn. Hver ”lejr” har sit eget område, hvor
gæsterne kan nyde deres måltider komfortabelt udendørs. Her er også fælles swimmingpool.
Sen eftermiddag:
Foto-safari i åben jeep
Kanha National park er en af Indiens største med sine 1.945 kvadratkilometer uberørt natur.
Nationalparken er ét af de første af 9 tigerreservater i Projekt Tiger, etableret i 1973 for at beskytte
tigrene og naturen. Kanha er det vigtigste tigerreservat og en succes-historie i Projekt Tiger. Og
med sine 200 registrerede fuglearter, er Kanha også fuglekiggerens paradis. Områdets imponerende
landskab er domineret af sal skove gennembrudt af blomstrende grønne enge og smukke, frodige
bambusbevoksninger.
Overnatning
Dag 7
Tidlig morgen:
Foto-safari i åben jeep - eller på elefantryg, hvis elefantførerne finder, at tigrene opholder sig på
steder, hvor jeepen ikke kan køre.
Eftermiddag: Til fri disposition
Sen eftermiddag:
Foto-safari i åben jeep.
Overnatning
Dag 8
Formiddag:
Afrejse med bil fra Kanha National Park til Pench National Park og indkvartering i Lodge Baghvan
luksuriøse safari-hytter, indrettet i fræk 50’er-stil. Hver enkelt hytte (suite) består af to bygninger,
hvor en overdækket gang fører gæsterne fra deres soveværelse til det store, veludstyrede
badeværelse med brusekabine både inde og ude. Uden for soveværelset er der en lille terrasse med
hængesofa. En trappe fører op til en overdækket tagterrasse, der kan danne en romantisk ramme om
udendørs overnatning – her er både moskitonet og vifte i loftet – eller et velfortjent hvil. Her er også
fælles swimmingpool.
Sen eftermiddag:
Foto-safari i åben jeep.
Pench National Park er kendt i hele verden fra Rudyard Kiplings klassiske eventyr – Junglebogen.
Nationalparken er ét af Indiens mindre kendte naturreservater. Området, der rummer både bjerge,
skove og dale, har fået sit navn fra Pench-floden, der løber gennem den 757 kvadratkilometer store
park fra nord til syd og deler parken i to næsten lige store halvdele. Junglen består fortrinsvis af
teaktræer og huser et stort og rigt dyreliv fra tigre, leoparder og vilde hunde, til bøfler, hjorte og
langur-aber samt et spændende fugleliv. Parkens store, åbne områder byder på fantastiske
muligheder for at se dyrene og den enestående natur.
Overnatning
Dag 9

Tidlig morgen:
Fotosafari i åben jeep - eller på elefantryg, hvis elefantførerne finder, at tigrene opholder sig på
steder, hvor jeepen ikke kan køre.
Eftermiddag: Til fri disposition
Sen eftermiddag:
Foto-safari i åben jeep.
Overnatning
Dag 10
Tidlig morgen:
Afrejse med bil fra Pench National Park til Nagpur og videre med fly til Hyderabad.
Ankomst til Hyderabad og indkvartering på Taj Falaknuma Palace – ”Stjernen på Himlen”.
Eftermiddag: Til fri disposition.
Overnatning
Dag 11
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 12
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 13
Sen eftermiddag:
Afrejse fra Hyderabad til Mumbai.
Sen aften:
Transfer til lufthavnen og afrejse fra Mumbai til Kastrup.

Nøjagtige afrejse- og ankomsttidspunkter fremkommer senere.

