
MEST OPLEVELSESRIGE REJSE  
TIL INDIEN 

DET MEST EKSOTISKE LAND I VERDEN 
I efterårsferien i 2019 
EN REJSE FOR LIVET, 

DER ALDRIG KAN GLEMMES 
 

OPLEV DET VIDUNDERLIGE NORDINDIEN OG DET 
MALERISKE OMRÅDE  

VED FODEN AF HIMALAYA,  
DEN FANTASTISKE NATUR  

OG BO PÅ ***** LUKSUSHOTELLER  
I STORBYER OG LUKSUSRESORTS I SMÅ BYER MED 

STORSLÅET UDSIGT MOD BJERGE OG GANGES-FLODEN 
 
DENNE REJSE ER BLEVET GENTAGET I MANGE ÅR PÅ GRUND AF DEN 
FANTASTISKE SUCCES, SOM PUSHPINDER HAR OPLEVET SAMMEN MED 
SINE DELTAGERE. HER ER PUSHPINDER MED 100% KENDSKAB SOM 
SÆDVANLIG REJSEARRANGØR OG REJSELEDER I SIT HJEMLAND, 
HVILKET HAN HAR VÆRET SIDEN 1985. 
 
New og Old Delhi: Bliv charmeret af stormogulernes udsøgte arkitektur. Taj 
Mahal i Agra: Det er et universelt kærlighedssymbol – det smukke, hvide 
mausolæum, som kejser Shahjahan byggede til sin dronning Mumtaz. Den 
lyserøde by, Jaipur, Rajasthans hovedstad opført i 1728: På de stormfulde 
klipper, der omkranser Jaipur, ligger mageløse forter. De hellige byer, 
Haridwar og Rishikesh, og Deoprayag ved foden af Himalaya, hvor 2 floder 
Alaknanda og Bhagirathi mødes, og herfra bliver den hellige flod Ganges født 
og løber helt til Kolkata i Bengalen. 
 
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. 
 
Pris: Kr. 21.800 inkl. halvpension og gourmet-middage. Tillæg for enkeltværelse kr. 
7.500. Deltagerantal: 10-15 personer. 
 
Prisen inkluderer: Fly Kastrup-Delhi – Delhi-Kastrup. Halvpension (morgenmad og 
gourmet aftensmad de fleste aftener). 5* luksushoteller, der ikke benyttes af andre 
danske rejsebureauer. Alle udflugter med guide. Al transport med gode busser. Alle former 
for entré/adgangsbilletter og alle skatter. 
Prisen inkluderer ikke: Visum, drikkepenge og drikkevarer. 
 
Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag, den 7. august 2019 
 



10. oktober 2019 
Afrejse fra Kastrup til Delhi 
 
11. oktober 2019 
Formiddag: Ankomst til Delhi og transfer fra Indira Gandhi lufthavnen til Hotel Vivanta By 
Taj Dwarka/Vivanta By Taj Surajkund i udkanten af Delhi. 
 
Eftermiddag: Vi besøger Asiens største og ét af de mest berømte markeder for brugte 
reservedele til motorkøretøjer – biler, lastbiler, traktorer og mange flere. 
 
Overnatning 
 
12. oktober 2019 
Formiddag: 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 Mughal-
dynastier og er stadig en utrolig charmerende by, som bør besøges. Derefter kører vi i 
Chandni Chowk, et spændende butikskvarter. Herefter går turen til Raj Ghat, 
begravelsespladsen hvor Mahatma Gandhi blev kremeret. Stedet ligger ved bifloden Yamuna 
(Jamuna). 
 
Sen eftermiddag: Sightseeing i New Delhi: New Delhi blev bygget af englænderne og er 
derfor meget forskellig fra Old Delhi. Her skal vi se det 72 meter høje Qutub Minar (minarit). 
Jernsøjlen ved siden af tårnet ruster aldrig og er resultatet af en umådelig viden om jerns 
egenskaber. Herfra kører vi gennem det store ambassadekvarter med ambassaderne fra 
næsten alle verdens lande, forbi parlamentet, og Indiens Port (opført efter 1. verdenskrig). 
Tusindvis af indiske soldaters navne er indgraveret her – de døde under 1. verdenskrig. 
 
Overnatning 
 
13. oktober 2019 
Formiddag: Afrejse fra Delhi til den lyserøde by Jaipur med bus – cirka 5 timers kørsel med 
ophold undervejs. 
 
Sen eftermiddag: Ankomst til Jaipur og indkvartering på Hotel Ramgarh Lodge – et 
charmerende, luksuriøst og smukt 5* resort - beliggende i en landsby med en utrolig udsigt 
over bakkede område med marker, cirka 25 km fra Jaipur. 
 
Overnatning 
 
14. oktober 2019 
Formiddag: Sightseeing i Jaipur og Amber: Vi kører 25 km med bussen gennem 
landsbyerne. 
Amber: 11 km fra Jaipur ligger den forladte by Amber og Amber Fort - engang sæde for 
Rajput-kejserdømmet. 
 
Eftermiddag: Jaipur: Indiens lyserøde by. Vi besøger slottet, som rummer sjældne 
håndskrifter og malerier. Museet, grundlagt i 1876, har en stor samling antikviteter og gamle 
folkedragter. 
 
Sen eftermiddag: Retur til hotellet og overnatning 
 



15. oktober 2019 
Morgen: Afrejse fra Jaipur til Agra med bus – cirka 5 timers kørsel med ophold undervejs. 
 
Eftermiddag: Ankomst til Agra og indkvartering på Hotel Taj Gateway – et charmerende 
luksus-hotel beliggende cirka 2 km fra Taj Mahal. 
Sightseeing i Agra: Agra besidder stadig den storhed, Mughal-dynastiet tilførte den: 
Taj Mahal, et af verdens syv underværker. Det er et universelt kærlighedssymbol - det 
smukke, hvide marmormausolæum, som kejser Shahjahan byggede til sin dronning 
Mumtaz. 
 
Overnatning 
 
16. oktober 2019 
Formiddag: Inden afrejsen fra Agra til Delhi med bus, besøger vi Agra Fort, hvis paladser 
med åbne gårde fortæller den farverige historie om mogulernes liv ved hoffet. Herfra er der 
en fabelagtig udsigt til Taj Mahal henover Yamuna-floden. 
 
Sen eftermiddag: Ankomst til Delhi og indkvartering på Hotel Vivanta by Taj Surajkund i 
udkanten af Delhi/Vivanta by Taj Dwarka. 
 
Overnatning 
 
17. oktober 2019 
Formiddag: Afrejse fra Delhi til den hellige by Rishikesh med bus. Rishikesh betyder 
munkens hår – det var her munkene opholdt sig og mediterede ved foden af Himalaya. 
Undervejs nyder vi de fabelagtigt smukke naturområder. 
 
Sen eftermiddag: Ankomst til Rishikesh via Haridwar (ved foden af Himalaya) og 
indkvartering på Hotel Aloha on the Ganges/Ganga Kinare/Taj Rishikesh Resort & Spa, 
med direkte fantastisk udsigt til den hellige flod Ganges samt bjergene. Vi gør opmærksom 
på, at i Rishikesh serveres udelukkende vegetar-måltider og ingen alkohol. 
 
Overnatning 
 
18. oktober 2019 
Hele dagen: Udflugt til Deoprayag med bus – cirka 80 km fra Rishikesh op gennem det 
fabelagtige bjergområde. Her mødes floderne Alaknanda og Bhagirathi, hvis sammenløb har 
religiøs betydning. Her forener de voldsomme bjergfloder sig og bliver til Ganges – 
“Livgiveren”, der bringer frelse til de mange, der samles i religiøs tilbedelse på bredderne 
langs hele flodens løb – cirka 3.000 km hele vejen til den østlige del af Indien, Bengalen. 
Stedet, hvor floden forener sig med havet, kaldes Gangasagar. 
 
Sen eftermiddag: Retur til Rishikesh 
 
Overnatning. 
 
19. oktober 2019 
Hele dagen: Til fri disposition på det fantastiske resort. Men hvis deltagerne har lyst, så 
finder Pushpinder spændende steder at besøge. 
 
Overnatning 



 
20. oktober 2019 
Formiddag: Sightseeing: Laxman og Ram Jhula (hængebro), Ashrams og præsteskolen i 
Rishikesh. 
 
Eftermiddag: Afrejse fra Rishikesh til Haridwar (Guds Port) med bus (ca. 25 km). 
Ankomst til Haridwar og indkvartering på Hotel Hari Ganga Haveli, der ligger helt tæt på 
den hellige flod Ganges. Vi gør opmærksom på, at i Haridwar serveres udelukkende 
vegetar-måltider og ingen alkohol. 
 
Aften: Spadseretur til Har Ki Pauri (Guds Trappe). Stemningsfuld aftenceremoni ved 
Ganges i faklernes skær – med deltagelse af mange brahmin-præster og musikere ved de 
små templer. Dette er en daglig ceremoni hele året uanset vejret. 
 
Overnatning 
 
21. oktober 2019 
Formiddag: Afrejse fra Haridwar til Delhi med bus. 
 
Sen eftermiddag: Ankomst til Delhi og indkvartering på Hotel Vivanta by Taj Surajkund i 
udkanten af Delhi/Vivanta by Taj Dwarka. 
 
Overnatning 
 
22. oktober 2019 
Eftermiddag: Fly fra Delhi til Kastrup 
Sen aften: Ankomst til Kastrup 
 
Nøjagtige afrejse- og ankomsttidspunkter fremkommer senere. 
 
 

 
Pushpinder Singh Dhanjal 
Direktør, rejsearrangør og rejseleder, behersker dansk, engelsk og flere indisk sprog. E-mail: pgt@pushpinder.dk 

Pushpinder Group Travels 
Hovedgaden 2A, 12, DK- 3520 Farum, Denmark 
 
Medlem af Rejsegarantifonden  
Reg.nr. 437 
Tlf.: +45 44 95 53 48 
Mobil: +45 40 15 53 48 
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