
”INDIENS SKOTLAND” – COORG, DEN 
TROPISKE REGNSKOV I INDIEN. 

VANDRETURE I REGNSKOVEN OG TRÆTOP-
EVENTYR MIDT I NATUREN. BO PÅ DET 

MEST EKSKLUSIVE HOTEL 1.200 METER 
OVER HAVET MED 360o UDSIGT OVER 

DALEN OG REGNSKOVEN. 
UFORGLEMMELIG OPLEVELSE. 

BETAGENDE NATUROPLEVELSER  
OG EVENTYRLIGE SYDINDISKE TEMPLER 

REJSE FRA MUMBAI TIL NORD- OG 
SYDKERALA, HYDERABAD OG TIL 

SYDSPIDSEN AF INDIEN 
GARANTERET AFREJSE 

10-15 personer 
 
Bliv inspireret af den utroligt spændende og farverige historie og traditionerne, rejsen byder på. 
 
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. 
 
Pris: kr. 32.200 pr. person. Inkluderet i prisen er halvpension (morgenmad og gourmet-middag). 
 
Prisen inkluderer: 
Flyrejser Kastrup-Mumbai/Trivandrum-Kastrup med Emirates via Dubai. 
3 lokale flyrejser Mumbai-Mangalore/Mangalore-Hyderabad/Hyderabad-Trivandrum. 
Al bustransport. 
Ophold på første klasses luksushoteller med halvpension (morgenmad og gourmet aftensmad – 
bortset fra aftensmad på afrejsedagen fra Trivandrum). 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. person. 
 
 
 
23. januar 2020 
Eftermiddag: Afrejse fra Kastrup til Mumbai via Dubai. 



 
24. januar 2020 
Morgen: Ankomst til Mumbai og transfer og indkvartering på hotel Vivanta by Taj President. 
 
Hele dagen: Til fri disposition. 
 
Aften: Udflugt til Malabar Hill med udsigt over den lysende by. 
 
Overnatning. 
 
25. januar 2020 
Formiddag: Sejltur til Elephanta Caves (Elefantgrotterne). Grotterne er 1200 år gamle og indviet til 
guden Shiva. Den berømte skulptur skildrer treenigheden: Skaberen, Bevareren og Ødelæggeren. 
 
Eftermiddag: Sightseeing i Mumbai: Vi besøger Porten til Indien, et monument bygget til minde om 
kong Georg V's besøg. Det rummer en blanding af indo-saracenisk arkitektur. Desuden besøger vi 
Dhobi Ghat (et enormt udendørs "vaskeri", hvor tøjet vaskes i utallige store kar), Marine Drive, 
samt Mahatma Gandhi-museet. 
 
Overnatning 
 
26. januar 2020 
Morgen: Afrejse fra Mumbai til Mangalore med fly. 
 
Eftermiddag: Ankomst til Mangalore og kørsel med bus til Coorg, den tropiske regnskov i Indien, 
der også kaldes ”Indiens Skotland”. Indkvartering på Hotel Taj Resort and Spa Madikeri Coorg. 
Undselig, oprindelig privat, organisk i hjertet, udklækket i en biosfære og anbragt 1.200 meter over 
havet på en idyllisk skråning, tilbyder Taj Madikeri, Coorg det næste Paradis. En gave for 
menneskets lyst til at vandre og finde nye græsgange, fantastiske morgener og smukke solnedgange 
med ’som du har lyst til’ ind imellem. Og med maleriske udsigter over regnskoven. 
 
Overnatning 
 
27. januar 2020 
Morgen: Spadseretur med guide til toppen af bjerget i regnskoven med 360 graders udsigt over 
regnskoven og dalen. Total uforglemmelig oplevelse. 
 
Eftermiddag: Til fri disposition 
 
Overnatning 
 
28. januar 2020 
Formiddag: Hvis tiden tillader det, så kører vi rundt og oplever kaffeplantager, som ligger cirka 1 
times kørsel fra hotellet. 
 
Sen eftermiddag: En helt fantastisk tur i regnskoven med guiden. 
 
Overnatning 
 
29. januar 2020 



Formiddag: Med bus til et af de smukkeste strand-områder og indkvartering på Hotel Taj Bekal 
Resort and Spa. 
 
Eftermiddag: Til fri disposition. 
 
Overnatning 
 
30. januar 2020 
Morgen: En 4 kilometer behagelig spadseretur langs stranden til et oldtids-tempel. Oplev fiskerne 
og klipperne og de små bakker, mens solen stiger op til en lys morgen. 
 
Eftermiddag: Til fri disposition og mulighed for at opleve et gammelt fort. 
 
Overnatning. 
 
31. januar 2020 
Morgen: Med bus til Mangalore lufthavn og fly fra Mangalore til Hyderabad. 
 
Eftermiddag: Ankomst til Hyderabad og indkvartering på Hotel Taj Krishna samt – hvis nogle af 
deltagerne gerne vil bo på Taj Falaknuma Palace. Se vedlagte info om hoteller med ekstra betaling. 
 
Resten af dagen: Til fri disposition. 
 
Overnatning 
 
1. februar 2020 
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 
 
2. februar 2020 
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 og sit opfindsomme 
vandsystem. 
 
Eftermiddag: Hvis ønskes sightseeing i Salarjung Museum eller til fri disposition. 
 
Overnatning 
 
3. februar 2020 
Formiddag: Afrejse fra Hyderabad med fly til Trivandrum. 
 
Eftermiddag: Ankomst til Trivandrum og indkvartering på Hotel Taj Green Cove Resort & Spa 
Kovalam (værelser med udsigt til haven). (Hvis man ønsker udsigt over Det arabiske Hav, skal man 
bestille en suite.) 



 
Overnatning 
 
4. februar 2020 
Morgen: Udflugt med bus til sydspidsen af Indien, Kanyakumari (Cape Comorin). Området er 
ganske unikt, for det er hér 3 have mødes - Den bengalske Bugt, Det indiske Ocean og Det arabiske 
Hav. Stedet er berømt for sine betagende solopgange og solnedgange, og strandens mangefarvede 
sand. Kanyakumari er også et af de vigtige pilgrimsmål. 
 
Sen aften: Retur til Kovalam 
 
Overnatning 
 
5. februar 2020 
Hele dagen: Til fri disposition med oplevelse af det fantastiske område ved hotellet – eller hvis 
ønskes en udflugt i Trivandrum by. 
 
Overnatning 
 
6. februar 2020 
Vi forlader af vores værelser cirka kl. 14, men vi må gerne lade bagagen blive på hotellet. Og her 
arrangerer Pushpinder nogle spændende udflugter til fantastiske områder bl.a. en sejltur i 
solnedgangen. Såfremt nogle af deltagerne gerne vil have et værelse indtil afrejsen, kan dette godt 
lade sig gøre mod ekstra betaling – men værelserne skal bestilles samtidig med rejsen. 
 
Sen aften: Middag på hotellet for egen regning og herefter (ca. kl. 24.00) transfer til lufthavnen og 
afrejse fra Trivandrum til Kastrup via Dubai. 
 
7. februar 2020 
Morgen: Ankomst til Kastrup 
 
Nøjagtige afrejse- og ankomsttidspunkter fremkommer senere. 
 
 


