
BETAGENDE NATUROPLEVELSER  
OG EVENTYRLIGE SYDINDISKE TEMPLER 
REJSE FRA MUMBAI TIL ØSTENS VENEDIG 

OG TIL SYDSPIDSEN AF INDIEN 
INDDÆMMEDE VANDOMRÅDER MED 
KOKOSLUNDE OG STILLE LAGUNER 
14 HEKTAR STORT FUGLERESERVAT 

10-15 personer 
Bliv inspireret af den utroligt spændende og farverige historie og traditionerne, rejsen byder på – 
f.eks. Porten til Indien og de 1200 år gamle elefantgrotter i Mumbai. Oplev charmen fra ”den gamle 
verden” på Hotel Taj Mahal Palace & Tower, der har tiltrukket berømtheder siden åbningen i 1903. 
Det  er  et  af  de mest  luksuriøse hoteller  i  verden.  Og nyd at  sejle  på de stille  indsøer  og i  de 
naturskønne vandområder i Kerala i luksus husbåde.

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.

Sidste tilmeldingsfrist: 12. oktober 2018.

Pris: kr. 27.800 pr. person. Tillæg for enkeltværelse kr. 7.500. Inkluderet i prisen er halvpension.

Prisen inkluderer:
Flyrejser Kastrup-Mumbai/Mumbai-Kastrup.
2 lokale flyrejser Mumbai-Cochin/Trivandrum-Mumbai.
Al bustransport og sejlture.
Ophold  på  luksushoteller  med  halvpension  (morgenmad  og  gourmet  aftensmad  –  bortset  fra 
aftensmad  på  afrejsedagen  fra  Mumbai).  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.

17. januar 2019
Morgen: Afrejse fra Kastrup til Mumbai.
Midnat: Ankomst til Mumbai og transfer og indkvartering på Hotel Taj Lands End /Taj Santa Cruz.

Overnatning

18. januar 2019
Formiddag: Til fri disposition



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, 
Jain-templet samt Mahatma Gandhi-museet.

Sen eftermiddag: Transfer og indkvartering i den nye afdeling i det over 100 år gamle, majestætiske 
Hotel Taj Mahal Palace & Tower på havnepromenaden.

Overnatning

19. januar 2019
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.

Efter sejlturen – hvis tiden tillader – så finder Pushpinder på en spændende oplevelse.

Overnatning

20. januar 2019
Morgen: Afrejse fra Mumbai til Cochin med fly.

Eftermiddag:  Ankomst  til  Cochin  og  indkvartering  på  Hotel  Taj  Malabar  Resort  &  Spa  med 
havudsigt.

Aften:  Bådudflugt.  En  spændende  sejltur  med  motorbåd  i  de  inddæmmede  vandområder  med 
kokoslunde og stille laguner. Vi besøger Bolgatty-paladset, der blev bygget af hollænderne i 1744, 
og øerne Vallarpadom og Vypeen med deres små fiskerbyer og ser på fiskerne.

Overnatning

21. januar 2019
Formiddag: Cochin: Byen ligger omkranset af skyggefulde laguner, grønne øer og kanaler, og den 
er en vigtig havneby. Vi besøger havnen, Mattancherry Dutch Palace, den jødiske synagoge, den 
jødiske bydel, Fort Cochin, St. Francis kirken og det kinesiske fiskerområde.

Eftermiddag: Til fri disposition

Overnatning

22. januar 2019
Formiddag: Afrejse fra Cochin til Alleppey – Østens Venedig - med bus – ca. 2 timer. Fra Alleppey 
sejler vi til Kumarakom direkte til hotellet – cirka 4 timers sejltur i luksus husbåd gennem kanaler 
og det arabiske hav. Det er ”Heaven on Earth”.

Eftermiddag: Ankomst til Kumarakom og indkvartering på Hotel Taj Kumarakom Resort & Spa. 
Det  rolige vandområde – de frodige indsøer  -  er  ideelle  for  bådudflugter,  og samtidig rummer 
området et 14 hektar stort fuglereservat.

Overnatning



23. januar 2019
Tidlig morgen: Sightseeing i fuglereservatet.

Eftermiddag: En spændende og uforglemmelig udflugt med husbåde eller speedbåde i Kumarakoms 
utroligt naturskønne indsøer.

Overnatning

24. januar 2019
Formiddag: Afrejse fra Kumarakom til Trivandrum (Kovalam) med bus – ca. 5 timer.

Eftermiddag:  Ankomst  til  Kovalam og  indkvartering  på  Hotel  Taj  Green  Cove  Resort  &  Spa 
(værelser med udsigt til haven). (Hvis man ønsker udsigt over Det arabiske Hav, skal man bestille 
en suite.)

Overnatning

25. januar 2019
Hele dagen:  Til  fri  disposition.  Men Pushpinder  arrangerer  gerne spændende udflugter,  såfremt 
deltagerne ønsker det.

Overnatning

26. januar 2019
Hele dagen: 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

27. januar 2019
Formiddag: Til fri disposition

Eftermiddag: Sightseeing i byen Trivandrum.

Overnatning

28. januar 2019
Formiddag: Afrejse fra Trivandrum med fly til Mumbai.

Eftermiddag: Ankomst til Mumbai

Sen aften: Transfer til lufthavnen og afrejse fra Mumbai til Kastrup lige efter midnat.

29. januar 2019
Morgen: Ankomst til Kastrup

Nøjagtige afrejse- og ankomsttidspunkter fremkommer senere.



Såfremt nogle af deltagerne har lyst til at blive længere i Indien 
efter denne spændende tur til Sydindien, så anbefaler vi 3 nætter 
på Hotel  Taj  Falaknuma Palace -  ”Stjernen på Himlen” – et 
imponerende Nawab-Palads i den 400 år gamle by, Hyderabad. 
New York Times har nomineret paladset til at være blandt de 20 
mest seværdige i verden. Hvis I er interesseret, så lad os venligst 
vide det snarest muligt, så vi kan oplyse jer om prisen.

Hotellets  legendariske  gæstfrihed  genskaber  en  oplevelse,  der 
kun kan beskrives som totalt overdådig. Hvis man er forbavset 
over den utrolige arkitektur og den luksuriøse udsmykning i Taj 
Falaknuma Palace, så er dette et sandt kongeligt traktement. Ét 
man gerne vil opleve igen og igen.

Opholdet kan gennemføres fra den 28. januar til den 31. januar 
2019.


