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Sådan rejser vi
Så snart vi påbegynder indflyvningen i Delhi,
trænger Indien sig på. Det karakteristiske
gullige lys, lugten af tusinde bål. Og når vi kort
efter står med vores få ejendele på ryggen,
omgivet af chaidrikkende rickshawchauffører
begynder det at sive ind.

Vi vænner os til Indien

Vi er i Indien

Vi lærer os nogle nyttige fraser, fordi det at
kunne en smule ’lokalsk’ altid frembringer smil
og hjælper os til ikke at blive set på, som
udenforstående fremmede. Vi viser vores
engagement og drikker sukker-hvinende chai
på gadehjørner, blandt indere fra alle
samfundslag.

Vi springer de renvaskede turistbusser over og
rejser sammen med inderne. Blandt høns,
handlende og hellige mænd, i skramlende
lokalbusser, tunge tog og summende auto
rickshaws.
Indien er et fantastisk rejseland. Det er
overvældende, larmende, beskidt og mere
levende end noget andet sted på denne
planet. Når man rejser som vi gør, på landets
egne betingelser, kan man ikke undgå at få det
ind under huden.
Vi rejser med let baggage
Vi holder os fleksible og bevægelige. Vi
opdager at vi ikke har brug for så meget. Vi har
hinanden og overalt hvor vi kommer frem,
møder vi varme og åbenhjertede indere som
tager godt imod os og sørger for at vi ikke
mangler noget.
Dét er måden at opleve Indien på – i
øjenhøjde. Vi kaster os helhjertet i ind
oplevelsen, og tager det hele med. Vi står i kø
for at få vores togbilletter og spiser mad fra
lokale dhabaer . Vi bliver snavsede og det er
ikke alle vegne vi kan regne med nystrøgne
lagner og roomservice, endsige varmt vand.
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I rejsens første uge rejser vi ad en fastlagt rute.
Der er rigelig tid på egen hånd, og rum til at
improvisere, og vi fokuserer på at
akklimatisere os og blive trygge ved Indien.

Og så slipper vi os selv fri
Når vi en lille uge henne i rejsen er begyndt at
føle os trygge ved Indien, slipper vi os selv løs
og begiver os frit videre uden en fastlagt rute.
Vi har visse pejlepunkter med ventende
hoteller, men vi har rigeligt med tid, og kan
sagtens tillade os at tage både tre og fire dages
opdagelsesture, bort fra hovedvejen.
Vi føler os frem og beslutter i fællesskab, fra
dag til dag hvad vej vi skal vælge og hvilke
steder vi vil besøge.
Selvom rejselederen fører an i vores
udforskning, er det umuligt ikke at blive revet
med. Og sådan vil vi have det. Det er ikke
denne rejses formål at fremvise Indien fra
bekvemmelig afstand.
Vi skal røre, smage og mærke Indien!
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Rute og datoer
Ruten
Vores rejse gennem det nordlige Indien følger
den tegnede rute. De lige linjer i grøn og de
markerede byer repræsenterer tilsammen
vores faste planer.
Vejen fra Agra over Ajmer og tilbage til Delhi er
som illustreret, åben for improvisation.
Selvom transport i Indien må betragtes som
langsom, giver det maser af tid til at udforske
Indien.
Og der er nok at opleve.

Datoer
4. oktober - Afgang
5. oktober - Delhi
6. oktober - Vrindavan
8. oktober - Agra
14. oktober - Ajmer
19. november – Delhi
20. november - Hjemrejse
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Vi rejser:
•
•
•
•
•
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I små grupper
Med dansk rejseleder
Med let baggage
Frit med få planer
Eventyrligt
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Penge og papirer
Prisen
Prisen inkluderer overnatninger og
transport på de dele af turen hvor vi følger
en fastlagt rute.
I de fire dage vi rejser fra Agra til Ajmer,
afholder hver enkelt deltager selv disse
udgifter, indtil vi når vores ventende hotel i
Ajmer.
Det samme gør sig gældende i de fem dage
vi har mellem Ajmer og Delhi.
Man skal regne med at bruge mellem 2.000
og 4.000 kroner på transport, forplejning
og indlogering som ikke er inkluderet i
programmet.
Prisen inkluderer:
•

16 dage
Kr. 16.900

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Forberedelsesmøde i København
Dansk rejseleder
Fly t/r
Lufthavnstransport i Delhi
Forudbetalt SIM-kort
7 overnatninger m. morgenmad
Velkomstmiddag i Delhi
Transport på den faste rute
Entré Taj Mahal
Landsbybesøg med mad
Aftensmåltid i Pushkar
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Andre omkostninger:
•
•
•
•
•
•
•

Overnatning mellem
pejlepunkter
Transport mellem
pejlepunkter
Øvrige måltider
Drikkevarer
Forsikring
Visum til Indien
Vaccinationer
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Hvad skal jeg regne med at bruge ?
Hoteller - 500 til 2.000 kr.

Mad - 500 til 1.000 kr.

Aktiviteter - 100 til 1.000 kr.

Typisk vil man bruge omkring
1.500 kr. på overnatninger der
ikke er inkluderet i
programmet.

Mad er urimeligt billigt i
Indien. For under 10 kr. kan du
finde et normalt måltid hvor
som helst.

Indlogering i Indien kan tage
mange former. Priser er i
næsten alle tilfælde angivet pr.
værelse, uanset om man er en
eller to personer.

Småsnacks som pakora og
samosa findes overalt for 1-2
kr., mens finere menuer på
restauranter med vestligt
klingende navne findes for i
omegnen af 50 kr.

Hvad man ender med at bruge
på entréer og aktiviteter
afhænger helt af hvilke
tilbøjeligheder man har.
Heldigvis er det man betragter
som Indiens dyreste
seværdighed Taj Mahal,
inkluderet i prisen.

Det er muligt at finde en
simpel seng for en rund tyver,
men vil man gerne have varmt
vand, WiFi og måske et
skrivebord, kan det findes for
100 - 150 kr. de fleste steder.
Hvis man foretrækker
silkelagner, uniformede
tjenere og swimmingpool kan
det findes fra 350 kr. og
opefter.
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Transport - 200 til 600 kr.
Det er virkelig ikke dyrt at
transportere sig i Indien, men
priserne hænger nogle gange
sammen med
komfortniveauet.
En tog- eller bustur på 100 km
kan gøres for mindre end en
tier, mens det straks er
sværere at forhandle sig til en
reel pris i en rickshaw. Ikke at
det er et komfortabelt køretøj.
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Øvrige omkostninger - ???
Der er rigeligt at bruge penge
på i Indien. Gude-statuer, tøj
og spændende krydderier.
Noget vi dog alle må regne
med at komme til at bruge lidt
på, er drikkevand. En liter
koster typisk mellem 1 og 2
kroner, afhængig af hvor man
er.
Og så er der selvfølgelig chai.
Det skal man have. Og ret
meget af det. En kop koster
dog mindre end én krone, så
det går alt sammen.
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Forberedelser
Visum til Indien

Vaccinationer

Valuta

Besøgende til Indien med
dansk statsborgerskab skal
have gyldigt visum.

En rejse til Indien er en god
lejlighed til at få en snak med
sin læge. At få checket op på
hvilke vaccinationer man
allerede har, og om der måske
er noget man har brug for.

Indien er i høj grad et kontantland. Det er kun i større
butikker og hoteller, at det er
muligt at benytte kredit kort.

Indtil for nyligt var det en
noget besværlig proces at
ansøge om visum, men sidste
år blev danske statsborgere
omfattet af det såkaldte
eTourist Visa, som er noget
lettere.
Man kan til enhver tid holde
sig orienteret om gældende
visumregler på den indiske
ambassades hjemmeside, og
vi hjælper meget gerne med
ansøgningen.
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Forsikringer
Det er en forudsætning for at
deltage i turen at man har en
gyldig rejseforsikring. Det er
bare nemmest sådan.
Det kan være en god ide at
undersøge om man evt. har
en rejseforsikring inkluderet i
sin normale indboforsikring.
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De fleste større byer og nogle
af de små har kontantautomater, men i langt de
fleste kan man maksimalt
hæve 10.000 rupees om
dagen.
Derfor anbefaler vi at man
medbringer amerikanske
Dollars og veksler derude.
Store, nye sedler giver den
bedste kurs.
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