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De Kroonjuwelen van Rajasthan
16-daagse privé reis

Deze reis biedt een uitgebreide kennismaking 
met de prachtige woestijnstaat Rajastan. 

Een ontspannen rondreis in een rustig tempo 
langs de hoogtepunten van Noord India met 
extra tijd om van de luxe paleishotels te 
genieten, kortom een heerlijke reis voor de 
verwende reiziger.

Na de hectiek van Delhi  gaat de reis verder naar 
Agra met de adembenemende Taj Mahal. 
Jaipur is de hoofdstad van Rajasthan en staat 
bekend als de ‘Roze Stad’ vanwege zijn kleur. Via 
de woestijnsteden Mandawa en Bikaner gaat de 
reis verder naar Jaisalmer en Jodhpur, met op de 
top van de heuvel het indrukwekkende Fort 
Mehrangarh. De reis eindigt in Udaipur, de meest 
romantische stad van het land



BRIEF ITINERARY

DAG 1 Vertrek per KLM naar Delhi

DAG 2 Delhi : City-tour Old Delhi & New Delhi 

DAG 3 Per trein of auto naar Agra, (4 uur) 

DAG 4 Agra: bezoek Agra Fort & Taj Mahal

DAG 5 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (5 ½ uur)

DAG 6 Jaipur : bezoek Amber For & citytour

DAG 7 Jaipur - Mandawa (4 ½ uur)

DAG 8 Mandawa - Bikaner (4 ½ uur)

DAG 9 Bikaner - Jaisalmer (6 uur)

DAG 10 Jaisalmer : stadsbezichtiging

DAG 11 Jaisalmer - Jodhpur(6 uur) 

DAG 12 Jodhpur, Jeepsafari Bishnoi Tribal village 

DAG 13 Jodhpur - Udaipur

DAG 14 & 15 Udaipur : boottocht over het meer

DAG 16 Vliegreis naar Amsterdam of strandverlenging
. 
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
U vertrekt per rechtstreekse KLM naar de Indiase hoofdstad Delhi. Na aankomst een transfer naar Het 
Imperial Hotel.

DAG 2: DELHI
Kennismaking met de hoofdstad van India met een bezoek aan Raj Ghat, de gedenkplaats voor Mahatma
Gandhi en de imposante moskee Jama Masjid, een van de grootste moskeeën van India.  In New Delhi bezoek 
aan  de India Gate en rit langs het President's House en het Parlement House. 

DAG 3: DELHI - AGRA (ca. 4 uur)
In de loop van de ochtend per auto of  trein naar Agra voor een bezoek aan het ultieme monument van de 
liefde. Overnachting in Oberoi Amarvilas, 

DAG 4: AGRA 
De schitterende Taj Mahal is tussen 1631 en 1653 gebouwd door keizer Sjah Jahan.
Vroeg bezoek aan de grootste toeristische attractie van India is een mausoleum voor zijn innig geliefde vrouw 
Mumtaz. Het wordt beschouwd als het mooiste en meest romantische gebouw ter wereld. 

DAG 5: AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR (ca. 5 ½ uur)
Na het ontbijt per mini-van een bezoek aan Fatehpur Sikri, een spookstad, maar een perfect voorbeeld van de 
Moghul bouwkunst. Vervolgens gaat de rit verder langs kleine dorpjes naar Jaipur, de hoofdstad van 
Rajasthan. Overnachting in Samode Haveli, een historisch hotel met een uitstekende ligging in het centrum.

DAG 6: JAIPUR
Jaipur is een buitengewoon kleurrijke stad met veel mooie monumenten, een schitterend en een fraai 
uitgedoste bevolking met door kamelen getrokken karren. paleis, observatorium en een mooi stratenplan. In 
het oude gedeelte bevinden zich de bazaars met leuke winkels. Een bezoek aan Amber Fort en Jaipur. 

DAG 7: JAIPUR – MANDAWA (ca. 4 ½ uur)
Na het ontbijt vertrek naar Mandawa, gelegen in het Shekhavati District en rijk geworden door de handel
in stoffen, specerijen, indigo en opium. De kooplieden bouwden van de opbrengsten magnifieke residenties, 
de haveli's, die van boven tot onder werden verfraaid met fresco's. Dit gebied wordt dan ook wel de 
'Openlucht Kunstgalerij van Rajasthan' genoemd. Overnachting in Mandawa Castle
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DAG-TOT-DAG PROGRAMMA
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DAG 8: MANDAWA – BIKANER (ca. 4 ½ uur)
Vertrek naar Bikaner, een vestingstad midden in de Thar-woestijn en 'bewaakt' door een enorm fort.
Tijdens de stadstour staat een bezoek aan de Karni Mata tempel op het programma, ook wel bekend als 
'rattentempel'. Bezoekers komen vanuit het gehele land om de heilige ratten te eren.
Overnachting in Naredra Bhawan

DAG 9: BIKANER – JAISALMER (ca. 6 uur) 
De reis gaat verder naar de kleine woestijnstad Jaisalmer, nabij de Pakistaanse grens. Er rijden hier maar 
weinig auto's, de woestijn is vlakbij en de bevolking is heel vriendelijk. Om het fort ligt een vestingmuur van 
5 kilometer met daarbinnen een wirwar van steegjes, winkeltjes en haveli's. Er is van alles te koop en de 
specialiteit zijn de grote lappen patchwork met spiegeltjes erin genaaid. Overnachting in Suryagarh

DAG 10: JAISALMER
Bezoek aan het Raj Mahal Palace, de beroemde Jaïn Tempels en het Gadi Sagar Lake; een favoriete plek 
voor een picknick en een boottocht. Maak een wandeling door de steegjes en door de kleurrijke bazaars en 
drink koffie of thee op één van de dakterrassen. Bij Sam Sam Dunes wacht een mooie zonsondergang.

DAG 11: JAISALMER – JODHPUR  (ca. 6 uur) 
Vertrek naar Jodhpur, met het indrukwekkende fort Mehrangarh, gelegen op de top van een rotsachtige 
heuvel met een fraai uitzicht op de oude ommuurde stad. Binnen de poorten van Jodhpur zijn paleizen, 
fijnbesneden raamkozijnen en prachtig traliewerk van rode zandsteen te bewonderen. 

DAG 12: JODHPUR, excursie per jeep naar het Bishnoi dorp
Vanochtend een bezoek aan Jodhpur en in de loop van de middag een bezoek aan de Bishnoi-stammen, die 
dichtbij de natuur leven en geen enkel levend wezen ooit kwaad zullen doen

Dag 13: JODHPUR- UDAIPUR (ca. 4 uur)
Een transfer naar Udaipur en overnachting in Lake Palace Hotel

DAG 14 & 15: UDAIPUR : boottocht over het meer
Udaipur is een koele oasestad in het droge hart van Rajashtan en is de meest romantische stad van India, 
met sprookjesachtige paleizen, tuinen, musea en tempels.

Dag 16: UDAIPUR  – MUMBAI
Terugvlucht vanuit Udaipur via Mumbai naar Amsterdam of verlenging aan het strand van Goa.



Page 6

De Indiase keuken 
Goed en enorm gevarieerd en curry kan gezien worden als de basis van de Nationale gerechten. 
Deze kruiden worden gebruikt voor zowel vlees- en visgerechten als vegetarische schotels.
Zij kunnen variëren van mild tot zeer heet en de heetste heten vindaloo. Het is geen overbodige luxe  om 
naast dit gerecht fruit of yoghurt bij de hand te hebben, om mee te blussen. 

Paspoort en visum
Uw paspoort dient bij terugkomst nog minimaal 6 maanden geldig te zijn. Voor India is een visum verplicht. 
Tegenwoordig kun je online een e-visum aanvragen (minimaal 4 dagen en maximaal 30 dagen voor de 
vertrekdatum)

Geld en Valuta
De nationale munteenheid van India is de Rupee en is verdeeld in 100 Paisa. Er zijn biljetten van Rs. 1, 2, 5, 
10, 20, 50, 100 en 500. Het is verboden om Rupees het land of uit  te voeren. 

Tijdsverschil
Het tijdsverschil met Nederland bedraagt 4½ uur tijdens de wintertijd, in de zomertijd is het in India 3½ uur 
later dan in Nederland.

Vaccinaties/Gezondheid
Vaccinaties voor India: inentingen tegen Tyfus, DTP (Difterie, Tetanus en Polio), Hepatitis A en B.
Voor Noord-India heeft u veelal geen malariaprofilaxe nodig, overleg hiervoor met uw huisarts.

Bankpassen en creditcards 
U kunt gebruik maken van uw creditcard , maar de beste keuze is een combinatie  van contant geld, een 
pinpas (met pincode!) en een creditcard (met pincode!). Pinnen is op veel plaatsen mogelijk, maar 
pinautomaten zijn niet altijd werkzaam. U dient hiervoor de instellingen van uw bankrekening te wijzigen 
naar “betalingen buiten Europa.


