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Offerte voor uw reis naar India
Vlaardingen, 16 januari 2016

Geachte heer Shri,

Hartelijk dank voor uw belangstelling in Tenzing Travel & VakantieXperts de Groot.
Wij zijn dé specialist in verre reizen en wij willen een onvergetelijke reiservaring voor u creëren.

Graag sturen wij op basis van uw gegevens en wensen een reisvoorstel op maat.
Wij kunnen u het volgende aanbieden met betrekking tot uw voorgenomen reis naar India.

 

Wie is uw reisspecialist?
 
Ik zal me even voorstellen:
Mijn naam is Marjolijn Bos, mijn passie is; REIZEN!! Na mijn studie ben ik als 'groentje' in 2005 begonnen in de
reiswereld waar ik inmiddels al meer dan 9 jaar met veel plezier en enthousiasme werk.
Ik heb al vele bestemmingen mogen bezoeken en stel graag samen met mijn klanten een mooie reis samen. Mijn
favoriete vakantieland is Afrika. Maar ook Amerika en Canada hebben mijn hart gestolen.
Niet voor niets is mijn slogan 'Uw leukste vakantie is mijn werk!'.

Tenzing Travel... onze inspiratie
Reizen is onze passie! Al meer dan 35 jaar bieden wij onze klanten ultieme reiservaringen.

Wij hebben ons laten inspireren door een indrukwekkend verhaal: de beklimming van Mount Everest. Iedereen kent Sir Edmund Hillary. Hij was
in 1953 de eerste die de top van Mount Everest bereikte. Hiermee werd zijn jarenlange droom vervuld! Weinig mensen kennen Tenzing Norgay.
Maar zonder Tenzing had Sir Edmund Hillary de top nooit bereikt. Tenzing was de gids en sherpa. Hij bereidde de reis voor, kende de route en
hielp Sir Edmund Hillary de uitdagingen onderweg te overwinnen.

Wij willen uw ‘Tenzing’ zijn en het ook voor u mogelijk maken
onvergetelijke momenten te beleven. 
Tenzing Travel, specialisten in verre reizen.
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Reisschema
13-03-2016 - 01-04-2016 Individuele reis met gids/chauffeur - Best of North India - Eersteklasse

30-03-2016 Vlucht - Binnenlandse vlucht Khajuraho-Varanasi

01-04-2016 Vlucht - Binnenlandse vlucht Varanasi-Delhi
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Uw reis

Individuele reis met gids/chauffeur: 13-3-2016 - 1-4-2016 | Eersteklasse | 1 x 4 personen, 2x2 persoonskamer | Maaltijden volgens programma | 

Best of North India - Eersteklasse
Deze uitgebreide hoogtepuntenreis biedt u een fascinerende, inspirerende en vooral
indrukwekkende kennismaking met Noord-India. Vanaf de bruisende metropool Delhi volgt u
in de voetsporen van de maharadja's, reist u naar romantische woestijnsteden, logeert u in
Rajasthan in paleisachtige optrekjes, bewondert u tempels, verbazingwekkende sculpturen en
monumenten met de Taj Mahal als schitterend hoogtepunt. Een belevenis van een heel andere
orde wordt voor het laatst bewaard: een verblijf in Varanasi, waarbij een boottocht over de
Ganges een diepe indruk zal achterlaten. U komt in dit kleurrijke land werkelijk ogen en oren
tekort en de verlengingsmogelijkheden zijn eindeloos...

1 Aankomst Delhi
Na aankomst wordt u naar uw hotel gebracht.

2 Delhi
Vandaag maakt u tijdens een volle dagexcursie kennis met de hoofdstad van India, die uit twee
delen bestaat: de oude stad Delhi en de 20e-eeuwse stad (New Delhi). Op het programma
staan onder andere de Jama Masjid, een van de grootste moskeeën van India en de bazaar
Chandhi Chowk. U rijdt langs het historische Red Fort en de gedenk- en crematieplaats van
Mahatma Gandhi. U ziet de India Gate en rijdt langs het President's House en het Parliament
House. Later bezoekt u de Qutub Minar, prototype voor alle minaretten van India. U bezoekt
nog het Humayan-graf en de Laxmi Narayan-tempel (O).

3 Delhi → Mandawa
Mandawa ligt in de streek Shekhawati, waardoor vroeger de handelsroutes per karavaan
liepen. Dat deze handel geen windeieren legde is te zien aan de prachtige, met fresco's
beschilderde koopmanshuizen, de zogenaamde haveli's (O).

4 Mandawa → Bikaner
U reist naar de woestijnstad Bikaner. 's Middags bezoekt u het enorme Junagarh-fort. Dit fort
dateert uit de 16e eeuw en bevat paleizen, tempels en een moskee. In de kapel Har Mandir
werden vroeger de koninklijke bruiloften en geboorten gevierd (O).

5 Bikaner → Jaisalmer
Door de woestijn richting Jaisalmer, een prachtige middeleeuwse vestingstad in een immense
zandvlakte. Het lijkt zo uit de Sprookjes van 1001 Nacht te komen (O).

6 Jaisalmer
In de smalle klinkerstraten bevinden zich koopmanshuizen met steensnijwerk van
adembenemende schoonheid. Jaisalmer wordt gedomineerd door een imposant fort uit de 12e

eeuw op de Trikuta-heuvel. De voormalige heersers van Jaisalmer waren overtuigde hindoes,
maar tolereerden andere religies en bijbehorende kunsten. Binnen het enorme complex zijn
zeven schitterende tempels te bewonderen, die allemaal met elkaar in verbinding staan door
middel van gangen en paden. In de middag bezoekt u de Sam-zandduinen, waar u een ritje per
kameel kunt maken (O).

7 Jaisalmer → Jodhpur
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Vandaag rijdt u dwars door de woestijn naar Jodhpur. Het markantste bouwwerk van deze stad
is het massieve fort Mehrangarh op de top van een reusachtige heuvel. Binnen de poorten kunt
u paleizen, fijnbesneden raamkozijnen en prachtig traliewerk van rood zandsteen bewonderen
(O).

8 Jodhpur → Rohet
U heeft een korte rit naar Rohet, waar u gaat overnachten in een fabuleus hotel, daterend uit
de 17e eeuw. Het is een van de mooiste historische gebouwen van India, dat met veel zorg
wordt onderhouden. De uitgestrekte tuinen zijn niet alleen voor u uitnodigend, maar ook voor
vele vogels. Neemt u ook een verkoelende duik in het fantastische zwembad met vier
charmante paviljoenen. In de middag maakt u een jeepsafari naar lokale dorpjes in de
omgeving (O).

9 Rohet → Udaipur
In Ranakpur vindt u een van de belangrijkste en grootste jaïna-tempels van India. Eindpunt
vandaag is de relatief koele oasestad Udaipur in het droge hart van Rajasthan, tevens de meest
romantische stad van het land, met sprookjesachtige paleizen, meren, tuinen, musea en tempels
(O).

q Udaipur
Een andere naam voor Udaipur is 'Stad van de Zonsopgang'. U bezoekt tijdens een stadsrondrit
onder meer het enorme Stadspaleis. Ongeveer 150 meter ten noorden van het paleis staat de
Indo-arische Jagdish-tempel uit 1651. Vervolgens rijdt u rond het Fateh Sagar-meer en bezoekt
u Saheliyon-ki-Bari, een 200 jaar oude kleine tuin. Aan het eind van de dag staat er
(afhankelijk van het waterniveau) een boottocht op het Pichola-meer op het programma (O).

w Udaipur
U heeft een hele dag vrij. Facultatief kunt u een halve dagexcursie boeken naar de bijzondere
tempels Eklingji en Nagda, gelegen in een diepe kloof op 22 kilometer van Udaipur (O).

e Udaipur → Deogarh
Op weg naar Deogarh voor een bezoek aan Deogarh Mahal, waar u zich niet alleen kunt
vergapen aan de pracht en praal van een heus paleis, u mag er ook een nachtje doorbrengen...
(O).

r Deogarh → Pushkar → Jaipur
Pushkar ligt aan de rand van de woestijn en herbergt een van de heiligste meren van India. Het
hele jaar door trekken pelgrims naar dit oord met de vele tempels waarvan de Brahma-tempel
een belangrijke plaats inneemt. In de middag rijdt u door naar de hoofdstad van de deelstaat
Rajasthan, de schilderachtige woestijnstad Jaipur (O).

t Jaipur
Bekend als de 'Roze Stad' vanwege de kleur van de gebouwen in de oude stad. U bezoekt in de
ochtend het buiten de stad gelegen fort van Amber. 's Middags bezichtigt u het fraaie
Stadspaleis, het 18e-eeuwse observatorium en het in 1799 gebouwde Paleis der Winden
(Hawa Mahal) (O).

y Jaipur → Fatehpur Sikri → Agra
Fatehpur Sikri was van 1570 tot 1586 de hoofdstad van het Mughal-rijk van keizer Akbar. Deze
liet de stad bouwen op aanraden van de heilige Shaikh Salim Christi. Na zestien jaar werd de
hoofdstad alweer verlaten vanwege problemen met de watervoorziening. Vandaag de dag is
Fatehpur Sikri een perfect bewaard gebleven Mughalstad op het hoogtepunt van het rijk. U
bezichtigt onder meer de Jama Masjid (een kopie van de moskee in Mekka) met de wit
marmeren tombe van Shaikh Salim Chisthi. Vervolgens rijdt u door naar Agra (O).

u Agra

Offerte 611890 voor party Shri naar India
N.B. Deze offerte is onder voorbehoud van beschikbaarheid, prijs- en vluchtwijzigingen en kennelijke vergissingen. De afbeeldingen zijn sfeerbeelden uit de regio of van accommodaties waar u naar toe gaat reizen, hier
kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op veel van de afgebeelde beelden in dit document berust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit beeldmateriaal te reproduceren zonder de uitdrukkelijke toestemming.

Pagina 5/10



Als u in Agra bent, dan is er één monument dat bovenaan uw lijst staat en vandaag staat deze
uiteraard als eerste op het programma. De wereldberoemde Taj Mahal, in opdracht van
Mughal-keizer Shah Jahan tussen 1631 en 1653 gebouwd als grafmonument voor zijn vrouw
Mumtaz. U heeft de tijd om het gebouw van zowel veraf als dichtbij te bewonderen. Voor het
ontbijt keert u weer terug naar het hotel, waarna u het Agra-fort gaat bezoeken. Het fort is in
1565 onder Akbar gebouwd, met als bekendste gebouw de prachtige marmeren Moti Masjid
(Parelmoskee). De rest van de dag is ter vrije besteding (O).

i Agra → Orchha → Khajuraho
Per trein reist u naar Jhansi, waarna u naar Khajuraho rijdt. Onderweg brengt u een bezoek aan
Orchha, een middeleeuwse stad met tempels uit de 16e en 17e eeuw die de tand des tijds
wonderwel hebben doorstaan (O).

o Khajuraho → Varanasi
Eens was Khajuraho de religieuze hoofdstad van de Chandela-Rajputen. Deze lieten tussen 950
en 1050 vele tempels bouwen. Hiervan bestaan er nu nog 22; de schitterende tempels danken
hun reputatie vooral aan hun erotische sculptuur. ’s Middags vliegt u naar Varanasi, waar u
tegen de avond een wandeling maakt door de stad en een Aarti-ceremonie aanschouwt aan de
Ganges(O).

p Varanasi
Deze stad wordt door de hindoes als heilig beschouwd en is absoluut een van de interessantste
steden van heel Azië. U maakt een bijzonder indrukwekkende boottocht over de Ganges. Vanaf
de boot slaat u de pelgrims op de ghats (baadterrassen) gade, bezig met de reinigingsrituelen.
Het water wast alle zonden af. Overledenen worden aan de oever gecremeerd, hun as wordt
over het water uitgestrooid. In de middag rijdt u naar Sarnath, een boeddhistisch heiligdom
(O).

a Varanasi → Delhi
De reis eindigt met de vlucht terug naar Delhi, waar een dagkamer voor u is gereserveerd. In de
late avond wordt u naar de luchthaven gebracht (O).

.
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PLAATS MIDDENKLASSE EERSTEKLASSE DELUXE

Delhi Mantra Amaltas Piccadily The Grand

Mandawa Desert & Dunes Castle Mandawa Vivaana

Bikaner Bhanwar Niwas Palace Laxmi Niwas Palace Gajner Palace

Jaisalmer Deoki Niwas Gorbandh Palace Surya Garh

Jodhpur Pal Haveli Park Plaza Ajit Bhawan

Rohet Rohetgarh Rohetgarh Rohetgarh

Udaipur Karohi Haveli Udai Kothi Trident

Deogarh Deogarh Mahal Deogarh Mahal Deogarh Mahal

Jaipur Ikaki Niwas Four Points by Sheraton ITC Rajputana

Agra Hotel Atulyaa Taj Clarks Shiraz Double Tree by Hilton

Kahjuraho Clarks Radisson Jass Taj Chandela

Varanasi Meradon Grand Rivatas by Ideal The Gateway

Delhi (dagkamer) Redfox Aerocity Lemon Tree Aerocity Holiday Inn Aerocity

Onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid 
Indien één van bovenstaande accommodaties is volgeboekt, zal een zo veel mogelijk gelijkwaardig alternatief worden gereserveerd. Hiervoor kan
een meerprijs gelden.

INFORMATIE
Maaltijden 
Volgens beschrijving (O=Ontbijt). Desgewenst kunt u halfpension en volpension voor de hele
reisduur bijboeken.

Vervoer 
Airco auto met privé-chauffeur. De airco trein Agra-Jhansi (dag 17) en de binnenlandse vluchten
Khajuraho-Varanasi (dag 18) en Varanasi-Delhi (dag 20) zijn inbegrepen.

Reisleiding 
<p>(Wisselende) Engelssprekende gidsen tijdens de excursies.</p>

Beleef meer
→ Heeft u na deze zeer uitgebreide reis behoefte aan een paar dagen strandverblijf, dan is Goa de bestemming voor u
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Prijsoverzicht

Landarrangement
BEST OF NORTH INDIA - EERSTEKLASSE ACCOMMODATIES

1 x 4 personen, 2x2 persoonskamer

Verzekeringen
CALAMITEITENFONDS

Totaal voor 4 personen € 7.054,50
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Landeninformatie India

Tijdsverschillen

Het is in India, tijdens onze zomertijd, 3½ uur later en tijdens onze wintertijd is het 4½ uur later.

Reisdocumenten

U dient in het bezit te zijn van een paspoort, dat bij aankomst in India nog tenminste zes maanden geldig is. Daarnaast is een visum noodzakelijk. U
dient het visum reeds voor vertrek te kopen, het is visum is maximaal drie maanden geldig en kost ca. €60,- (dit is exclusief de kosten voor de
BTW, verzenden en bemiddeling).
Voor het visum is het verplicht om biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en een gezichtsscan, af te laten nemen. Dit betekent dat u
persoonlijk en alleen op afspraak, een bezoek moet brengen aan een van de kantoren van BLS International, het servicecentrum van de Indiase
ambassade, met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De biometrische data zijn vereist voor bijna alle visumaanvragers in
Nederland, m.u.v. kinderen onder de 12 jaar en volwassenen ouder dan 70 jaar. Eenmaal afgegeven biometrische data blijven vijf jaar geldig.
Meer informatie over alle nieuwe regels leest u op: http://blsindia-nl.com/.

Klimaat
Dit immense land heeft drie hoofdseizoenen: winter, zomer en de moessonperiode. De wintermaanden van november tot en met maart zijn
aangenaam en droog met zonnige dagen en temperaturen overdag van ca. 30°C. De zomermaanden van april tot en met juni zijn vaak erg warm.
In april en mei is het overdag vaak 35°C of hoger. 
De moesson ontstaat gewoonlijk begin juni in het zuidoosten en verspreidt zich daarna over de rest van het land. De moessontijd kenmerkt zich in
het noordwesten door korte en (zeer) krachtige regenbuien, waardoor de neerslag in mm weliswaar hoog is, maar het gewoonlijk een groot deel
van de dag droog is. In het (zuid)oosten van India valt de meeste neerslag en kunt u in deze periode zelfs te maken krijgen met overstromingen. In
Goa kan het vooral in de maanden juli en augustus soms een flink deel van de dag hevig regenen. Tegen eind september is de moesson in de
meeste gebieden voorbij, behalve in het zuidoosten (hier valt de meeste regen in oktober en november).Voltage
De netspanning in India is 220-240 volt. De elektriciteitsvoorziening is een van de zwakke schakels in het land. De stroom valt dan ook regelmatig
uit, maar de grote hotels hebben eigen noodaggregaten. Er zijn plaatsen waar alleen gedurende een bepaald aantal uren 's avonds stroom wordt
geleverd. We raden u aan om een wereldstekker mee te nemen.
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Wilt u deze reis boeken?
Voor meer informatie of het omzetten van uw offerte naar een boeking, kunt u contact opnemen met VakantieXperts de Groot.

Om de offerte te boeken ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:

Namen zoals in het paspoort vermeld (1e voornaam en achternaam)

Paspoortkopieën van de reizigers

Geboortedata van de reizigers

Preferenties of diëten die u graag door zou willen geven

De volgende punten zijn belangrijk voor uw reis en willen wij u graag op attenderen:
 

Bagage vluchten; Voor de binnenlandse vluchten is een ander bagagelimiet van toepassing (15 kg per persoon) zijn dan bij de
intercontinentale vlucht. Houdt u rekening met een toeslag. 

Visum; Voor al onze reizen geldt dat de visa niet zijn inbegrepen. Via ons reisbureau kunt u het visum aanvragen. Wij berekenen voor het
aanvragen van uw visum €120,- persoon (exclusief eventuele portokosten). Mocht u dit zelf willen verzorgen, raden wij u aan dit via
Visumcentrale.nl te regelen.

Dit reisvoorstel is slechts een indicatie van wat VakantieXperts de Groot en Tenzing Travel u kan aanbieden. Het programma kan altijd nog
aangepast worden op basis van uw persoonlijke wensen.

Als u akkoord gaat met bovengenoemde offerte, dan dienen wij de reis voor u aan te vragen.
Een aanvraag is een definitieve boeking en kan tussentijds niet kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden.
Op het moment dat uw reis akkoord komt, is dit een definitieve reservering. Wanneer uw reis niet conform de aanvraag bevestigd kan worden dan
wordt u hierover geïnformeerd.

Wij hopen dat dit voorstel aan uw verwachtingen voldoet en zien graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

VakantieXperts de Groot en het Tenzing Travel verkoopteam
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