SWED-ASIA TRAVELS

– Resa i Indien till Delhi – Amritsar – Jaipur - Agra och Delhi –

”the Golden Temple” – Sikhernas heliga tempel i Amritsar
Dag 01.
Ankomst Delhi
När ni anländer till New Delhi möter vår lokala representant upp med bil för transport till inbokat hotell.
Under eftermiddagen ger ni er ut på sightseeing med egen guide till Old Delhis gränder och myller.
Övernattning hotell Taj Princess, eller liknande i Karol Bagh New Delhi
Dag 02.
Delhi – Amritsar
Efter frukost hämtas ni upp för transport/assistans till järnvägsstationen och avreser med morgontåget
till staden Amritsar i Punjab. Tågresan tar ca sex timmar. På Amritsar tågstation hämtas ni för transfer till
ert hotell. Delstaten Punjab beskrivs ofta som ”Indiens kornbod” och är ”de stolta Sikhernas” delstat.
Incheckning på Hotel Ritz Palace som har en genuin indisk restaurang och swimmingpool.
Övernattning Hotel Ritz Palace, 03 nätter
Dag 03.
Amritsar
Heldag sightseeing med egen guide: Ni besöker bl.a. Sikhernas heligaste plats ”The Golden Temple”.
Templet som är öppet dygnet runt är klätt med 200 kilo bladguld. Ni gör även ett besök i helgedomen
Harmandir Sahib. Här pågår ceremonier dygnet runt där prästerna läser ur den heliga skriften. Ni
besöker ”Jallianwala Bagh Garden”, idag en minnesplats. Det var här en brittisk officer 1919 på eget
bevåg beordrade sina män att skjuta mer än 1600 skott in en folkmassa med sikher. Händelsen är känd
som ”Massakern i Amritsar”. Övernattning Hotel Ritz Palace
Dag 04.
Amritsar
Dag på egen hand i Amritsar. ( En utflykt till ”Wagah Border” kan erbjudas om situationen mellan Indien
och Pakistan tillåter besök där. Wagah Border är den enda lagliga gränsövergången mellan de båda
gigantiska länderna. Här utspelar sig varje dag, inför solnedgång och vid stängning av gränsgrinden en
spektakulär vaktavlösning som du kan ta del av på den indiska sidan av grinden, där den indiska armén
är ljudligt påhejad av stor publik av indier och andra besökare.) Övernattning Hotel Ritz Palace
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Dag 05.
Amritsar - Delhi
Transfer till flygplatsen för flyg tillbaka till Delhi. På Delhi flygplats hämtas ni upp av bil för transport till
ert hotell. (egen tid i Delhi)
Övernattning hotell Taj Princess eller liknande i New Delhi
Dag 06.
Delhi – Jaipur (med möjlighet till kortare leopardsafari)
Ni startar efter tidig frukost. Resan i egen bil/chaufför tar 5-6 timmar till ”den rosa staden” Jaipur. Här
bor ni på Maharadjapalatset Diggi Palace Hotel, där änkan till palatsets sista maharadja fortfarande bor
kvar. Ni befinner er nu i den exotiska delstaten Rajasthan; känd för Maharadjapalats, textilier, granna
färger, påfåglar och lunkande kameler. Under eftermiddagen gör ni en utflykt med guide till en närbelägen
nationalpark där vilda leoparder finns och om ni har tur visar de upp sig för er..
Övernattning på Diggi Palace Hotel, Jaipur, 02 nätter

Hotellporten i Jaipur

Vindarnas Palats, Jaipur

Taj Mahal, Agra

Dag 07.
Jaipur - sightseeing
Jaipur är huvudstad i Rajasthan och målades rosa år 1883 när prins Albert, son till drottning Victoria
kom på besök. Efter er frukost startar en heldags sightseeing där transport / guide / entréer ingår.
Ni besöker bl.a ”Vindarnas Palats”, City Palace och Amer Fort. Övernattning på Diggi Palace Hotel, Jaipur
Dag 08.
Jaipur – Agra
Bilresa till Agra och incheckning på hotell. I Agra finns den berömda byggnaden Taj Mahal - ett av
världens sju underverk och en stor sevärdhet. Utmed vägen till Agra besöker ni Fatehpur Sikri; En
övergiven historisk stad från Mogultiden, byggd av ”Akbar den Store”. Övernattning hotell i Agra
Dag 09.
Agra - Delhi
Idag tidigt på morgonen besöker ni Taj Mahal med guide. Det tog 22000 arbetare mer än 20 år att bygga
detta magnifika grav-palats som ses om ett ”kärleksmonument” tillägnat Mogulkejsaren Shah Jahan`s
favorithustru Mumtaz. Kejsarens hustru avled i barnsäng år 1631 när hon skulle föda parets trettonde
barn. Efter lunch går resan tillbaka till New Delhi. (4-5 tim).
Övernattning hotell Taj Princess eller liknande i New Delhi
Dag 10.
Delhi - Stockholm
Transfer till flygplatsen och hemresa. – slut på service-

PRIS; 16.800:- PER PERSON där minst två personer reser tillsammans
ARRANGEMANGET INKLUDERAR;
* Övernattning i dubbelrum på hotell i Delhi, Amritsar, Jaipur, Agra
* Måltider som ingår; Daglig frukost på hotellen
* Privata fordon/chaufför för transfer, utflykter och transporter enligt program
* Tåg- och flyg inom Indien enligt resplanen
* Entréer vid all sightseeing samt lokala engelsktalande guider
* Entré till Jhalana safaripark i Jaipur. Safari med egen guide
KOSTNADER SOM TILLKOMMER FÖR ARRANGEMANGET;
* Flyg Sverige – Indien t/r.
* Måltidsdrycker, luncher / middagar / andra måltider utöver frukost.
* Visum till Indien (e-Visa ca 80USD per person)
* Vaccinationer
* Reseförsäkring / avbeställningsförsäkring
* Dricks till chaufförer, hotellservice etc. Minibar på hotellrum, tvätt, tele/Internet där inte wifi är fritt.
* Andra utfärder, entréer, besök än fastställt.
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