MYSTIKENS RAJASTHAN
Ett besök i Rajasthan är en färgstark upplevelse. Städer som Jaipur, Pushkar och Udaipur
är spännande och vackra på lite olika sätt. Palats och borgar samsas med det vanliga
kaotiska, men härliga Indien. Följ med på en resa till Rajasthan och Pushar Camel Fair
som vi besöker under 3 dagar. En spännande marknad med sina ca 25 000 kameler.
Garanterat ett fantastiskt minne för livet. På resan kommer vi även få med det bästa av
Delhi och Agra, där vi givetvis besöker Taj Mahal.

17/11 Dag 1: Delhi :

Pushkar Camel fair

Idag börjar äventyret. 09.00 drar vi igång i Delhi och vi börjar med att besöka India Gate och
utforskar området runt den stora paradgatan, sen presidentens palats och
Regeringsbyggnaderna samt India Gate.
Därefter väntar ett besök i sikhernas helgedom, Gurudwara Bangla Sahib vilket är ett måste. Där
vi ser den heliga skriften och även gör ett studiebesök inne i deras jättelika kök. Där
Bjuds, varje dag, upp till 30 000 pilgrimer och andra besökande på en måltid. Det är intressant att
följa arbetet i detta stora kök. Efter lunch besöker vi Quatab Minar, ett arkitektoniskt mästerverk.
Gemensam middag på hotellet

Gurudwara Bangla Sahib
18/11 Dag 2 : Delhi :
Efter frukost beger vi oss till Old Delhi och börjar med ett besök i den största moskén utanför
Arabvärlden, Jama Majsid. I närheten ligger klassiska Karims där vi intar dagens lunch. Efter
maten vandrar vi runt i Old Delhi, denna oerhört hektiska, röriga men väldigt livliga och bildsköna
delen av staden. Ett riktigt minne för livet.
Gemensam middag på hotellet
19/11 Dag 3 : Delhi - Agra: Buss
Efter frukost sätter vi oss på bussen för resan mot Agra. Väl framme besöker vi Agra fort och tar
en promenad i centrala Agra. Eventuellt hinner vi med ett besök i området runt Taj Mahal som
heter Taj Ganj för en skön promenad och kanske en kall dryck i solnedgången.
Gemensamt middag på hotellet

20/11 Dag 4 : Agra - Jaipur
Idag är det tidig väckning då vi skall till Taj Mahal. Vi vill vara tidiga för att komma in innan solen
stiger upp. Ljuset är magisk vid denna tidpunkt och byggnaden är nästan helt rosa när de första
solstrålarna träﬀar byggnaden. Det kommer finnas gott om tid över till att se sig om i området i
lugn och ro. När vi är nöjda tar vi oss tillbaka till hotellet och äter frukost.
Därefter styr vi resan mot huvudmålet för denna resan, ökenstaten Rajasthan. Först väntar staden
Jaipur. Dagens program avgörs beroende på hur trafiken flyter

21/11 Dag 5 : Jaipur
Efter frukost beger vi oss till mäktiga Amber fort. Fortet ligger lite norr om staden bland bergen
och är en upplevelse. Efter det åker vi mot centrala staden och besöker Bland annat City
Palaceoch kör förbi “Hawa Mahal” - Vindarnas palats. Vi besöker Jaipurs största marknad, Bapu
Bazaar, här kan man fynda alla specialiteter från Rajsthan. Marknaden ligger i hjärtat av den
rosa staden mellan Sanganer Gate and New Gate.
Gemensam middag på hotellet Bazaar, här kan man fynda alla specialiteter från Rajsthan.
Marknaden ligger i hjärtat av den rosa staden mellan Sanganer Gate and New Gate.
Gemensam middag på hotellet

22/11 Dag 6 : Jaipur - Pushkar
Dagen börjar med frukost på hotellet, utcheckning och transport till Pushkar.
En stad som har så många som 400 tempel och 52 Ghats inklusive det enda templet i landet som
är tillägnat guden Brahma.
Det är inte bara religionen som är viktig här, staden är också skådeplatsen för den färgstarka
marknaden Pushkar Camel fair. Huvudmålet för denna resa.
Väl framme checkar vi in och tar det lugnt en stund. Under eftermiddagen tar vi en promenad in till
Pushkar stad och besöker det världsberömda Brahma templet och den heliga sjön Sarovar
Övernattning och gemensam middag i tältlägret.

Pushkar Camel Fair

23/11 Dag 7 : Pushkar.
De två följande dagarna lägger vi upp programmet som vi vill där fokus givetvis är på den
gigantiska kamelmarknaden. På marknaden säljs inte bara kameler utan även hästar, tjurar och
mycket annat.
Kamelerna är vackert dekorerade för att attrahera köpare. Olika lokala sporter visas också upp
och tävlas i under marknadsdagarna. Givetvis har de även kamel race.
För de som är sugna kan man tidigt på morgon gå upp mot bergen för att möta kameler och dess
förare när de kommer in från öknen där många har sina läger. Det är ett makalöst skådespel.
Övernattning och gemensam middag i tältlägret

24/11 Dag 8 : Pushkar
Se föregående dag, tar dagen liten som den kommer och går på marknaden, möjlighet till att gå
in till Pushkar stad och shoppa och se sig om där finns naturligtvis.
Övernattning och gemensam middag i tältlägret
25/11 Dag 9 : Pushkar - Udaipur
I dag blir det en ganska lång busstransport genom Rajasthans bergiga landskap. Tidig
eftermiddag är vi framme i vackra Udaipur som anses vara den mest romantiska staden i hela
Rajasthan. Även kallad ”City of the lakes” eller Venice of the east”.
Programmet kommer bero på tiden då vi anländer till Udaipur.
Gemensam middag
26/11 Dag 10 : Udaipur
Idag gör vi stan och börjar med ett besök i fantastiska City Palace, följt av en tur runt Fatehsagar
sjön som ligger väldigt vackert. Efter lunch väntar en båttur på Pichola sjön med stora möjligheter
att ta riktigt fina bilder. Under seneftermiddagen promenerar vi runt i de hektiska basarerna och
njuter av folklivet.
Gemensam middag.
27/11 Dag 11 : Udaipur
En hel dag i Udaipur och vi lägger upp programmet tillsammans på plats efter vad vi känner för att
göra och se.
Gemensamt middag.

28/11 Dag 12 : Udaipur -Delhi
Förmiddagen disponeras på egen hand idag är det bra att passa på att shoppa om man känner
för det eller ta de sista bilderna innan vi lämnar detta magiska fotoland. På eftermiddagen eller
framåt kvällen väntar flyget mot Delhi för vidare transport mot Sverige.

Pris: 5-7 Personer : 19990 Kr - Flyg tillkommer
Pris: 8-16. Personer : 18990 Kr - Flyg tillkommer
Enkelrums tillägg : 4700 Kr - Flyg tillkommer
Tillägg kan/kommer att göras i programmet, dagsformen på gruppen får avgöra detta. Alla
utflykter ingår i resans pris men det är helt frivilligt att följa med på allt.
Det är inte alltid sevärdheterna är den största behållningen när man besöker Indien, utan
livet på gatan och på landsbygden som ger det bestående intrycken.

Old Delhi

