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Trip: Motorreis in India : 14d motorrijden van New Delhi, Jodhpur naar Jaipur
Altitude: 1,800 m.
Highlights:
Informatie over onze 14 motorrijden door India :
De woestijnsteden van sprookjesachtig Rajasthan...Midden in de woestijn van Rajasthan liggen steden langs oude karavaanroutes. Onder invloed van
het Moghulhof ontstonden er in de 16e en 17e eeuw de fortpaleizen van Jodhpur, Jaiselmer en Bikaner. Prachtige bouwwerken en kleine
schilderachtige straatjes die in de middeleeuwen niet mistaan zouden hebben. Temidden van bebaarde mannen met hoge tulbanden en van vrouwen
in bonte sari's en van top tot teen behangen met juwelen dwaalt u langs allerlei stalletjes en winkeltjes.
Verdere informatie :

Gebruikte motoren: Keuze uit laatste modellen Royal Enfield 500 c.c. of Honda Hero 150 c.c. met elektrische starter, versnellingen links.
Waarborg: per motor wordt in Kathmandu/New Delhi een waarborg vooruitbetaald van USD 500.00. Deze waarborg is bedoeld als eigen risico voor
eventuele schade aan de motoren.
De condities van de wegen in Nepal/India/Tibet zijn over het algemeen goed, behalve in meer afgelegen gebieden in de bergen en op het platteland.
Op deze reis moet rekening gehouden worden met moeilijke(re) trajecten over, soms smalle zand en grindpaden en trails.
Vaardigheden als motorrijder: u dient een geoefende motorrijder te zijn met zelfvertrouwen in onverwachte verkeerssituaties, complete beheersing
van de motor, ook in moeilijke wegomstandigheden.
U dient in het bezit te zijn van een geldig (internationaal) motor-rijbewijs.

Kodering : (O)ntbijt + (L)unch + (D)inner

Day to day:
Dag 1 : Aankomst New Delhi:
Na aankomst in Delhi wordt u van de luchthaven naar uw hotel gebracht door onze office managerr. U overnacht in een hotel in het oude centrum van
de stad en we verwelkomen u met een traditionele Indische maaltijd.
Dag 2 : Sightseeing New Delhi + transport per trein naar Jodhpur:
In de ochtend bezoekt u het imposante Rode Fort uit de Moghul-tijd, Qutab Minar, en Raj Ghat. De oude stad en zeker de Chandi Chowk, de bazaar,
is een wirwar van straatjes vol handelaren, verkopers en vooral veel rikshahs. In de avond gaat u aan boord van de trein die u in 11 uur naar Jodhpur
brengt.
Dag 3 : Sightse Jodhpur:
Bij aankomst in Jodhpur wordt u van het treinstation naar uw hotel gebracht. 's Middags maakt u een sightseeing tour door de stad. Het majestueuze
Meherangarhfort uit 1450 van Jodhpur, gelegen op een 125 m. hoge heuvel, is het meest indrukwekkende van geheel Rajasthan. Verder behoort ook
het Umaid Bhawan paleis, opgetrokken uit het rode zandsteen en marmer, tot de bezienswaardigheden. Overnachting in Jodhpur in een hotel.
Dag 4 : Sightseeing Jaiselmer:
U rijdt vandaag naar Jaiselmer. De woestijnstad Jaiselmer (50.000 inwoners) is een sprookje. De tempels, paleizen, het fort maar ook de herenhuizen
(haveli's) en de winkels zijn uitzonderlijk fraai gebeiteld uit het goudgele zandsteen. De stad gloeit goudgeel in het onmetelijke woestijnlandschap.
Dag 5 : Sightseeing Jaiselmer:
In de ochtend maakt u een halve dag sightseeing. U brengt oa. een bezoek aan het Fort en enkele Jain tempels. In de middag heeft u tijd om zelf
oude binnenstad beter te verkennen. Overnachting in Jaisalmer in een hotel.
Dag 6 : Kamelensafari !:
Anderhalve dag lang maakt u een geheel verzorgde kamelensafari in de nabijgelegen zandduinen. Tijdens de kamelensafari brengt u de nacht in ons
eigen tentenkamp door.
Dag 7 : Kamelensafari en transport naar Bikaner:
U rijdt naar Bikaner waar u overnacht in een 'heritage' hotel.
Dag 8 : Sightseeing Bikaner:
In de ochtend organiseren we een sightseeing tour. De muren van het fort van Bikaner zijn bijna een kilometer lang. Het bezit 37 paleizen, paviljoenen
en tempels, die onderling verbonden zijn door binnenplaatsen en smalle gangen. De balkons, torentjes en marmeren panelen maken het geheel nog
pittoresker. Overnachting in Bikaner in een hotel.
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Dag 9 : Mandawa:
U reist door de oude handelsstad Mandawa. Er komen nog steeds maar weinig toeristen hier terecht, terwijl de dorpjes, de forten en de haveli’s
getuigen van een rijk verleden. In Mandawa neemt de woestijn weer langzaam bezit van de met prachtige muurschilderingen verfraaide haveli’s
en forten. In de straten zijn kunstenaars bezig met het geduldig schilderen van verfijnde miniaturen. En op de daken poseren pauwen. Overnachting in
Mandawa in een hotel.
Dag 10 : Jaipur :
Over land rijdt u naar Jaipur. U overnacht in een voormalig paleis van de maharadja.
Dag 11 : Jaipur:
Vanochtend staat een excursie naar het Amber fort op het programma. 's Middags bezoekt u het ‘Paleis der Winden' en het observatorium. Dit werd
in Jaipur gebouwd in de achttiende eeuw door Maharaja Jai Singh II (1686-1743). De trap is ongeveer 27 meter hoog en maakt deel uit van wat
misschien nog steeds de grootste zonnewijzer is ter wereld. Overnachting in Jaipur in een hotel.
Dag 12 : Agra:
Op weg naar Agra maakt u een korte stop in Fatehpur Sikri, de verlaten vroegere residentie van de Moghul keizer Akbar.
Overnachting in Agra in een hotel.
Dag 13 : Agra:
U maakt een stadstour in Agra en bezoekt oa de Taj Mahal (entree niet inbegrepen). Het uit wit warmer opgetrokken mausoleum steekt af tegen de
blauwe hemel. Het bouwwerk werd door sjah Jahan gebouwd voor zijn geliefde vrouw Mumtaz Mahal. Voor wie zich kan losmaken van deze
verleiding biedt Agra nog meer. Het Rode Fort mag u zeker niet missen, al was het maar om het uitzicht op de Taj Mahal. Overnachting in Agra in een
hotel.
Dag 14 : New Delhi:
In de middag verzorgen we de transfer terug naar Delhi (4-5 uur rijden). De rest van de dag kan u dan vrij besteden.
Dag 15 : New Delhi - Europa:
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Europa.

What is included?
- loon, verzekering EN pensioensfonds van de Himalayan Leaders medewerkers
- Alle accommodaties op basis van logies/ontbijt
- Alle luchthaven-hotel v.v. transfers
- Kameelsafari (volpension) van 1½ dag
- Transfer per auto (met Airco) en met eigen chauffeur
- AC-couchette in nachttrein Delhi - Jodhpur
- Entreeprijzen Delhi, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner en Jaipur
- Engelstalige gids in Delhi, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur en Agra

What is excluded?
- Persoonlijke uitgaven
- Persoonlijke verzekering.
- je Indische visum
- Internationale vluchten
- Overige maaltijden
- Vaccinaties
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