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Trip: Kameelsafari
Grade: Woestijntour algemeen
Tent Days: 1
Highlights:
Waar India bekend staat om chaos en drukte heerst er in de Thar woestijn rust. Laat de bewoonde wereld achter je en geniet van de desolate,
uitgestrekte zandvlakte. Schuddend op een kameel zie je de zon ondergaan. In de woestijn fonkelen de sterren aan de hemel. Jaisalmer kleurt
sprookjesachtig goud. De stad wordt gekenmerkt door zijn hogen muren en zandkleurige gevels van huizen. Dwaal door de smalle steegjes waar ook
de heilige koeien rond scharrelen. 's Avonds slaap je in een authentiek goudkleurige haveli in de oude stad.

Een verblijf in Jaisalmer kan als reis apart of toegevoegd worden aan je bestaande reis, daar het avontuur -jammer genoeg- slechts 3 dagen duurt.

Day to day:
Dag 1 : Van Jodhpur naar Jaisalmer fort:
Vanuit de stad Jodhpur brengen we eerst een bezoek aan het Meherangarh fort. Vanaf de muren kan je genieten van het uitzicht over Jodhpur, ook
wel de Blauwe Stad genoemd vanwege de blauwgeschilderde huizen waar de Brahmanen (priesterkaste) woonden.

Daarna reizen we verder en in 5 uur rijden bereiken we de afgelegen woestijnstad Jaisalmer in Rajasthan. Tegen de middag zie je de contouren van
de stad als een fata morgana aan de woestijnhorizon opdoemen. Dit geweldige gevoel blijft tot je voor de poorten van de oude burchtstad met z’n
tientallen torens wordt afgezet. Je slaapt in Jaisalmer in stijl in een authentieke, goudkleurige haveli in de oude stad.
Dag 2 : Onderweg op je woestijnschip:
Gedurende de ochtend heb je tijd om Jaisalmer te verkennen. De belangrijkste bezienswaardigheid is het oude fort uit de 12de eeuw, dat nog wordt
bewoond door zo’n 3500 mensen.

In de middag maak je een trip door de zandduinen. Per jeep rij je eerst de woestijn in, om vervolgens over te stappen op een kameel, ook wel een
woestijnschip genoemd. Je laat de bewoonde wereld achter je en geniet van de desolate, uitgestrekte zandvlakte. We wachten tot de zon ondergaat,
die de wereld om je heen van geel naar vurig oranje naar zwart doet verkleuren. Daar er geen lichtverontreiniging is, zie je hier alle mogelijk sterren
aan de sterrenhelem. Tegen de late avond rijden we dan terug naar Jaisalmer.
Dag 3 : Jaisalmer - Delhi :
Na een lekker ontbijt maken we ons klaar voor de rit terug naar New Delhi. Dit doen we met de trein of met privaat vervoer. Om het geheel avontuurlijk
af te sluiten raden we je aan de nachttrein te nemen naar New Delhi, zodat je nog een hele namiddag kan rondslenteren in Jaisalmer.

What is included?
- Privaat vervoer tijdens de gehele tour
- Begeleiding door ervaren cultuurgids tijdens de sightseeing
- Engelssprekende ervaren gidsen
- Privaat vervoer voor gehele reis zoals vermeld in het programma
- Bagagevervoer
- Kameelsafari
- Nachtrein naar New Delhi

What is excluded?
- Persoonlijke uitgaven
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