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asien
Alla möjligheters kontinent. Här möter du 
olika kulturer framför allt inom religionernas 
värld. Många gånger långt från Europas his-
toria, kultur och filisofi ändå har europerna 
varit de som koloniserat och satt sina fotspår 
i Asien, Sidenvägen är en du kanske känner 
till. Vise männen från österns länder är en 
annan.

AllResor presenterar och representerar det flesta Asiatiska länderana.
Allt för att ge dig det bästa. Vårt mål är alltid att personligen känna alla 
våra medarbetare i de länder vi representerar, detta för att ge dig trygghet 
och bästa service. Efter mer än 20 års erfarenhet med våra representanter
kan vi hålla vad vi lovar.
Vill du uppleva Filipinernas fastland eller övärld så är AllResor där.
Indonesien med olika rundresor, båda på fastlandet, Borneo och de väl-
kända turistöarna som Bali, Lombok och Gili tar vi dig dit.
Indien med sina stora kontraster mellan nord och syd ger vi dig en helhe-
stuppfattning av kultur, religion, folkliv och stränder.
Kina är som en hel kontinent men trots det är AllResor där för att ge dig 
det bästa.
Thailand finns naturligtvis med i vårt reseutbud så och grannlandet Malyi-
sia med Borneo. Naturupplevelser i de båda länderna ger dig oförglömliga 
minne.
En rundresa i Vietnam öppnar upp en ny erfarenhet för dig. Kryssning i 
Halong Bay inte att förglömma.
Mer finns att upptäcka. Läs mer om våra resor i Asien på de nästkom-
mande sidorna!



indien
Indien är ett fantastiskt land med stor variation. 

De olika influenserna som märks tydligt både i arkitektur, mat och tra-
ditioner beror på att många andra kulturer påverkat genom historien.  
I Indien bor nu över 1,2 miljarder människor och deras ekonomi är en 
av världens mest växande. Geografiskt delar man in Indien i tre olika
områden; Himalayas högfjällsmassiv, högplatån Deccan i Söder och
slättlandet i norr. Nästan hela landet har ett tropiskt monsunklimat.
AllResor erbjuder dig stora möjligheter till resor med variation i alla 
delar av landet. Även kombinationsresor med Nepal, Sri Lanka och
Maldiverna innebär fantastiska upplevelser. Vi har mycket
kvalificerade guider, vilket är nödvändigt i ett land med så
diversifierad kultur, språk och religion. AllResor låter dig uppleva
platser du aldrig trodde existerade.
Välkomna till Indien!

Indien 
Indien erbjuder dig som turist ett stor utbud av olika 
kulturella upplevelser. Historien är fantastisk med sina 
många delstater där varje ledare, Maharadjor, in i de 
närmaste varit heligförklarade.
Oftast kommer du till huvudstaden Delhi, som idag är 
en modern stad med allt vi är vana att se och uppleva.
Där finns också den gamla delen med trånga gränder, 
små affärer, rickshaw taxi och massor av folk och 
olika dofter. I staden finns det gott om parker och 
träd längs gatorna. Detta gör att det trots den fuktiga 
värmen är bra luft bland tusentalet bilar. Det gamla 
anrika taxibilarna sedan 1950 talet ger ett intryck av 
kolonialismens tid. Frihetskampen har satt sina spår 
på det stora triumfbågelikande monumentet. Där finns 
tusen och åter tusen namn inristade. Personer som 
stupade under 1940 talet.
Tåget till Agra tidigt på morgonen ger dig en upple-
velse om hur morgonlivet ter sig på Delhis station.
Indierna reser gärna med tåg. Den perfekta logistiken 
på järnvägen är berömd dvs det kommer och åker i 
tid.

Mat serveras på det längre tåglinjerna och det är 
bekväma säten. Du kan åka tåg genom hela Indien.
Väl framme i Agra är ju höjdpunkten att se och på 
nära håll uppleva Taj Mahal. Denna fanstaskiska 
byggnad som jag tror ingen mer kan bygga något 
liknade i modern tid. Alla hundratalet elefanter som 
transporterade de stora marmorblocken till  bygg-
nadsplatsen och alla tusentalet arbetare som var 
involverade i bygget. Prova på att rida på elefanterna 
upp till Ambre Palace och vandra runt i alla rummen 
och gångarna är ett måste vi ett besök i norra Indien. 
Ambre ligger i den vackra staden Jaipur. Staden som 
är ädelstenarnas huvudcentrum. Passa på att se hur 
de slipar stenarna och  gör ditt livs inköp. Från Jaipur 
kan du sedan ta dig med flyg till Ranthambori för 
tiger safari. Bästa tiden för tiger safari är från oktober 
till april. Varanasi. för upplevelsen bland folket vid 
den heliga floden Ganges. En båttur på floden då du 
även kan få se  hur barnen välsignas och hur foket gör 
renhestdop i floden. Varanasi är en av Indiens mest 
välkända pilgrimsplatser där det är årliga festivaler för 
de heliga männen. 

Södra Indien har ett stor kanalsystem där man kan 
göra flera dagars kryssning och övernatta på båten. Ett 
mycket uppskattat sätt att se kanalfolket från flodsi-
dan. Livet längs kanalerna är ett urgammalt traditio-
nellt sätt där familjerna lever av risodling och fiske. 
Kerala är den sydliga delen av Indien. Här finner man 
många orörda stränder vid Indiska Oceanens kust, där 
folket lever av fiske men där du kan koppla av med sol 
och bad. Det flesta hotellen erbjuder Ayurveda, eller 
kunskapen om livet (ayur: kunskap, veda:liv).Det är en 
indisk läkekonst med tusenåriga anor från den vediska 
kulturen. I ayurveda är åtgärder för att bibehålla 
en god hälsa väl så viktiga, som att bota och lindra 
sjukdomar. Traditionella kroppsbehandlingar mot ex. 
psoriasis, eksem och andra asmatiska sjukdomar.
I Bengaliska viken finns ögruppen, Andamanerna. 
Hit kan du flyga från Chennai och då uppleva en 
speciell del av det orörda Indien.
Goa på västkusten har du naturligtvis, vilket vi tar dig 
till året om. 



Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

3

Best of India - 12 dagar (PL)

Dag 1- Ankomst Dehli
Ni möts av vår representant på flygplasen.
Övernattning i Delhi.

Dag 2 - Dehli
På morgonen en rundtur i gamla historiska Delhi.
Besök på Red Fort, The Jama Masjid, Indiens
största moské samt rajghat, minnesplatsen för
Mahatma Gandhi. Rickshaw (cykeltaxi) genom
silvergatan och Chandani Chowk. Eftermiddagen
spenderas i de nya delarna av staden med
Humayun`s Tomb, Bhai Temple,Qutab Minar och
regeringsbyggnaderna.

Dag 3 - Delhi - Jaipur (265 kms )
Efter frukost kör vi mot Jaipur. Längs vägen
möjlighet till besök i Samode. En resdag med stora
möjligheter till nya upplevelser.

Dag 4 - Jaipur
En spännande dag vid Amber Fort, vi rider elefant
och klättrar längs berget till huvudporten.

Fortet som tog 100 år att bygga och härstammar från 
1700-talet. Vidare till Pink City med City Palace, som 
fortfarande är bostad för Maharajan. Besök vid Hawa 
Mahal ”Palace of  the Winds”, Jantar Mantar
Observatory. Dagen avslutas med en shoppingtur i de
färgsprakande och livliga basarerna.

Dag 5 - Jaipur - Fatehpur Sikri (235 km)
Vi kör till Agra och längs vägen besöker vi 
Fatehpur Sikri med sin vackra arkitektur. Staden är 
byggd i röd sandsten och är otroligt vacker.

Dag 6 - Taj Mahal, Agra
Rundtur i staden och besök på ett av världens sju
underverk, Taj Mahal. Byggt av Shahjahan år 1648
som ett minne till hustrun Mumtaj Mahal.
Marmorn kom från Persien, Turkiet och Frankrike
(Obs! Stängt på fredagar).
Besök på Agra Fort och hos en marmortillverkare.

Dag 7 - Agra - Jhansi - Orchha
På morgonen transfer till järnvägsstationen för att
åka till Jhansi. Vid ankomsten transfer till staden
Orchha. Besök vid det gamla templen Jehangiri
Mahal, the Raj Mahal och Laxmi Narayan.

Dag 8 - Orchha - Khajuraho (175 km)
Fortsätter med bil/buss till Khajuraho, sightseeing
i Khajuraho, centrum under Chandela Dynasty på
1000-talet. Här möter ni sensuella och erotiska
skulpturer. Hela tempelområdet är skyddat av
UNESCO och är ett av underverken i världen.

Dag 9 - Khajuraho - Varanasi
Transfer till flygplatsen för att flyga vidare till
Varanasi (flygpris tillkommer pga. stora
prisvariationer ca 1.000 kr). Transfer till hotellet.
Under eftermiddagen en tur till Sarnath, en viktig 
plats för buddistiska pilgrimer. Här höll Buddha 
sin första predikan.

Dag 10 - Varanasi
Båttur på Ganges, fantastisk upplevelse av de
hinduiska morgonritualerna längs floden.
Invigning av barn från de högre klasserna med
renrakade huvud. Många ritualer pågår ständigt
vid Ganges. Sightseeing runt Varanasi, den eviga
staden. Indiens pilgrimscenter, de som dör här får
enligt hinduismen en särskild plats i evigheten.
Besök vid Bharat Mata Temple och DurgaTemple, 
mest känt som aptemplet. Vidare till The Thulasi 
Manas temples och Benaras Hindu university.
Eftermiddagen på egen hand.

Dag 11 - Varanasi - Delhi
Efter frukost har ni gott om tid innan flyget tar er
tillbaka till Delhi. Vid ankomst Delhi, transfer till
hotellet.

Dag 12 - Delhi - Skandinavien
Hemresa för dem som valt att inte ytterligare
förlänga sin resa i Indien eller något grannland. 
Varför inte åka till Kerala för en skön och avkopplande 
bad och solsemester.

Kategori:  Hotell * ** frukost
Transport:  Minibuss, tåg, båt, jeep
Start: Delhi 
Slut: Delhi

Exklusiva Kerala med sol & bad - 15 dagar     (PL)

Dag 1 - Scandinavium - Mumbai
Välkomnande på flygplatsen med
blomstergirlanger och transfer till hotellet.

Dag 2 - Mumbai (Bombay)
Besök på Jain templet från 1800-talet, känt för sina 
vackra silversmidda dörrar. 
Besök på Kamala Nehru Park och Ferozshah mehta, 
mer känd som ”den hängande trädgården i Bombay”. 
Vidare besök på mani Bhavan där Mahatma Gandhi 
kämpade för ett fritt Indien i 17 år. 
Museet Prince of  Wales har en utmärkt kollektion av 
miniatyrer som också upplevs under dagen.

Dag 3 - Mumbai - Cochi - Periyar
Transfer till flygplatsen för att flyga till Cochi.
Vår representant möter upp på flygplatsen och resan 
går med bil till Periyar. Reser genom Cardamons kullar 
vid västra Ghats. Vidare genom Thekkady, en av de 
störta vilddjursreservaten i Indien. 
Väl framme incheckning på hotellet i Periyar.

Dag 4 - Periyar
Morgonen startar efter frukost med en guidad
promenad i skogen. På eftermiddagen roar vi oss 
med båtsafari i Periyarsjön, känd för sina stora 
elefanthjordar, bison, hjortar och ett spektakulärt 
fågelliv.

Dag 5 - Periyar - Kumarakom
Bilresa till Kumarakom där besök på ett stort
teplantage med fabrik. Vid lunch incheckning på hus-
båten Kettuvalom och båtfärd mot Alleppey. 
Övernattning ombord.

Dag 6 - Houseboat - Alleppey - Cochi
Upplev det lantliga livet i Backwaters. Mönstrar av 
båten i Alleppey och åker vidare till Cochin. 
Kvällen uppträdande av lokala dansförmågor.

Dag 7 - Cochin
Besök i den historiska staden Cochi, tidigare
huvudstad för holländarna, portugiserna och
slutligen britterna. En promenad genom
fortet i Cochin, genom den gamla kryddmarknaden 
vid Mattancherry. Besök vid antikaffärerna vid 
judiska gatan, synagogan, det holländska palatset 
och kyrkan där Vasco Da Gama först begravdes.

Dag 8 - 15 Cochin - Kovalam alt. 
Vakala 
Avfärd till Kovalam, väl framme incheckning
på hotellet. Resten av dagarna spenderas vid
stranden, lokala dagutflykter, vattensporter eller bara 
genom att njuta av de fantastiska stränderna, maten 
och människorna.
Resan går att förlänga/förkorta efter önskemål.

Kategori: Hotell ***+ frukost
Transport: Minibuss/jeep
Start: Mumbai (Bombay)
Slut: Cochin

Pris från: 8.270:–
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Golden Triangle of India 7 dagar      (PL)

Dag 1 - Ankomst Delhi
Ni möts av vår representant på flygplatsen.
Övernattning i Delhi.

Dag 2 - Delhi
På morgonen en rundtur i de gamla historiska Delhi. 
Besök på Red Fort och The Jama Masjid, Indiens 
största moské. Ni upplever också Rajghat - minnes-
platsen för Mahatma Gandhi. Rickshaw (cykeltaxi) 
genom silvergatan och Chandani Chowk. Eftermid-
dagen tillbringar ni i Delhis nya stadsdelar. Humayun`s 
Tomb, Bhai Temple,Qutab Minar, India gate och 
regeringsbyggnaderna.

Dag 3 - Delhi - Jaipur (265 km)
Efter frukost kör vi mot Jaipur. 
Längs vägen finns möjlighet till besök i Samode.

Dag 4 - Jaipur
Besöker Amber Fort, rider på elefanter och klättrar 
längs berget till huvudporten. Fortet härstammar från 
1700-talet och tog över.

100 år att bygga. Eftermiddagen vidare till
Pink City med City Palace, bostad för
Maharajan än idag. Besök vid Hawa Mahal
”Palace of  the Winds”, Jantar Mantar Observatory. 
Dagen avslutas med en shoppingrunda i de 
färgstarka basarerna.

Dag 5 - Jaipur - Fatehpur Sikri (235 km)
Vi kör till Agra, längs vägen besöker vi Fatehpur Sikri 
med sin vackra arkitektur helt byggd i röd marmor.

Dag 6 - Taj Mahal - Agra
Rundtur i staden och besök på ett av världens 
sju underverk - Taj Mahal. 
Byggt av Shahjahan år 1648 som ett minne 
till hustrun Mumtaj Mahal. Marmorn kom från 
Persien, Turkiet och Frankrike (Obs! Stängt på freda-
gar) Besök på Agra Fort och hos en marmortillverkare.

Dag 7 - Agra - Delhi
Transfer efter frukost till flygplatsen för
retur tillbaka till Delhi, eller om ni valt att
åka vidare till någon annan spännande plats i Indien 
eller till något av grannländerna.

Kategori: Hotell *** frukost
Transport: Minibuss/jeep
Start: Delhi
Slut: Delhi

Tajan Tigersafari & Rundresa - 8 dagar (PL)

Kategori: Hotell *** frukost
Transport: Minibuss/jeep
Start: Delhi
Slut: Delhi

Dag 1 - Skandinavien - Delhi
Ni möts av vår representant på flygplatsen.
Övernattning i Delhi.

Dag 2 - Delhi
På morgonen en rundtur i de gamla historiska Delhi. 
Besök på Red Fort och The Jama Masjid, Indiens 
största moské. 
Ni upplever också Rajghat, minnesplatsen för
Mahatma Gandhi. Rickshaw (cykeltaxi) genom 
silvergatan och Chandani Chowk.
Eftermiddagen tillbringar ni i Delhis nya
stadsdelar. Humayun`s Tomb, Bhai
Temple, Qutab Minar, India gate och
regeringsbyggnaderna.

Dag 3 - Delhi - Agra (204 km)
Buss ca 4 timmar till Agra med rundtur.
Huvudattraktionen är Taj Mahal och de berömdas 
Red Fort. Moghul. Kejsaren Shah Jehan lät bygga 
Taj Mahal till sin kära hustru. 

Dag 4 - Agra - Ranthambore (294 km)
Upplevelserna fortsätter till Ranthambore.
Längs vägen besöker vi Fatehpur Sikri med
Kejsare Akbar’s husvudstad byggd helt i röd sten. 
Rickshawsafari i Bharatpur National Park.  
Vi fortsätter till Ranthambore för övernattning.

Dag 5 - Ranthambore
Morgon- och eftermiddagssafari i Ranthambore Natio-
nal Park. Tigrarnas hemort är endast möjligt att besöka 
mellan oktober - april. Nationalparken har ett stort 
antal sambar, chital, gaseller (hjortdjur) och många 
andra vilda djur, som leopard, hyena, krokodil och en 
mängd olika fågelarter.

Dag 6 - Ranthambore - Jaipur (156 km)
Ännu en morgonsafari i den vackra nationalparken, 
senare kör vi till Jaipur.
Kvällen på egen hand eller med middag tillsammans 
mot tillägg i Dhani village.

Dag 7 - Jaipur
Besöker Amber Fort, rider på elefanter och klättrar 
längs berget till huvudporten. Fortet härstammar från 
1700-talet och tog över 100 år att bygga. 
Eftermiddagen vidare till Pink City med City Palace, 
bostad för Maharajan än idag. Besök vid Hawa Mahal
”Palace of  the Winds”, Jantar Mantar Observatory. 
Dagen avslutas med en shoppingrunda i de färgstarka 
basarerna.

Dag 8 - Jaipur - Delhi (265 km)
Nästa morgon på egen hand och senare
avfärd mot Delhi och flygplatsen. Hemresa
för dem som valt att inte ytterligare förlänga
sin resa i Indien eller något annat grannland.

Pris från: 7.660:–

Pris från: 5.100:–
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Upplevelse i södra Indien - Mysore & Kabini 12 dagar  (PL)

Dag 1 - Ankomst Bangalore
Vid ankomsten möts du av vår lokala representant och 
åker direkt till Mysore vilket ligger ca 3,5 timmar från 
Bangalore.

Dag 2 - Bangalore - Mysore
Mysore är den tidigare delstatens huvudstaden. Bland 
det mest berömda av de många slotten i staden är den 
bärnstensfärgade Vilasen eller stadsslottet. Planlagt av 
Henry Irwin och byggt i 1897, vilket ersatte de gamla 
träslotten som brändes. Slotten följer de Indo Sarace-
nicdesigners. Ett av de största slotten i landet har
återställts med sina vackra glas, elfenben lades in i
dörrarna, väggmålningar och några konstskatter.
Härifrån kör vi till Chamundi kullen som ligger
sydöst om staden. På kullen är ett tempel som är
ägnat till fostragudinnan Durga och en enorm staty
av Nandi, en tjur som vördas pga att den är signum
för guden Shiva. På eftermiddagen besöker vi den 
färgrika Devarajaen marknaden.

Dag 3 - Mysore - Coorg
Efter frukost kör vi till Coorg (2,5 timmar). Coorg är 
en vackert kuperad provins berömd för dess kaffe- och
kryddplantage. Omringat av stora skogar med rosen-
träd och sandelträd. I detta område bor Kodagu folket 
som är kända för sin krigshistoria, färgglada dräkter 
och intressanta kultur. 
På eftermiddagen kommer du att göra en kaffe och 
krydd tur i området. 

Dag 4 - Den Coorg
Tidigt i ottan går vi på fågelskådartur eller besöker
elefantlägret på Dubare. Efter frukost kör du till
den tibetanska bosättningen på Bylekuppe.
Bylekuppe bildades som ett resultat av 60-talets
kinesiska angrepp. Då tibetanerna kom till Indien 
tilldelades de Bylekuppe, Husur, Mudgod och
Kollegal till nybyggarna. Tibetanerna gjorde dessa
områden till sina bosättningar. Dessa bosättningar i
Kushal Nagar och Bylekuppe kallas `Little Tibet’.
Ett kloster var grundat vid hans helighet Pema Norbu. 
Eftermiddagen på egen hand.

Dag 5 - Coorg - Kabini
Efter frukost kör vi till Kabini (ca 3.5 timme) som 
ligger vid kanten av Nagarhole National Park. 
Goldie Hawn gjorde denna att parkera berömd då hon
adopterade elefanterna och startade en fond för att
rädda den indiska elefanten.
Olika vegetationer i parken gör att ett stort antal
av vilda katter, fyrhornade antiloper, slottsbjörnen
och elefanten trivs här. I parken finns ocskå
ett stor variation av fågelarter. Vi ankommer i tid för 
lunch och en eftermiddag i parken.

Dag 6 - Kabini
Vi gör en tidig båtsafari och återkommer för
frukost. Därefter besöker vi Kurubasenstammen.
Eftermiddagen bjuder på en öppen jeepsafari.
 
Dag 7 - Kabini - Sulthanbathery
Efter frukost kör vi till Sulthanbathery som ligger 
inom en 400 tunnland med kaffe- och kryddakoloni 
inom den frodiga regnskogen Waynad. Detta området 
är byggt med lokala material genom att använda hant-
verkare från regionen. 
Eftermiddagen är på egen hand.

 
Dag 8 - Suthanbathery - Tellicherrii
De två nästkommande nätterna spenderar vi på Ayisha 
Manzil som är en ca 140 år gammal bungalow med 
ett jättebra läge på en höjd med utsikt över Ara-
biska havet. Under aftonen kör vi till Parassinkadavu 
tempelet för en uppvisning av Theyyam dansen vid 
solnegången. Theyyam är en rituell dans till en gud 
Shiva i norra Kerala.

Dag 9 - Tellicherri
Idag besöker vi den tyska forskaren Dr Herman Gun-
derts hem och skola. Denne man översatte  
malayalamen till den engelska ordboken och
startade en av det äldsta skolarna i landet. 
Vi åker även till den största kanelodlingen i Asien.  

Dag 10 - Tellicherri - Neeleshwaram
Neeleshwaram i norra Kerala är en mycket pittoresk
del av Kerala med orörda stränder, frodig grönska
och lugn miljö. Det tar ca 3,5 timmar att köra dit. 
Vi möter här de lokala fiskelägrena och besöker Bekala 
Fort som ligger i närheten av Malik Dinar Moskéen. 

Dag 11 - Neeleshwaram 
Dagen på egen hand.

Dag 12 - Neeleshwar - Mangalore
Idag är det slut på upplevelserna och vi åker i
ca 2.5 timm för att komma till flygplatsen i Mangalore.

Pris från: 14.250:-/min 2 pers
Pris från: 11.700:-/5-7 pers

Kategori: Hotell *** frukost
Transport: Minibuss
Start: Bangalore
Slut: Mangalore
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Norra Indien & Nepal 17 dagar (PL)

Dag 1 - Delhi
På ankomstdagen blir du hämtad och körd till hotellet. 
Övernattning.

Dag 2 - Delhi
Sightseeing i Delhi med besök och guidning vid
Laxmi Narayan Templet, Guds plats. Den Indiska 
porten, minnesplats för martyrerna. 
Regeringskvarteret ger oss en bild av dagens
demokratiska Indien. På eftermiddagen åker vi
på en rundtur i de gamla delarna av Delhi som
inkluderar Jama Masjid, den största moskén i
Asien. Vidare till Röda fortet, Gandhis minneplats. 
Kvällen avslutas med en spektakulär ljus och ljudshow.

Dag 3 - Delhi - Jaipur
Avfärd mot Jaipur. Vid ankoms incheckning
på hotellet. Resten av dagen tillbringas på
egen hand i den härliga atmosfären som finns
i Jaipur.

Dag 4 - Jaipur
Avresa mot en spännande utflykt till Amber Fort med 
elefantridning. Fortet är i exemplariskt skick och ger 
exempel på arkitektur från Rajput. På eftermiddagen
rundtur i staden med besök vid stadens stora palats. 
Vidare till trädgårdar och byggnader från Rajastahni 
och Mughal arkitektur. Kungliga observatoriet med 
många intressanta historier. Turen fortsätter till
Nawab Sahab Ki Haveli, basarer och många
andra upplevelser i denna historiskt intressanta stad.

Dag 5 - Jaipur - Agra
Avresa på morgonen till Agra, där vi under
vägen besöker Fatehpur Sikri, den gamla
övergivna staden från Mughal dynastin. Vi
stannar också vid Jama Masjid, Buland Darwaza, 
Jodha Bai palatset och Birbal Bhawan & Panch Mahal. 
Efter incheckning på hotellet besöker vi det röda fortet 
i Agra. En spännande historisk plats för Tajsläkten.
Vi besöker också Itmad-ud-Daulas grav.

Dag 6 - Agra - Khajuraho
Tidigt på morgonen besöker vi det fantastiska
Taj Mahal, ett av världens sju underverk.
Byggnaden är helt i vit marmor, den mest extravaganta 
byggnaden som byggts i kärlekssyfte. Vidare transfer 
till Rly-station för att åka vidare med tåg till Jhansi via 
Khajuraho. På eftermiddagen en citytur i de östra och 
västra tempeldelarna i Khajuraho.

Dag 7 - Khajuraho - Varanasi
Transfer till flygplatsen för att flyga till pilgrimernas
heliga stad Varanasi. Transfer till hotellet. 
Eftermiddagen utflykt till Sarnath.

Dag 8 - Varanasi
Varanasi är mest känt för sina trappor som sluttar 
ner mot Ganges. Den ceremoniella plats som alla 
hinduer bör besöka för att få sina synder förlåtna och 
bli renade. Det är en både spännande och kulturell 
upplevelse att se alla människor som hedrar sina döda 
genom att rituellt slänga aska i Ganges från trapporna.
Vidare besök på Tulsi Manas tempel, Alamir
tempel och Bharat Mata tempel. På kvällen
båttur på Ganges.

Dag 9 - Varanasi - Lumbini
Morgontur till Lumbini. På eftermiddagen besök vid 
Kapilvastu. Palatset där Buddha växte upp innan han 
blev ”den upplyste”.
Galamiddag på hotellet med traditionell dans och 
musik.

Dag 10 - Lumbini - Chitwan
Besök vid Buddhas födelseplats på morgonen. 
Avresa på eftermiddagen till Chitwan. 
Incheckning på hotellet.

Dag 11 - Chitwan National Park
Fri dag för aktiviteter som naturpromenader,
fågelskådning eller bybesök. Det går också att rida 
på elefanter och uppleva en fantastisk natur som 
ligger precis utanför hotellet.
Kvällen bjuder på traditionell Tharudans.

Dag 12 - Chitwan - Pokhara
Morgonavfärd till Pokhara, vackra vyer under
resans gång. Eftermiddagen, efter incheckning
på hotellet, tid för egna strövtåg vid stranden.

Dag 13 - Pokhara
Tidig avresa med båt på sjön Phewa för att besöka 
templet som ligger i mitten av sjön. 
Efter frukost vidare på utflykt till Sarangkot. 
Tillbaka till Pokhara.

Dag 14 - Pikhara - Kathmandu
Avresa mot Kathmandu. Eftermiddagen fri
för personliga aktiviteter.

Dag 15 - Kathmandu
Heldagsutflykt med bl.a. följande besök - 
Bhaktapur, Pashupatinath, Bodhnath, Patan
City. Oerhört intressant och spännande stad
med en fascinerande historia.

Dag 16 - Kathmandu - Negarkot
Ytterligare en heldag med guidning och nya
upplevelser i fantastiska landskap. Kvällen
avslutas med en spektakulär solnedgång.

Dag 17 - Nagarkot - Kathmandu - 
Delhi
Transfer från hotellet till flygplatsen för att
flyga vidare till Delhi. Vi har tillgång till
hotellrum för uppfräschning före avresa.
En oförglömlig upplevelse ligger bakom er.

Kategori: Hotell *** frukost/helpension
Transport:  Minibuss/jeep/flyg/tåg/båt
Start: Delhi
Slut: Delhi

Pris från: 22.050:-


