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 A PASSAGE TO 

INDIA & THE FAR EAST 
Prijzen zijn geldig tot aankomst 31 augustus 2015, maar kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse wijzigingen.





Geachte cliënt(e),

Al meer dan 27 jaar stelt Renaissance Reizen zich in 
dienst van de verwende reiziger, die op zijn wenken 
bediend en echt verwend wil worden. Wij hebben 
ons daarom uitsluitend gespecialiseerd in op maat 
gemaakte en stijlvolle rondreizen. Onze prioriteit is 
ervoor te zorgen dat uw reis zo veel mogelijk aan uw 
persoonlijke wensen wordt aangepast en perfect wordt 
uitgevoerd. Wij boeken voor u uitsluitend first class 
hotels en deluxe hotels, zoals ‘Leading hotels of the 
World’. Uw reisbestemming en de hotels die wij boeken 
zijn door onze eigen medewerkers persoonlijk bezocht, 
zodat wij kunnen instaan voor perfecte accommodatie 
en unieke excursies. Onze reizen zijn een mengeling 
van cultuur, ontspanning en avontuur, maar u reist altijd 
‘in style’. Het merendeel van onze reizen wordt geheel 
op privé basis uitgevoerd, dus met een privéauto

met chauffeur en privégids, die uitsluitend voor u klaar 
staan. Nergens in Nederland vindt u een touroperator 
die u zo persoonlijk zal begeleiden als Renaissance 
Reizen. 24 Uur per dag zijn wij bereikbaar, dus als 
er onderweg onverhoopt een probleem mocht 
ontstaan, lossen we dit direct op. Door deze filosofie 
en benadering hebben wij jaarlijks veel terugkerende 
klanten die graag opnieuw bij ons hun reis boeken. Wij 
hopen dan ook u binnenkort te mogen verwelkomen 
als klant voor een op maat gemaakte en uitstekend 
verzorgde reis naar het fascinerende India, Nepal, 
Bhutan en Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Cambodja, 
Laos of Taiwan voor een ‘A Passage in your Style’.

ASTRID VAN DIJK 
Directeur

LATIJNS AMERIKA
o.a. Mexico, Argentinië, Chili, Ecuador

In onze Latijns Amerika brochure vindt u vele exclusieve individuele rondreizen 
naar dit prachtige continent. Wat denkt u van een rondreis, die zelf samen te stellen 
is, naar het bijzondere Mexico, of een boeiende rondreis naar het land van de tango, 
Argentinië, het enerverende Chili, in een avontuurlijke combinatie met Paaseiland. 
De pracht van de flora en fauna van de Galapagos, voorafgaand door een bijzondere 
rondreis door Ecuador. Bezoek de archeologische opgravingen van Peru en Bolivia, 
of ga in de winter naar het hartverwarmende Brazilië. Dit is slechts een inleiding tot 
de verschillende, bijzondere rondreizen in de bekende ‘A Passage to Latin America’ 
brochure. 
Voor deze brochure kunt u contact opnemen met uw ANVR-reisburo 
of bel: 0343 522 011 of bezoek onze website: www.renaissancereizen.nl

Voor een aantal luxe verrassende reizen, zoals u van ons gewend bent, 
ga naar de NIEUWE website: www.renaissancepassages.nl
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A PASSAGE IN

YOUR STYLE

met chauffeur en privégids, die uitsluitend voor u klaar 
staan. Nergens in Nederland vindt u een touroperator 

LATIJNS AMERIKA
o.a. Mexico, Argentinië, Chili, Ecuador



VLNR
Astrid van Dij k
Directeur RR 

Jaspreet Kaur Bindra
Assistent Manager

Vinod Chandna
Directeur RR India
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RENAISSANCE REIZEN INDIA

ONS EIGEN KANTOOR IN NEW DELHI 
Onze ervaren staf organiseert uw volledige rondreis 
en zorgt ervoor dat u een uitstekende verzorging 
en ontvangst krijgt. Altijd wordt u opgewacht bij 
aankomst van uw vlucht en meestal ingecheckt in 
de hotels. Door hun jarenlange ervaring en goede 
samenwerking met de hotels en diverse binnenlandse 
luchtvaartmaatschappijen kunnen zij u een 
onbezorgde privévakantie bezorgen. 

Een individuele reis door het Indiase subcontinent, 
mits van te voren geboekt bij Renaissance Reizen 
Driebergen, biedt u de mogelijkheid om op een 
bijzonder comfortabele manier te reizen. 
Buiten Delhi werken wij samen met betrouwbare lokale 
reisorganisaties. Renaissance Reizen organiseert de 
betere reizen en buiten het standaardprogramma 
kunnen wij nog veel meer voor u doen:
- Een reis samenstellen geheel volgens 
 uw eigen inzichten en wensen.
- Organiseren van congresreizen, incentives 
 en groepsreizen.
- Uw huwelijksreis.
- Avontuurlijke wandeltochten o.l.v. sherpa’s 
 en goed Engelssprekende gidsen.
- Alle hotelarrangementen, binnenlandse vluchten 
 en transfers.



INDIA

NOORD-INDIA
India is een land dat fascineert. Het is voor een 
Europeaan een bijna niet na te vertellen gebeurtenis 
om geheel ondergedompeld te worden in de 
Aziatische wereld. India is een land van uitersten. U 
zult helaas kennismaken met armoede maar ook met 
onvoorstelbare rijkdom. Duizenden jaren oude tempels, 
rinkelende belletjes van honderden Pagodes, hindoes 
en moslims, maar bovenal gastvrijheid en vriendelijkheid 
en dat is wat het land tot zo’n heerlijk toeristenoord 
maakt. Deze reis brengt u naar het welvarende gedeelte 
van India, waar het verleden leeft in schitterende 
paleizen, tempels en moskeeën.

De Taj Mahal in Agra, het grootste liefdesmonument 
ter wereld, de verlaten stad Fatehpur Sikri midden in de 
woestijn van de staat Rajasthan, een tocht per olifant 
naar het gigantische Amber Fort bij Jaipur, dit alles 
gaat u meemaken, persoonlijk ervaren en nooit meer 
vergeten. India is zo enorm, zo complex en wij bieden u 
nu de mogelijkheid om dit gedeelte van India te gaan 
zien, op een comfortabele manier.

WEST INDIA EN GOA
Schitterende stranden en palmen, heerlijke hotels, maar 
ook drukbevolkte steden, dat is West-India. U bezoekt 
allereerst de cosmopolitische stad Mumbai. U kijkt uw 
ogen uit naar al het vertier op straat, de marktkraampjes, 
fakirs, kleurrijke mensen en de vele bootjes in de haven. 
U slentert over de boulevard bij de India Gate; hier kunt 
u zich werkelijk uren vermaken met alléén maar kijken. 
Als de zon ondergaat voelt u de verbondenheid met 
dit land en deze stad, de serene rust, wuivende palmen 
en een heerlijk drankje als u teruggekeerd bent naar 6



het strandhotel. Het hoogtepunt van deze reis is een 
bezoek aan Goa, de vroegere Portugese enclave. U 
herkent de Portugese invloed aan de bouwstijl, religie, 
muziek en kunst. 
Goa in India vermengd met westerse invloeden. Het is 
een paradijsachtig oord met schitterende stranden. Iets 
om nooit meer te vergeten. Vanuit het hotel in Goa kunt 
u vele dagexcursies maken of gewoon winkelen in het 
nabijgelegen stadje Panjim.

ZUID-INDIA
Al voor onze jaartelling was India het doelwit van vele 
vreemde indringers, zoals de Ariërs die ca. 200 v. Chr. de 
Dravida’s, de oorspronkelijke bevolking van het Indiase 
subcontinent, naar het zuiden terugdreven. Vooral de 
Islamitische Moghulkeizers zijn het geweest die vanaf 
de 14e eeuw door hun moskeeën en grafmonumenten, 
zoals b.v. de Taj Mahal, tot op de huidige dag mede 
het aanzicht van Noord en Centraal India bepalen. In 
tegenstelling hiermee is Zuid-India door de vreemde 
overheersing vrijwel onbeschadigd gebleven. Het is 
dan ook met name hier dat de Hindoe-godsdienst 
en -cultuur tot ongekende ontwikkeling en bloei zijn 
gekomen. 

De stervormige tempels van  Somnathpur, Belur en 
Halebid zijn meesterwerken van Hindoe-architectuur, 
evenals de tempelcomplexen van Kanchipuran en 
Madurai met hun gopurams. Vrijwel alle overige 
tempels zijn tot op heden middelpunt van zeer aktieve 
en intensieve godsdienstige beleving voor de Hindoe-
bevolking waarvan velen door hun opvallend donkere 
huidskleur het levend bewijs zijn van hun Dravidische 
afstamming. U kunt hier ook van een onbezorgde 

strandvakantie genieten langs de uitgestrekte stranden 
van Mahabalipuram.

HIMALAYA STAATJES
Een bezoek aan deze staatjes in het noordelijke deel 
van India zal voor velen een unieke ervaring zijn. 
Men staat hier midden in het Himalayamassief en 
nadert het dak van de wereld. Het Shangri-La is hier 
werkelijkheid geworden, te midden van de lotusmeren, 
de overvloedige natuur, vele groene weiden en het 
machtige Himalayagebergte vlakbij. Een bezoek aan 
het voor eeuwen verborgen gebleven Bhutan met 
de mysterieuze kloosters. Of een bezoek te brengen 
aan het exotische Himalayakoninkrijk Sikkim met een 
overweldigende natuur. Over Nepal wordt al veel in 
deze brochure geschreven.

Ook kunt u onze reizen nog verlengen met een 
adembenemende reis naar Ladakh.  Dit is een reis naar 
de wereld van uitersten, door groene bossen en lieflijke 
valleien naar de droge steenwoestijnen aan de rand van 
de Tibetaanse hoogvlakte, steeds in het gezicht van de 
duizelingwekkende Himalayatoppen. Een reis naar de 
Boeddhistische kloosters in het oneindige hart van oud 
Azië.

NEPAL
Kathmandu, de hoofdstad van Nepal en de naburige 
oude koningssteden Patan en Badgaon zijn ware 
openluchtmusea. De gevels en binnenplaatsen van 
huizen en tempels zijn artistiek onovertroffen. Nergens 
ter wereld treft men een zo’n grote ‘kunstdichtheid’ op 
straat aan als in Nepal. Verder vriendelijke mensen! 
Overal ziet u vrolijke, lachende gezichten. Armoede? 

Ja, dat ook, maar deze armoede is betrekkelijk: in het 
najaar zijn de dorpen in de dalen omringd door een 
zee van goud in de vorm van akkers, beladen met een 
rijpende rijstoogst. Hiertussen staan de eenvoudige 
maar mooie huizen alleen of groepsgewijs en overal zijn 
kleurig geklede vrouwen aan het werk. 

Dan is Nepal zeer rijk, op zijn eigen manier, rijk aan 
voedsel, maar ook rijk aan kleuren, aan aktiviteiten en 
feestelijkheden, want het binnenhalen van de oogst 
wordt op vele wijzen gevierd. Het is een andere ‘rijkdom’ 
dan de onze en juist daarom zo boeiend. 
Er zijn nog meer mogelijkheden om van Nepal te 
genieten. Nepal dankt zijn faam voor een groot deel aan 
zijn bergen waaronder de Mount Everest, de hoogste op 
deze aardbol.

U kunt zelf geïmponeerd worden door deze reuzen van 
nabij te aanschouwen. Ga zelf op ‘expeditie’ en laat u 
verzorgen door de beroemde behulpzame en uiterst 
vriendelijke Sherpa’s. U hoeft beslist geen ervaren 
alpinist te zijn om eens te midden van de machtige 
Himalayatoppen rond te dolen. Een goede conditie is 
wel een vereiste. Het late najaar en de winter is voor 
dergelijke tochten een ideale tijd. De lucht is dan fris 
en helder en de uitzichten zijn onovertroffen. Zorgeloos 
wandelen door deze prachtige natuur is gezond en 
ontspannend. 

Het voorjaar heeft ook veel fraais te bieden: de vegetatie 
staat al vrij vroeg in bloei en dan zijn tussen de bloeiende 
rhododendrons door de witte Himalayatoppen te 
bewonderen; een uitzicht dat waarschijnlijk voor altijd in 
uw geheugen geprent zal staan.

HET FASCINERENDE VAKANTIELAND
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Een hotel in India moet voor u een rustpunt zijn in de 
hectische steden, het moet elegant zijn en de bediening 
goed en u moet hier heerlijk kunnen relaxen. Wij inspecteren 
de door ons gebruikte hotels regelmatig en u kunt ervan 
overtuigd zijn dat het aan uw wensen van comfort zeker 
tegemoet zal komen. Persoonlijk vinden wij dat u in India het 
best terecht kunt in de 5-sterren hotels en daarom leggen 
wij ook de nadruk op deze categorie hotels. Ook hierin vindt 
men grote klasse- en prijsverschillen, maar in ieder geval 
hebben alle hotels westers comfort en goede hygiënische 
voorzieningen wat uitermate belangrijk is voor uw reis naar 
India. Wij onderscheiden de drie volgende categorieen:

FIRST CLASS HOTELS
Dit zijn goede internationale of fraai aandoende koloniale 
hotels met alle faciliteiten. De meeste hotels hebben een 
zwembad en verscheidene restaurants. Hier vallen ook de 
Paleis- en Heritage hotels onder, deze hotels hebben vaak 
geen classifi catie, maar zijn over het algemeen prima qua 
comfort en hygiëne, zeker de hotels die wij vermelden. In 
sommige steden is er geen 5-sterrencategorie hotel, maar 
dan logeert u altijd in het beste hotel ter plaatse.

5-STAR DELUXE HOTELS
U verblijft dan in zeer fraaie hotels, vaak ‘Leading Hotels of 
the World’ en luxe Paleishotels. Indien er in bepaalde 
steden geen luxehotels zijn, krijgt u altijd een superieure of 
luxe kamer in een 1e klasse hotel. De 5-sterren hotels in India 
hebben naar onze westerse maatstaven soms eerder een 
4-sterren classifi catie verdiend, maar in deze categorie, zijn 
het beslist 5-sterren hotels.

ROYAL STAR HOTELS
Dit is de meest luxueuze categorie hotels. De nieuw 
gebouwde paleishotels van b.v. de Oberoi groep zijn een 
sprookje maar ook de hotels van de Taj groep zijn bijzonder 
luxueus. Bij boeking ontvangt u een defi nitieve prijsopgave. 
Als u echt een hele luxe rondreis wil maken dan kunnen wij 
deze categorie van harte aanbevelen.
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HOTELS  1ST CLASS DELUXE ROYAL
Agra The Trident Radisson Blu/Jaypee Amar Vilas 
Ahmedabad Sarovar Portio Park Plaza Radisson Blu
Amritsar Ritz Country Inn Radisson Blu/Ranjit Svaasa
Aurangabad Lemon Tree Taj Residency Taj Residency
Bangalore The Pride The Lalit Ashok Taj West End/Leela Kempinski
Bekal Vivanta by Taj The Lalit Resort Neeleshwar Hermitage
Bikaner Lallgarh palace Lallgarh palace Laxmi Niwas Palace
Chennai The Pride Vivanta Taj Connemara Taj Coromandel
Chikmaglur Vivanta by Taj The Serari The Serai
Chitwan Safari Narayani Resort Safari Narayani Resort Safari Narayani Resort
Cochin The Trident Vivanta Taj Malabar The Brunton Boat Yard
Coorg The Windflower Resort Vivanta by Taj Coorg Orange County
Darjeeling The Elgin Mayfair Resort Windamere
Delhi Oberoi Maidens The Lalit Imperial/Leela Kempinski/The Oberoi
Deogarh Deogarh Mahal Deogarh Mahal Deogarh Mahal
Dharamshala Surya Resort Surya Resort The Aveda
Gangtok Norkhill The Royal Plaza Mayfair Resort
Gwalior Usha Kiran Palace Usha Kiran Palace Usha Kiran Palace
Goa Royal Orchid Galaxy Resort The Lalit Spa and Resort Taj Exotica/Leela Kempinski
Haridwar Godwin Haveli Hari Ganga Radisson Blu/Country Inn
Hyderabad Aditya Sarovar Premier Taj Krishna Falaknuma Palace
Jaipur The Trident Tree of Life Raj Vilas
Jaisalmer Rang Mahal Fort Rajwada Surya Garh
Jodhpur Indana Vivanta Taj Hari Mahal Umaid Bhawan Palace
Kathmandu Malla Hyatt Regency/Yak2Yeti Dwarika
Khajuraho Ramada Radisson   Lalit Temple View

HOTELS  1ST CLASS DELUXE ROYAL
Kolkata The Peerless Inn Taj Bengal Oberoi Grand
Kovalam The Travancore Vivanta by Taj Leela Kempinski
Kumarakom Lake Song Resort Vivanta Kumarakom Kumarakom Lake Resort
Kumbhakonam Paradise Resort Paradise Resort Paradise Resort
Madurai Heritage Madurai Heritage Madurai Gateway hotel
Mahabalipuram Esthell Village Resort Radisson Temple Blu Fisherman’s Cove
Mandawa Udai Vilas Vivaane Haveli Vivaane Haveli
Marari Abad Turtle Beach Marari Beach Resort Marari Beach Resort
Mumbai Marine Plaza Trident Nariman Point The Oberoi/Taj Mahal
Mysore Windflower Resort Country Inn The Metropole
Nagerhole Kabini River Lodge Kabini River Lodge Orange County
Narlai Rawla Narlai Rawla Narlai Rawla Narlai - Blue room
Orchha Orchha Resort Orchha Resort Amar Mahal
Paragpur The Judges Court The Judges Court The Judges Court
Periyar Ranger Wood Castle The Elephant Court Spice Village
Pokhara Temple Tree Resort Fish Tail Lodge Fish Tail Lodge
Pushkar Pushkar Resort The Ananta Resort The Ananta Resort
Ranakpur Maharani Bagh Fateh Bagh Palace Lord Mountbatten Lodge
Rishikesh The Ananda  The Ananda The Ananda
Rohet Rohet Garh Rohet Garh Mihir Garh
Siliguri Royal Sarovar Premier Royal Sarovar Premier Royal Sarovar Premier
Shimla Woodville Palace Radisson Windflower Resort
Udaipur The Trident Fateh Garh Udai Vilas/Lake Palace
Varanasi Radisson Gateway hotel Nadesar Palace
Waynad The Tranquil Resort The Tranquil Resort The Tranquil Resort
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THE LUXURY HOTELS VAN RENAISSANCE REIZEN
Wij hebben zorgvuldig een hotelselectie gemaakt in India. Er zijn vele honderden hotels in de verschillende categorieën in dit onmetelijke land. Reeds tientallen jaren hebben wij ervaring met de 
diverse hotels en van tijd tot tijd brengen wij hier wijzigingen in aan omdat hotels verouderen of niet meer aan onze eisen voldoen.



A PASSAGE TO

INDIA

10



Pushkar

Bundi

Khimsar
Jodhpur

Bikaner Mandawa

Jaisalmer

Udaipur

Aurangabad

Mysore

Kovalam

Chikmaglur

NagarholeBakal

Mangalore

Hospet

Badami

Narlai

Kathmandu

Pokhara

Paro

Thimpu

Khajuraho

Orcha
Gwalior

Kargil
Leh

Kargil
Leh

Reissom per persoon vanaf: 
3/4-sterren hotels € 2325,-
1e klasse hotels        € 2565,-
5-sterren deluxe hotels € 2640,-
Royal Star hotels € 3930,-
Hoge korting van 01 jun-30 sep.

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf € 1900,-
- 7 Overnachtingen in First 
 Class tot Royal Star hotels
- 2 Persoonskamer op basis van 

logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies 
 per RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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Tij dens deze korte ontdekkingsreis maakt u alvast kennis met een deel van de vele aspecten van het fascinerende noorden van India. 
De geuren en kleuren van het traditionele India in oud Delhi en de imposante rij ke architectuur komt terug in de vele monumenten van 
Nieuw Delhi. De ingetogen ceremonie aan de Ganges in het religieuze Varanasi, het toppunt van de romantiek in Agra en het 
enthousiasme van de kleurrij ke bevolking van Jaipur doen u verlangen naar meer.

DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Per rechtstreekse KLM vlucht naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI
Gehele dag bezichtiging van Oud- en 
Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-VARANASI
Vlucht naar Varanasi met bezoek aan de heilige 
stad aan de rivier de Ganges.

DAG 4: VARANASI-DELHI-AGRA
Boottocht in de ochtend en vlucht naar Delhi. 
Per privéauto met chauffeur naar Agra.

DAG 5: AGRA
Bezoek aan het liefdesmonument de Taj Mahal,
het Agra Fort en Sikandra.

DAG 6: AGRA-JAIPUR
In 5 uur rijdt u via Fatehpur Sikri door 
de Rajasthan woestijn naar Jaipur.

DAG 7: JAIPUR
Uitgebreide bezichtiging van de roze stad 
met o.a. het Amber fort en City Palace.

DAG 8: JAIPUR-DELHI
Vanmorgen vrij en later in 4 uur naar Delhi 
airport. Eventueel extra een dagkamer.

DAG 9: DELHI-AMSTERDAM 
Na middernacht per rechtstreekse KLM vlucht
naar Amsterdam.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.



12

A PASSAGE TO

UNIEK RAJASTHAN



Pushkar

Bundi

Khimsar
Jodhpur

Bikaner Mandawa

Jaisalmer

Udaipur

Aurangabad

Mysore

Kovalam

Chikmaglur

NagarholeBakal

Mangalore

Hospet

Badami

Narlai

Kathmandu

Pokhara

Paro

Thimpu

Khajuraho

Orcha
Gwalior

Kargil
Leh

De korte ontdekkingsreis wordt hier aangevuld met een authentiek stukje Rajasthan. Het heilige Pushkar lijkt door de vele pelgrims op een stilleven, 
de goudgele droomstad Jaisalmer is een sprookje en roept een gevoel van nostalgie op. Het staat in schril contrast met het indrukwekkende ‘blauwe’ Jodhpur. 
Na de beeldschone tempels van Ranakpur voelt de aankomst in Udaipur als een oase van rust en is het moment aangebroken om al uw indrukken te verwerken.

Kargil
Leh

Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotel € 3400,-
5-sterren deluxe hotels € 3800,-
Royal Star hotels € 6350,-
Hoge korting van 01 jun-30 sep.

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf € 1900,-
- 15 Overnachtingen in First 
 Class tot Royal Star hotels
- 2 Persoonskamer op basis van 

logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies 
 per RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.

Bikaner

Jaisalmer
Jodhpur

02
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Per rechtstreekse KLM vlucht naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI
Gehele dag bezichtiging van Oud en Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-AGRA
Per privéauto met chauffeur in 4 uur naar Agra.

DAG 4: AGRA
Bezoek aan het liefdesmonument de Taj Mahal,
het Agra Fort en Sikandra.

DAG 5: AGRA-JAIPUR
Vandaag via de verlaten stad Fatehpur Sikri  naar Jaipur.

DAG 6: JAIPUR
Uitgebreide bezichtiging van Jaipur met o.a. 
het Amber fort en het City Palace.

DAG 7: JAIPUR-PUSHKAR
In 3 uur rijdt u naar Pushkar aan het Heilige Pushkar Meer.

DAG 8: PUSHKAR-KHIMSAR
Vandaag naar Khimsar met verblijf in het 
Khimsar fort en per jeep door de zandduinen.

DAG 9: KHIMSAR-JAISALMER
Een rit van zo’n 6 uur naar de sprookjesstad Jaisalmer.

DAG 10: JAISALMER
Bezichtiging van Jaisalmer en bezoek aan de 
zandduinen per kameel of jeep.

DAG 11: JAISALMER-JODHPUR
Een lange rit brengt u vandaag naar de prachtige 
‘blauwe’ stad Jodhpur.

DAG 12: JODHPUR
Een wandeling naar het hooggelegen fort van 
Jodhpur met een stadsbezichtiging.

DAG 13: JODHPUR-NARLAI
Vandaag naar Narlai, een Rajasthani dorpje met 
verblijf in een bijzondere ‘villa’.

DAG 14: NARLAI-UDAIPUR
Via Ranakpur naar de paleizenstad aan het 
Lake Pichola, Udaipur.

DAG 15: UDAIPUR
Halve dag stadsbezichtiging van Udaipur. 
Rest van de dag vrij.

DAG 16: UDAIPUR-DELHI
De ochtend vrij. In de namiddag vlucht naar Delhi.

DAG 17: DELHI-AMSTERDAM
Vertrek na middernacht met KLM rechtstreeks naar 
Amsterdam-Schiphol.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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THE HERITAGE TOUR
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI 
Per rechtstreekse KLM vlucht naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI 
Per riksja door Oud Delhi en bezoek aan 
Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-MANDAWA
In 5 uur rijdt u naar Mandawa met later een 
wandeling door het stadje evt per kameel.

DAG 4: MANDAWA-BIKANER
Vandaag aankomst in Bikaner, gelegen aan
het begin van de woestijn. Bezoek aan het fort.

DAG 5: BIKANER-KHIMSAR
Via de bekende rattentempel Deshnoke naar 
Khimsar met jeepsafari in de zandduinen.

DAG 6: KHIMSAR-JODHPUR-ROHETGARH
In Jodhpur bezichtiging en hierna door naar 
Rohetgarh met jeepsafari naar Bishnoi village.

DAG 7: ROHETGARH-UDAIPUR
Via de schitterende tempels van Ranakpur naar 
Udaipur aan het Pichola meer.

DAG 8: UDAIPUR
Bezichtiging van de stadspaleizen en de middag vrij.

DAG 9: UDAIPUR-DEOGARH
In 4 uur naar Deogarh met bezoek aan het dorpje 
en de lokale markt.

DAG 10: DEOGARH-PUSHKAR
In 5 uur rijdt u naar Pushkar, de Pelgrimsstad aan 
het Heilige Pushkar Meer.

DAG 11: PUSHKAR-JAIPUR
Jaipur, de roze stad, mag zeker niet ontbreken.

DAG 12: JAIPUR
Op de rug van de olifant of per jeep bezoek 
aan het Amber Fort en de stad Jaipur.

DAG 13: JAIPUR-AGRA
Via de verlaten stad Fatehpur Sikri naar Agra 
de stad van de Taj Mahal.

DAG 14: AGRA-DELHI
Bezoek aan het liefdesmonument en het 
Agra Fort. Later terug naar Delhi airport.

DAG 15: DELHI-AMSTERDAM
Na middernacht vertrekt de KLM rechtstreeks 
naar de luchthaven van Schiphol.

Een exclusieve Heritage tour met verblijf in authentieke kasteel-en paleishotels. U waant zich in de tijd dat de Britten en Maharadja’s nog de dienst uitmaakten. 
Het gevoel van nostalgie wordt extra benadrukt door de Middeleeuwse stadjes Mandawa, Bikaner en Deogarh, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Deze zeer 
sfeervolle rondreis kunt u echter niet als luxueus beschouwen maar alle paleizen hebben wel kamers met faciliteiten. Proef de betovering van het echte India!

MysoreMysoreMysore

KovalamKovalamKovalam

HospetHospetHospet
Reissom per persoon vanaf: 
Heritage hotels      € 3050,-
Hoge korting van 01 jun-30 sep.

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf € 1900,-
- 13 Overnachtingen in 
 Heritage hotels
- 2 Persoonskamer op 
 basis van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies 
 per RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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ROMANTISCHE LUXUEUZE INDIA REIS



Pushkar

Bundi

Khimsar
Jodhpur

Bikaner Mandawa

Jaisalmer

Udaipur

Aurangabad

Mysore

Kovalam

Chikmaglur

NagarholeBakal

Mangalore

Hospet

Badami

Narlai

Kathmandu

Pokhara

Paro

Thimpu

Khajuraho

Orcha
Gwalior

Kargil
Leh

Onze mooiste en meest luxueuze rondreis biedt een compleet beeld van het romantische Rajasthan. De hotels zij n allemaal ‘juweeltjes’ en behoren tot de 
mooiste van India. Of u nu geniet van een adembenemende zonsondergang nabij  de Taj Mahal of vanaf het mooiste paleishotel in het Lake Pichola, altij d wordt 
u omarmd met een sfeer van luxe romantiek. U zult alleen maar ademloos kunnen genieten van het mooiste wat India u te bieden heeft.

Leh

Reissom per persoon vanaf: 
Heritage Luxury hotels € 5900,-
Oberoi hotels € 6750,-
Hoge korting van 01 jun-30 sep.

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 1900,-
- 16 Overnachtingen in 

Heritage Luxury of Oberoi 
hotels

- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma van 
deze reis op aanvraag.
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Vlucht met KLM van Amsterdam in ongeveer 
zeven uur naar Delhi en transfer naar uw 
schitterende hotel.

DAG 2: DELHI
Fascinerende stadsbezichtiging van Oud- en 
Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-AGRA
Vertrek per privéauto met chauffeur naar Agra. 
Overnachting in het Amarvilas, kamer met balkon.

DAG 4: AGRA & SIKANDRA
Bezoek van de hoogtepunten in Agra.

DAG 5: FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Vanmorgen via de ‘spookstad’ Fatehpur Sikri 
naar Jaipur met verblijf in Rambagh Palace hotel.

DAG 6: JAIPUR
Het Amber Fort in Jaipur is een hoogtepunt evenals 
het City Palace en het Paleis der Winden.

DAG 7: JAIPUR-SAMODE
Samode is een aardig stadje midden in de woestijn 
maar het Samode Palace een sprookje om te verblijven.

DAG 8: SAMODE - KHIMSAR
U rijdt naar Khimsar met jeepsafari.

DAG 9: KHIMSAR-JAISALMER
Vandaag rijdt u door het fascinerende landschap 
naar de gouden droomstad Jaisalmer. Verblijf in 
het Surya Garh paleis.

DAG 10: JAISALMER
Uitgebreid bezoek aan deze stad die u 
terugbrengt naar de Middeleeuwen.

DAG 11: JAISALMER 
Gehele dag vrij om in het hotel te relaxen of 
door het leuke stadje te wandelen. 

DAG 12: JAISALMER-JODHPUR 
Lange rit naar het leuke Jodhpur, de ‘blauwe’ stad 
aan de rand van de Thar woestijn.

DAG 13: JODHPUR
Het schitterende Mehrangarh Fort is een 
bezoek dubbel en dwars waard.

DAG 14: JODHPUR-MIHIRGARH
Een korte afstand naar een ‘juweel’ in de woestijn,
Mihir Garh dat Zonnefort betekent.

DAG 15: MIHIRGARH-UDAIPUR
In de ochtend verder naar Udaipur, de meest 
romantische stad aan het Pichola meer.

DAG 16: UDAIPUR
Bezoek aan het gezellige centrum van Udaipur 
met de vele palezien.

DAG 17: UDAIPUR-DELHI
Vanmorgen vrij en in de middag de vlucht 
naar Delhi.

DAG 18: DELHI-AMSTERDAM
Vertrek na middernacht en aankomst 
in de vroege ochtend op Schiphol.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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A PASSAGE TO
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THE HIMALAYA’S & DHARAMSALA
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI 
Per rechtstreekse KLM vlucht in ongeveer 
7 uur naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI 
Gehele dag bezichtiging van Oud en Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-CHANDIGARH-SHIMLA
Vlucht naar Chandigarh en daarna rijdt u naar 
Shimla, de voormalige Britse zomerresidentie.

DAG 4: SHIMLA
Bezichtiging van deze bijzonder leuke stad in de 
bergen op zo’n 2000 meter hoogte.

DAG 5: SHIMLA-PRAGPUR
Pragpur is een heritage dorp met een 
eigen karakter. Schitterend uitzicht over de 
bergtoppen.

DAG 6: PRAGPUR-DHARAMSALA
Dharamsala is een Hillstation en aan drie kanten 
omsloten door bergtoppen. 

DAG 7: DHARAMSALA
Vandaag uitgebreid bezoek aan McLeodganj, 
de Dalai Lama tempel en de stad.

DAG 8: DHARAMSALA-AMRITSAR
Een lange rit naar Amritsar. ’s Avonds de bijzondere 
Palki ceremonie uitgevoerd door de toegewijde Sikhs.

DAG 9: AMRITSAR
Stadsbezichtiging met o.a. een bezoek aan de Gouden 
Tempel en de Jama Mashid Khairuddin uit 1876.

DAG 10: AMRITSAR-HARIDWAR
Treinreis naar Haridwar. Tegen zonsondergang 
bent u getuige van de Ganga Aarti ceremonie.

DAG 11: HARIDWAR-RISHIKESH
Vanmorgen een rafting over de rivier. 
Later een uitgebreid bezoek aan de stad.

DAG 12: RISHIKESH
De Ananda is één van de mooiste hotels van India.
U verblijft hier 3 nachten.

DAG 13-14: RISHIKESH
Heerlijk relaxen in dit fantastische hotel in een 
schitterende omgeving.

DAG 15: RISHIKESH-DEHRADUN-DELHI
Vanmorgen rijdt u naar Dehradun en aansluitend 
vlucht naar Delhi. Dagkamer op de luchthaven.

DAG 16: DELHI-AMSTERDAM
Terugvlucht met KLM nonstop naar Amsterdam. 
Aankomst rond 08.00 uur.

Een inspirerende rondreis doordrenkt met spirituele hoogtepunten. In het charmante Shimla is nog duidelijk de Engelse invloed merkbaar.
De religieuze bezienswaardigheden in Paragpur, Dharamsala en het filosofische Rishikesh zijn erg indrukwekkend en na de ceremoniële plechtigheden
in Amritsar en Haridwar bent u een zeer spirituele ervaring rijker!

Paro

ThimpuThimpu
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Reissom per persoon vanaf: 
€ 4350,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 

vanaf: € 1900,-
- 14 Overnachtingen in First 

Class tot Royal Star hotels
- 2 Persoonskamer op basis 

van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies 

per RR privéauto met 
chauffeur 

- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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A PASSAGE TO

KASHMIR & LADAKH
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI 
Vlucht per rechtstreekse KLM vlucht naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI 
Uitgebreide bezichtiging van Oud en Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-SRINAGAR
Vlucht naar Srinagar en aansluitend aan boord van 
een deluxe houseboot. Rest van de dag vrij. Later per 
‘Gondola’ boot een tour over het Dal Meer.

DAG 4: SRINAGAR
Gehele dag bezichtiging van Srinagar. 
Overnachting op de houseboot.

DAG 5: SRINAGAR
Vrij om te relaxen en overnachting op de houseboot.

DAG 6: SRINAGAR-KARGIL
Vanmorgen op weg richting Leh over de ‘highway’ maar 
wel via de Historische route. Aankomst na 204 km in 
Kargil.

DAG 7: KARGIL-ULEYTOKPO
Via de vallei van Mulbekh rijdt u over de Namika La 
(3718 m) en de de Fatu-La pas (4094 m) naar Uleytokpo 
voor de overnachting.

DAG 8: ULEYTOKPO
Vandaag bezoek aan Likir, Rizong en de Alchi kloosters.

DAG 9: ULEYTOKPO-LEH
U rijdt nog 70 km naar Leh maar onderweg eerst bezoek 
aan de kloosters van Basgo en Phyang.

DAG 10: LEH
Uitgebreid bezoek aan de Sankar Gompa en de Shanti 
Stupa. In de middag rijdt u naar het Spituk klooster 
met schitterend uitzicht over de toppen van de Tsemo 
Namgyal.

DAG 11: LEH
Gehele dag bezichtiging van de diverse prachtige 
kloosters zoals Chemrey, Trak en Hemis, allen gelegen 
zo’n 45 km van Leh in de pittoreske vallei.

DAG 12: LEH
Wederom een prachtige dag rond Leh met 
bezoek aan Shey, Thiksey, Stagna en Marho.

DAG 13: LEH
Halve dag bezichtiging van het Stokh paleis 
behorende aan de Koninklijke familie. Later naar 
een Tibetaans vluchtelingen kamp.

DAG 14: LEH
Een prachtige tocht vandaag naar de Khardungla Pass, 
gelegen ten noorden van Leh. De middag is ter vrije 
beschikking.

DAG 15: LEH-DELHI
Vlucht naar Delhi en rest van de dag auto 
met chauffeur beschikbaar.

DAG 16: DELHI-AMSTERDAM
Vertrek met de KLM nonstop naar Schiphol. 
Aankomst rond 08.00 uur.

Een zeer bijzondere reis naar het ‘dak van de wereld’. Srinagar, gelegen aan het beroemde Dal meer is beeldschoon en de vele woonboten maken er 
een sfeervol geheel van. Leh, de hoogst gelegen stad van India, is zeer indrukwekkend en heeft prachtige kloosters en cultureel erfgoed.
Adembenemende vergezichten, schilderachtige stadjes en een ongerepte natuur zijn de ingrediënten voor een reis die een diepe indruk achterlaat.

Khajuraho

Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels € 3380,-
5-sterren hotels € 4300,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class vanaf: 

€ 1900,-
- 14 Overnachtingen in First 

Class tot 5-sterren hotels
- 2 Persoonskamer op basis van 

logies en ontbijt. 
- Veel extra maaltijden.
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma van 
deze reis op aanvraag.
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Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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MET NEPAL & VARANASI

LUXE PALACE ON WHEELS TREINREIS 



De glorieuze dagen van weleer komen tot leven in een rondreis met deluxe Palace on Wheels trein. Een legendarische treinreis waarbij u 
alle hoogtepunten van Rajasthan aandoet. De verlenging van enkele dagen naar het inspirerende Nepal met een uitgebreid bezoek aan de 
koningssteden in de Kathmandu vallei vormt een prachtige combinatie met het eerste gedeelte van deze rondreis.
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Reissom per persoon vanaf: 
€ 7400,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 

vanaf: € 1900,-
- 8 Overnachtingen in 
 5-sterren deluxe hotels
- 7 Overnachtingen in Deluxe 

cabine op basis van 
 volpension. Gedurende 
 de treinreis excursies op 
 seat-in basis.
- 2 Persoonskamer op basis 

van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies 

per RR privéauto met 
chauffeur 

- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Per rechtstreekse KLM vlucht in ongeveer 7 uur 
naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI
Uitgebreide stadsbezichtiging van Oud en Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-PALACE ON WHEELS 
In de middag transfer naar het station met welkom 
op deze luxe trein. Rond 18.00 uur vertrek.

DAG 4: JAIPUR
Aankomst in Jaipur en bezichtiging van de stad.

DAG 5: RANTHAMBORE- CHITTORGARH 
Vroege aankomst in Ranthambore voor een jeepsafari. 
Later door naar Chittorgarh met bezichtiging van het 
indrukwekkende fort. 

DAG 6: UDAIPUR
Aankomst in Udaipur en bezoek aan het prachtige 
City Palace aan het Pichola meer.

DAG 7: JAISALMER
Romantische zonsondergang over de zandduinen.

DAG 8: JODHPUR
De blauwe stad met een schitterende fort.

DAG 9: BHARATPUR-AGRA
Vroege aankomst in het vogelreservaat met 
vogelspotting. Door naar Agra, een romantisch 
hoogtepunt met de Taj Mahal. 

DAG 10: DELHI
Vanmorgen aankomst in Delhi. Transfer naar uw hotel 
en overnachting.

DAG 11: DELHI-KATHMANDU
Vlucht naar de Nepalese hoofdstad Kathmandu en 
bezichtiging van de stad.

DAG 12: KATHMANDU
Bezoek aan de vele hoogtepunten in de Kathmandu 
vallei, zoals Patan, Pashupatinath en Bodnath.

DAG 13: KATHMANDU
Bezichtiging van Bhaktapur, Kirtipur en Bungamati.

DAG 14: KATHMANDU-VARANASI
Vlucht naar Varanasi met bezichtiging van Sarnath. 
In de avond de zgn ‘Bidceremonie’.

DAG 15: VARANASI
Vroeg op voor de boottocht met aansluitend 
bezoek aan de stad.

DAG 16: VARANASI-DELHI
Vanmorgen vrij en vanmiddag vlucht naar 
Delhi. Eventueel kamer op de luchthaven.

DAG 17: DELHI-AMSTERDAM
Vlucht met KLM nonstop naar 
Amsterdam. Aankomst rond 08.00 uur.

 seat-in basis.07

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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A PASSAGE TO

NORTH & SOUTH INDIA
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Kovalam

Hospet
Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels € 4350,-
5-sterren deluxe hotels € 5000,-
Royal Star hotels € 7100,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM/Delta 

Airlines in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 1850,-
- 15 Overnachtingen in First 

Class tot Royal Star hotels
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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Paro

ThimpuThimpu
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Na de hoogtepunten van het noordelijk deel van India is het bijna uitbundig tropische zuiden door de weelderige begroeiing en vrolijke 
bevolking een betoverend oord. De plaatsen Cochin, Kumarakom en Allepey vormen het middelpunt van een heerlijk ontspannende cruise 
door de ‘backwaters’. Vanaf het terras van uw privé boot ontvouwt zich achter elke bocht een nieuw panorama. Het ongerepte strand van 
Marari vormt de ideale afsluiting van deze zeer afwisselende reis.

DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Vlucht per rechtstreekse KLM vlucht naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI
Stadsbezichtiging van Oud- en Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-VARANASI
Vlucht naar Varanasi met bezoek aan de heilige stad 
aan de rivier de Ganges.

DAG 4: VARANASI-DELHI-AGRA
Boottocht in de ochtend en vlucht naar Delhi. 
Per privéauto met chauffeur naar Agra.

DAG 5: AGRA
Bezoek aan het liefdesmonument de Taj Mahal, 
het Agra Fort en Sikandra.

DAG 6: AGRA-JAIPUR
In vijf uur rijdt u via Fatehpur Sikri naar Jaipur.

DAG 7: JAIPUR
Bezichtiging van het Amber fort en de stad.

DAG 8: JAIPUR-COCHIN
Vlucht naar Cochin en bezichtiging.

DAY 9: COCHIN-KUMARAKOM
Vandaag rijdt u naar Kumarakom voor de overnachting 
in een mooi resort.

DAG 10: KUMARAKOM-ALLEPPEY
Aan boord van een 1e klasse houseboot. U vaart door de 
backwaters en over het Verbanad Lake. Overnachting 
op de airco houseboot.

DAG 11: ALLEPPEY-MARARI
Aankomst in Alleppey en door naar 
Marari, een perfecte afsluiting van uw reis.

DAG 12-14: MARARI
Verblijf aan zee.

DAG 15: MARARI-COCHIN-MUMBAI
Terugreis naar Cochin en de vlucht naar Mumbai. 
Verblijf in deze kosmopolitische stad.

DAG 16: MUMBAI
Bezoek per boot aan Elephanta Island en de 
stadsbezichtiging.

DAG 17: MUMBAI-AMSTERDAM
Terugvlucht met Delta nonstop naar Amsterdam.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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A PASSAGE TO

ARCHEOLOGISCHE SCHATTEN VAN INDIA
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KovalamKovalamKovalamIn deze afwisselende reis door het minder bekende midden en oosten van India ontdekt u de culturele schatten van Mumbai, Aurangabad, Mysore en Hyderabad. 
Bangelore is tevens het middelpunt van de IT-industrie en nergens is de mix tussen ‘traditioneel’ en ‘modern’ zo duidelij k als hier. De sfeer in het historische 
en zeer fascinerende Calcutta laat zich niet beschrij ven, u kunt het alleen ondergaan...

ARCHEOLOGISCHE SCHATTEN VAN INDIA Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels € 4900,-
5-sterren deluxe hotels € 5450,-
Royal Star hotels € 7150,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class
 vanaf: € 1900,-
- 16 Overnachtingen in First 

Class tot Royal Star hotels
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma van 
deze reis op aanvraag.
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Per rechtstreekse KLM vlucht naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI
Stadsbezichtiging van Oud- en Nieuw Delhi

DAG 3: DELHI-AGRA-DELHI
Dagtrip naar Agra voor een bezichtiging van 
de Taj Mahal en de stad.

DAG 4: DELHI-AHMEDABAD
Vlucht naar Ahmedabad, de stad vol 
architectonische schoonheid.

DAG 5: AHMEDABAD
Bezichtiging van de stad en een bezoek 
aan de Wav Steps bronnen, zo’n 18 km buiten 
Ahmedabad.

DAG 6: AHMEDABAD-MUMBAI
Vanmorgen de vlucht naar Mumbai met in de 
middag bezichtiging van de stad.

DAG 7: MUMBAI
Per boot naar de Elephanta grotten. ’s Middags een 
wandeling met de gids van zo’n drie uur door de stad.

DAG 8: MUMBAI-AURANGABAD
Vlucht naar Aurangabad en aansluitend bezichtiging
van de Ellora grotten.

DAG 9: AURANGABAD
Hele dag bezoek aan de Ajanta grotten.

DAG 10: MUMBAI-BANGALORE
Vlucht via Mumbai naar Bangalore, de tuinstad van 
India, tevens het centrum van de IT-industrie.

DAG 11: BANGALORE-MYSORE
Vanmorgen bezichtiging van de stad en later rijdt u in 
zo’n 3 uur naar Mysore met bezoek aan Srirangapatna.

DAG 12: MYSORE
Gehele dag bezichtiging van de naar Sandelwood 
geurende stad.

DAG 13: MYSORE-BANGALORE-HYDERABAD
Vanmorgen rijdt u terug naar Bangalore met 
de vlucht naar Hyderabad.

DAG 14: HYDERABAD
Bezichtiging van deze stad en het Golkonda Fort.

DAG 15: HYDERABAD-KOLKATA
Vlucht naar Kolkata, het vroegere Calcutta en 
aansluitend wandeling met de gids door het 
nostalgische gedeelte van de stad.

DAG 16: KOLKATA
Gehele dag bezichtiging van deze werkelijk 
bijzondere stad.

DAG 17: KOLKATA-DELHI
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Delhi. 

DAG 18: DELHI-AMSTERDAM
Terugvlucht met de KLM naar Schiphol in 
ongeveer zeven uur. Aankomst rond 08.00 uur.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.



ZUID INDIA

OUDE CULTUREN HERLEVEN

28 Met veel dank voor de foto’s aan de Heer van Essen.
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DAG 1: AMSTERDAM-ABU DHABI-BANGALORE
Met Etihad Airways vertrekt u via het moderne Abu 
Dhabi naar Bangalore. Eventueel een stopover in 
Abu Dhabi.

DAG 2: BANGALORE
Na aankomst korte stadsbezichtiging. Overnachting in 
Bangalore.

DAG 3: MYSORE
Vanmorgen op weg naar Mysore en bezichtiging van 
deze leuke stad.

DAG 4: MYSORE
Bezoek aan de temples van Somnathpur.

DAG 5: MYSORE-CHIKMAGLUR
Van Mysore via Sravanbelgola naar Chikmaglur.

DAG 6: CHIKMAGLUR
Uitgebreide bezichtiging van de tempels van Belur en
Halebid.

DAG 7: CHIKMAGLUR-SHIMOGA
Shimoga, een koffi e plantage in een prachtige
omgeving.

DAG 8: SHIMOGA-HOSPET
Vandaag rijdt u naar Hospet, 13 km van Hampi,
de Unesco World Heritage site.

DAG 9: HAMPI
Uitgebreid bezoek aan Hampi.

DAG 10: HOSPET-BADAMI
Van Hospet naar Badami, bekend om zijn 150 tempels 
die gebouwd zijn tussen de 5e en 8e eeuw.

DAG 11: BADAMI
Vandaag Patadakal en de Aihole tempels.

DAG 12: BADAMI-GOA
Een lange rit brengt u naar de strandbestemming
Goa.

DAG 13 EN 14: GOA
Verblijf in een mooi strandhotel.

DAG 15: GOA-MUMBAI
In de namiddag vliegt u naar Mumbai. In de late
avond vertrek met Etihad Airways via Abu Dhabi
terug naar Amsterdam. Eventueel een stopover in
Abu Dhabi.

DAG 16: AMSTERDAM
Aankomst in de vroege ochtend.

De archeologische schatten van India worden in deze reis aangevuld met de bijzondere ruïnes en tempels van Hampi en Badami. Hampi was ooit de hoofdstad 
van het machtige Vijanagar rijk. De fabelachtige rijkdom komt tot uiting in de overblijfselen van de Dravidische tempels en paleizen gebouwd tussen de 14e 
en 16e eeuw. In Badami maakt u kennis met de tempels en grotten gebouwd tussen de 5e en 8e eeuw. Stille getuigen van ongelooflijk menselijke prestaties, 
uitgegroeid tot architectonische parels van grote culturele waarde. Hierna relaxen in een Beach resort in Goa, om deze prachtige reis te herbeleven.

Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse/5 sterren hotels 
€ 3350,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per Etihad Airways 

in de Economy class.
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 2150,-
- 14 Overnachtingen in 1e klasse/
 5 sterren hotels op basis van 

logies en ontbijt.
- 2 Persoonskamer op basis van 

logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma van 
deze reis op aanvraag.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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30

INDIA AND NEPAL



Pushkar

Bundi

Khimsar
Jodhpur

Bikaner Mandawa

Jaisalmer

Udaipur

Aurangabad

Mysore

Kovalam

Chikmaglur

NagarholeBakal

Mangalore

Hospet

Badami

Narlai

Kathmandu

Pokhara

Paro

Thimpu

Khajuraho

Orcha
Gwalior

Kargil
Leh

Een mooie combinatie waarbij  u de belangrij kste bezienswaardigheden van het romantische 
Rajasthan, het religieuze Varanasi, het culturele Orcha, de tempelstad Khajuraho en het 
inspirerende Nepal aandoet.

Paro

ThimpuThimpu

11
Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels € 4060,-
5-sterren deluxe hotels € 4350,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 1900,-
- 15 Overnachtingen in First
 Class en 5-sterren deluxe 

hotels
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Met KLM rechtstreeks in 7 uur naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI
Uitgebreide stadsbezichtiging van Oud en Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-KATHMANDU
Vlucht naar Kathmandu en rest van de dag vrij.

DAG 4: KATHMANDU
Vandaag uitgebreide bezichtiging van de prachtige stad 
Kathmandu en Patan.

DAG 5: KATHMANDU VALLEI
Dagexcursie door de Kathmandu vallei met o.a. 
Pashupatinath en Bodnath.
 
DAG 6: KATHMANDU VALLEI
Vanmorgen naar Swayambunath en het prachtige 
Bhaktapur. Later schitterende zonsondergang in 
Nagarkot.

DAG 7: KATHMANDHU-VARANASI
Vlucht naar Varanasi aan de heilige rivier de Ganges. 
Tegen zonsondergang Bidceremonie vanaf de rivier en 
vanaf de Ghats.

DAG 8: VARANASI
Vroege boottocht over de rivier. Later bezichtiging van 
de stad en Sarnath.

DAG 9: VARANASI-KHAJURAHO
Vlucht naar het jungle stadje Khajuraho. Hier vele 
bijzondere tempels.

DAG 10: KHAJURAHO-ORCHA
Uitgebreid bezoek en later door naar Orcha bekend 
vanwege het fort op een eiland in het midden van de 
rivier.

DAG 11: ORCHA-DATIA-GWALIOR
Via Datia, met het 7 verdiepingen tellende Raj Garh 
Palace naar Gwalior.

DAG 12: GWALIOR-AGRA
Gwalior heeft een indrukwekkend rijk versierd fort. 
In de middag door naar Agra.

DAG 13: AGRA
Bezoek aan het 7e wereldwonder de Taj Mahal 
met het Agra Fort en Sikandra.

DAG 14: AGRA-JAIPUR
Via de verlaten stad Fatehpur Sikri naar Jaipur 
in de Rajasthan woestijn.

DAG 15: JAIPUR
Uitgebreid bezoek aan Amber fort en de stad Jaipur.

DAG 16: JAIPUR-DELHI
Vanmorgen vrij en later rijdt u terug naar Delhi.

DAG 17: DELHI-AMSTERDAM
Vertrek even na middernacht met KLM naar 
Schiphol en aankomst in de vroege ochtend.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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GRAND NEPAL TOUR



Een uitgebreide reis door Nepal met tal van hoogtepunten. Het indrukwekkende Kathmandu met de gelijknamige vallei, de onvergetelijke 
zonsondergangen en vergezichten op de majestueuze toppen van de Himalaya, een spectaculaire raftingtocht naar het Chitwan wildpark 
en het lieflijke Pokhara, het blijft voor altijd in uw hart!
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Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels € 3350,-
5-sterren deluxe hotels € 3475,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 1900,-
- 11 Overnachtingen in First
 Class en 5-sterren deluxe 

hotels
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Met KLM rechtstreeks in 7 uur naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI
Uitgebreide  stadsbezichitging van Oud- en Nieuw Delhi.

DAG 3: DELHI-KATHMANDU
Vlucht naar Kathmandu en bezichtiging van deze stad.

DAG 4: KATHMANDU VALLEI
Vandaag uitgebreide bezichtiging van Pashupatinath, 
Bodnath en het mooi gerestaureerde Bhaktapur.

DAG 5: KATHMANDU VALLEI
Patan is het 2e van de 3 Koninkrijken van Nepal. Later 
naar Swayambunath en Changunarayan.

DAG 6: RAFTING-CHITWAN NATIONAL PARK
Bijzondere rafting tour over de Trisuli rivier en door
naar het Chitwan National park.

DAG 7: CHITWAN PARK
Per olifant door de jungle op zoek naar de Indische 
neushoorn. Verder die dag een kanotocht en 
wandeling.

DAG 8: CHITWAN PARK-POKHARA
Vanmorgen rijdt u naar Pokhara. Verschillende 
trekkings mogelijk in verschillende gradaties.

DAG 9: POKHARA
Bezichtiging van deze liefl ijke stad in de Himalaya. 
Rest van de dag vrij om rond te wandelen.

DAG 10: POKHARA - KATHMANDU 
Vandaag vliegt of rijdt u terug naar 
Kathmandu voor de overnachting.

DAG 11: KATHMANDU - DELHI
In de middag terugvlucht naar Nieuw Delhi.

DAG 12: DELHI-AGRA-DELHI
Een dagtocht naar Agra voor bezichtiging 
van de Taj Mahal. In de avond naar de 
luchthaven voor de uw vlucht naar 
Amsterdam.

DAG 13: DELHI-AMSTERDAM
Terugvlucht met de KLM naar Amsterdam. 
Aankomst rond 08.00 uur.

- 11 Overnachtingen in First
 Class en 5-sterren deluxe 

hotels
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

12

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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SHANGRI-LA HERONTDEKT 
MET BHUTAN



Het is bijna onmogelijk om de pure schoonheid van het lang geïsoleerd gebleven koninkrijk Bhutan in woorden te vertalen. De devotie 
van de monnikken in de vele te bezoeken kloosters, kleine verstilde dorpjes, kleurrijke festivals, het schilderachtige Thimphu en een 
overweldigende flora en fauna. Alles draagt een steentje bij om u een onvergetelijke reis te bezorgen.
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Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels € 5750,-
5-sterren deluxe hotels € 6060,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 1900,-
- 17 Overnachtingen in First
 Class tot 5-sterren hotels
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- In Bhutan alle maaltijden 

ingebrepen
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Vertrek met KLM rechtstreeks naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI-BAGDOGRA-DARJEELING 
Vlucht naar Bagdogra en daarna door naar Darjeeling, 
omringd door theeplantages.

DAG 3: DARJEELING
Uitgebreid bezoek aan het Ghoom klooster, 
theeplantages en Tiger Hill.

DAG 4: DARJEELING-PELING
Vandaag rijdt u in 3 uur naar Peling (Pemayangtse). 

DAG 5: PELING-GANGTOK
Prachtige rit door Sikkim met bezoek aan diverse 
kloosters en door naar Gangtok.

DAG 6: GANGTOK
Bezichtiging van Gangtok met o.a. het Paleis, het 
Enchey- en Rumtek klooster.

DAG 7: GANGTOK-SILIGURI
Siliguri is een stadje in Sikkim aan de Mahananda rivier.

DAG 8: SILIGURI-PARO-THIMPHU
Korte transfer naar Bagdogra voor de vlucht naar 
Paro. Aansluitend door naar Thimphu.

DAG 9: THIMPHU
Thimpu, bekend om de 400 jaar oude Tashich 
Dzong. Ook bezichtiging van het Thoktsang 
klooster en het tijgernest.

DAG 10: THIMPHU-TRONGSA
Na aankomst in Trongsa schitterend uitzicht 
op de grootste Dzong van Bhutan.

DAG 11: TRONGSA-BHUMTANG
De Bhumtang vallei ligt op 2600 meter en heeft 
de oudste Boeddhistische tempels.

DAG 12: BHUMTANG
Uitgebreid bezoek aan de schitterende vallei 
met de vele tempels en kloosters.

DAG 13: BHUMTANG-GANGTEY
Gangtey is bekend om de zwarte kraanvogel 
die hier overwintert.

DAG 14: GANGTEY-PUNAKHA
Punakha is de oude winterhoofdstad en 
het hart van Bhutan met bezoek aan de 
Punakha Dzong, gebouwd in 1637.

DAG 15: PUNAKHA-PARO
De kleine stad Paro, gelegen in de 
gelijknamige vallei met veel Dzongs, 
fortachtige bouwwerken.

DAG 16: PARO
De gehele dag gaat u Dzongs bekijken qua 
architectuur te vergelijken met het paleis van 
de Dalai Lama in Lhasa.

DAG 17: PARO-KOLKATA (CALCUTTA)
Vanmorgen vlucht naar Kolkata en vanmiddag 
bezichtiging van deze stad.

DAG 18: KOLKATA-DELHI
Rest van de stadsbezichtiging en later 
terugvlucht naar Delhi.

DAG 19: DELHI-AMSTERDAM
Even na middernacht terugvlucht naar Amsterdam.

Alle combinaties, aanpassingen en 
verlengingen zijn mogelijk.
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FROM KERALA WITH LOVE



Na uw bezoek aan de Kosmopolitische stad, Mumbai en het leuke Cochin wat door z’n ligging aan het water een uitbundige en Venetiaanse 
indruk maakt, stapt u aan boord van het luxe kleinschalige Oberoi schip, de MV Vrinda. De voortreffelijke verzorging van de uiterst vriendelijke 
bemanning en de betovering van de stille binnenwateren in combinatie met het vogelrijke Verbanad meer, maakt deze cruise zeer speciaal. 
Tijdens uw dagen aan het strand van Kovalam zult u dan ook ‘met Liefde’ terugdenken aan Kerala, een uniek stukje India, 
ook wel ‘Hemel op Aarde’ genoemd.
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Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels  € 3700,-
Royal star hotels € 4350,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per Etihad 

Airways in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 2150,-
- 7 Overnachtingen in 
 1e klasse en Royal Star hotels 

op basis van logies en ontbijt.
- 2 Persoonskamer op basis van 

logies en ontbijt
- 3 Overnachtingen in een 

luxe cabine op basis van 
volpension

- Alle transfers en excursies per 
RR privéauto met chauffeur 

- Excursies gedurende de 
cruise op seat in basis

- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma van 
deze reis op aanvraag.
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- 3 Overnachtingen in een 14

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.

Aan de Perzische Golf vindt u Abu Dhabi, de hoofdstad van het gelijknamige emiraat op nog geen 100 km vanaf Dubai. De stad is erg rijk en verbazing-
wekkend groen. Ervaar het beste van de populaire hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten als onderbreking van uw verre reis of voor een heerlijk 
ontspannen zon vakantie. Om u te voorzien van de volledige Abu Dhabi ervaring heeft Renaissance Reizen in samenwerking met Etihad Airways vele 
aantrekkelijke mogelijkheden om uw reis of stopover verblijf samen te stellen.

DAG 1: AMSTERDAM-ABU DHABI-MUMBAI
Vertrek met Etihad Airways via Abu Dhabi naar Mumbai. 
Bijzonder leuk om een stopover te maken in de 
schitterende stad Abu Dhabi. Vele mogelijkheden voor 
een luxueus verblijf en veel leuke excursies mogelijk.

DAG 2: MUMBAI
Bezichtiging van Elephanta Island en de 
kosmopolitische stad Mumbai.

DAG 3: MUMBAI-COCHIN
Vlucht naar Cochin en rest van de dag vrij.

DAG 4: COCHIN
Uitgebreide bezichtiging van deze leuke stad.

DAG 5: COCHIN-VERBANAD LAKE
Transfer naar de jetty en welkom op de MV Vrinda, 
een kleinschalig luxueus schip.

DAG 6 EN 7: VERBANAD LAKE
Cruise met de MV Vrinda over het meer en per rijstboot 
door de kleine kanalen.

DAG 8: KUMARAKOM-KOVALAM
Door de schitterende natuur van Kerala naar Kovalam, 
naar uw hotel, direct aan zee gelegen.

DAG 9 EN 10: KOVALAM
Relaxt verblijf in Kovalam.

DAG 11: KOVALAM
Vroege vlucht vanuit Trivandrum met 
Etihad Airways via Abu Dhabi naar Amsterdam. 
Aankomst in de middag.

Diverse verlengingingen mogelijk naar 
bijvoorbeeld Sri Lanka en de Maldiven, 
of Zuid-Oost India. Ook vele mogelijkheden 
voor een stopover in Abu Dhabi op 
de heen en/of terugreis.



NOORD INDIA

CALL OF THE JUNGLE
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Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels € 3900,-
5-sterren deluxe hotels € 4350,-
Royal Star hotels € 6450,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 1900,-
- 14 Overnachtingen in First
 Class tot Royal Star hotels
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle maaltijden in de parken
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.

Na de hoogtepunten van Rajasthan kunt u in deze reis kennismaken met het indrukwekkende Wildleven van India. De nationale parken van Noord India 
zijn de toegang tot het paradijs op aarde, hebben allen een eigen identiteit en het daarbij behorende Jungleleven. In deze reservaten, tijdens de 
safaritochten per jeep en olifant, heeft u de unieke kans om de grootsheid en tegelijkertijd de kwetsbaarheid van de wildernis te aanschouwen.
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DAG 1: AMSTERDAM-DELHI
Per rechtstreekse KLM vlucht in ongeveer 7 uur 
naar Nieuw Delhi.

DAG 2: DELHI
Vanmorgen vrij en vanmiddag bezichtiging 
van Nieuw Delhi. 

DAG 3: DELHI-JAIPUR
Vanmorgen bezichtiging van Oud Delhi en 
later met de airco trein naar Jaipur.

DAG 4: JAIPUR
Deze roze stad heeft veel te bieden o.a. het Ambert 
Fort, City Palace en het paleis der Winden.

DAG 5: JAIPUR-RANTHAMBORE
In het Ranthambore National Park leven nog zo’n 
50 tijgers. Vanavond een jeepsafari door het park 
op indeling.

DAG 6: RANTHAMBORE
Vanmorgen en vanavond per jeep wild kijken 
in het park.

DAG 7: RANTHAMBORE-BHARATPUR
Bharatpur is een belangrijk vogelreservaat, 
vooral in de winter veel trekvogels.

DAG 8: BHARATPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Via de verlaten stad Fatehpur Sikri naar de stad 
van de Taj Mahal, Agra.

DAG 9: AGRA-DELHI
Uitgebreid bezoek aan de Taj Mahal en later 
door naar Delhi.

DAG 10: DELHI-JABALPUR-KANHA
Vlucht naar Jabalpur en aansluitend per auto 
naar het Kanha National Park, een van de mooiste 
parken van India.

DAG 11: KANHA NATIONAL PARK
Safaritochten per jeep en olifant door het park.

DAG 12: KANHA-BANDHAVGARH
Vandaag rijdt u naar Bandhavgarh National Park.

DAG 13: BANDHAVGARH NATIONAL PARK
Diverse safari’s per jeep en olifant.

DAG 14: BANGHAVGARH-KHAJURAHO
U rijdt naar Khajuraho, aan de rand van de jungle,
bekend om de erotische tempels.

DAG 15: KHAJURAHO-DELHI
Vanmorgen bezoek aan de tempels en later door 
naar de luchthaven voor de vlucht naar Delhi.

DAG 16: DELHI-AMSTERDAM
Vertrek met KLM naar Amsterdam. Aankomst 
rond 08.00 uur.op indeling.

15

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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A PASSAGE TO

THE SOUTH



De magie van het zuiden bestaat deels uit de weelderige vegetatie, een tropische sfeer, vrolij ke bevolking en parels van cultureel erfgoed. 
Onbeschrij fl  ijk mooi zij n de beroemde strandtempels van Mahabalipuram en Kanchipuram en het tempelcomplex van Tanjore behoort zelfs tot het 
mooiste van India. Een mooie afwisseling is uw bezoek aan het wildpark Periyar en de ontspannende cruise over de ‘backwaters’ bij  Alleppey. 
Na de heerlij ke dagen aan het strand van Goa is de afsluiting in de kosmopolitische stad Mumbai eveneens een cultureel hoogtepunt.
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Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels € 4700,-
5-sterren deluxe hotels € 6500,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per Lufthansa 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 

Lufthansa vanaf: € 1400,-
- 21 Overnachtingen in First
 Class en 5-sterren deluxe 

hotels
- 2 Persoonskamer op basis
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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DAG 1: AMSTERDAM-CHENNAI
Vandaag vertrekt u met Lufthansa via Frankfurt 
naar Chennai, het vroegere Madras.

DAG 2: CHENNAI-MAHABALIPURAM
Vanmorgen stadsbezichtiging van deze typisch 
tropische stad. Later rijdt u naar Mahabalipuram. 
Overnachting aan zee.

DAG 3: MAHABALIPURAM-KANCHIPURAM
Vanmorgen rijdt u naar de befaamde strandtempels 
van Mahabalipuram en bezoek aan Kanchipuram, 
de zijde stad.

DAG 4: MAHABALIPURAM-PONDICHERRY
In ongeveer 3 uur rijdt u naar het leuke Pondicherry, 
een provinciestadje met een Frans karakter. 

DAG 5: PONDICHERRY-KUMBHAKONAM
U rijdt via Chidambaram naar Kumbhakonam, de 
tempel stad van Zuid India in het Thanjavur district.

DAG 6: KUMBHAKONAM
Uitgebreid bezoek aan de kleine stadjes Darasuram 
en Gangaikondacholapuram, met schitterende 
tempels.

DAG 7: KUMBHAKONAM-TANJORE-MADURAI
Via Tanjore met bezoek aan de Brihadiswara tempel 
naar de stad Madurai.

DAG 8: MADURAI
Deze stad is bekend als het ‘Athene van Oosten’. In de 
ochtend uitgebreid bezoek, ‘s middags vrij.

DAG 9: MADURAI-PERIYAR
Vandaag vervolgt u uw weg naar het wildreservaat 
Periyar. U maakt een boottocht over het meer. 
Overnachting in het reservaat.

DAG 10: PERIYAR-KUMARAKOM
Kumarakom aan de oever van het Vembanadmeer. 
Heerlijk relaxen.

DAG 11: KUMARAKOM-ALLEPEY
Om 12.00 uur wacht de 1e klasse airco houseboot op u 
en neemt u mee over het meer en door de backwaters. 
Overnachting op de houseboot.

DAG 12: ALLEPEY-COCHIN
Einde van uw cruise en u rijdt de korte afstand naar 
Cochin, het ‘Venetië van het zuiden’.

DAG 13: COCHIN
Cochin werd in 1653 door de Hollanders op de 
Portugezen veroverd. Vele VOC nalatenschappen zoals 
het Dutch Palace. In de avond Kathakali Dance show.

DAG 14: COCHIN-BANGALORE-MYSORE
Vlucht van Cochin naar Bangalore en aansluitend 
rijdt u naar Mysore.

DAG 15: MYSORE
Gehele dag bezichtiging van de (naar Sandelwood 
geurende) stad.

DAG 16: MYSORE-HASSAN
Vandaag rijdt u naar Hassan en bezichtiging van 
de prachtige tempels Belur & Halebid.

DAG 17: HASSAN-BANGALORE
Via Sravanbelgola rijdt u naar Bangalore. 
Rest van de middag vrij.

DAG 18: BANGALORE-GOA
Vlucht naar Goa en tijd om heerlijk te 
relaxen aan het prachtige strand.

DAG 19-20: GOA
Relax en geniet in een mooi resort.

DAG 21: GOA-MUMBAI
Vlucht naar Mumbai, de kosmopolitische stad 
van India. Rest van de dag vrij.

DAG 22: MUMBAI
Per boot naar de Elephanta grotten en later 
bezichtiging van de stad met divere hoogtepunten.

DAG 23: MUMBAI-AMSTERDAM
Even na middernacht met Lufthansa via 
Frankfurt naar Amsterdam.

Alle combinaties, aanpassingen en 
verlengingen zijn mogelijk.



ZUID INDIA

NATURE & WILDLIFE

4242



Voor de natuurliefhebber ‘pur sang’ een gevarieerde combinatie van natuur en cultuur. De gebieden rond Chikmagalur en Coorg zijn 
vruchtbare gebieden met glooiende groene heuvels vol koffie- en specerijenplantages. In Belur en Halebid zijn de grote Hoysala tempels 
dominant aanwezig en na uw bezoek aan de paleisstad Mysore is het een verademing om vooral olifanten maar ook ander wild te ‘spotten’ 
in het Nationale Park Nagerhole. Een paar dagen aan het ongerepte strand van Bekal vormt een waardige afsluiting van deze bijzonder reis.
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DAG 1: AMSTERDAM-BANGALORE
U vertrekt per Air France via Parijs naar Bangalore.

DAG 2: BANGALORE-CHIKMAGLUR
‘s Ochtends bezichtiging en ‘s middags naar 
Chikmaglur bekend om de beste koffi eplantages.

DAG 3: CHIKMAGLUR
Uitgebreid bezoek aan de prachtige tempels 
van Belur & Halebid.

DAG 4: CHIKMAGLUR-MYSORE
Via Srirangapatnam naar Mysore, de stad bekend 
om zijn sandelwood.

DAG 5: MYSORE
Bezichtiging van het stadspaleis, de Sri 
Chamundeshwari tempel en de Brindavan tuinen.

DAG 6: MYSORE-WAYNAD
Deze schilderachtige regio is befaamd vanwege 
de subtropische Savanna’s, pittoreske heuvelstations 
en uitgestrekte specerijenplantages.

DAG 7: WAYNAD-NAGARHOLE
Het fraaie wildpark Nagarhole was vroeger de 
jachtgrond van de Maharadja. Er leven hier tijgers 
bizons, olifanten, luipaarden, cheetah’s en sambars. 

DAG 8: NAGARHOLE
Safaritochten door het reservaat.

DAG 9: NAGARHOLE-COORG
Vandaag naar het ‘Hillstation’ Coorg, het ‘Schotland 
van India’ of het ‘Kashmir van het zuiden’, 
vanwege zijn schoonheid en de heerlijke koele 
temperatuur.

DAG 10: COORG
Prachtige autorit door dit mooie gebied.

DAG 11: COORG-BEKAL
Bekal, bekend vanwege het prachtige fort en het 
ongerepte uitgestrekte strand. ’s Avonds wordt het 
strand verlicht om hier langer van te kunnen genieten.

DAG 12-13: BEKAL
Heerlijk relaxen aan het strand.

DAG 14: BEKAL-MANGALORE
Vandaag rijdt u 95 km naar Mangalore en aansluitend 
de vlucht naar Mumbai.

DAG 15: MUMBAI - AMSTERDAM
Vertrek rond middernacht en vroeg in de 
ochtend aankomst op Schiphol.

17

Reissom per persoon vanaf: 
1e klasse hotels € 4250,-
Royal Star hotels € 4750,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per Air France/

Delta Airlines in de Economy 
class

- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 2050,-
- 13 Overnachtingen in 5-sterren 

deluxe en Royal Star hotelsa
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma van 
deze reis op aanvraag.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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SRI LANKA
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Reissom per persoon vanaf: 
€ 3050,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per Emiraten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 Emiraten vanaf: € 2500,-
- 13 Overnachtingen in 
 4- en 5-sterren hotels
- 2 persoonskamer op basis 
 van volpension
- Alle transfers en excursies per 

airco prive-auto met chauffeur/
Engels sprekende gids

- Alle toegangsgelden en 
luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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Polonnaruwa

18
DAG 1: AMSTERDAM-DUBAI-COLOMBO
Vlucht met de Emiraten via Dubai naar Colombo.

DAG 2: COLOMBO
Aankomst in Colombo en rest van de dag vrij.

DAG 3: COLOMBO-DAMBULLA-KANDALAMA
Vandaag in 3 uur naar Dambulla. En route bezichtiging 
van de grottempels. Later door naar Kandalama.

DAG 4: KANDALAMA-SIGIRIYA- 
POLONNARUWA-KANDALAMA
Dagtocht naar Sigiriya met de Sigiriya rots en 
Polonnaruwa, met de oude ruïnes.

DAG 5: KANDALAMA-ANURADAPURA-
MIHINTALE-KANDALAMA
Uitgebreid bezoek aan Anuradapura en Mihintale, 
de bakermat van het Boeddhisme in Sri Lanka.

DAG 6: KANDALAMA-MATALE-KANDY
Op weg naar Kandy, een heerlijke stad en 
en route bezoek aan de specerijentuin van Matale. 
In de middag stadsbezichtiging.

DAG 7: KANDY-GADALADENIYA-KANDY
Vanmorgen bezoek aan een dansschool en hierna 
naar de Gadaladeniya tempel. In de namiddag een 
rit per tuk tuk naar een culturele show in Kandy.

DAG 8: KANDY-PINNAWELA-KANDY
Halve dag naar Pinnawela, een in 1975 gesticht 
olifantenweeshuis. Rest van de dag vrij.

DAG 9: KANDY-NUWARA ELIYA
Per trein door een mooi landschap naar Nuwara 
Eliya, het ‘kleine Engeland’ van Sri Lanka. In de avond 
stadsbezichtiging en bezoek aan een theefabriek.

DAG 10: NUWARA ELIYA-HORTON PLAINS-
NUWARA ELIYA
Per jeep een tocht naar het hoogste plateau van Sri 
Lanka (2134 m), tevens National Park.

DAG 11: NUWARA ELIYA-BUDURUWAGALA-
YALA
Per auto naar Buduruwagala en bezichtiging van de 
zeven Boeddha beelden en de Mahayana school. 
Later door naar Yala National park met jeepsafari.

DAG 12: YALA-KATARAGAMA-
TISSAMAHARAMA
Bezichtiging van de Kataragama tempels 
en Tissamaharma.

DAG 13: TISSAMAHARAMA-GALLE
Via Hummanaya in het diepe zuiden van 
Sri Lanka naar Galle. Hier nog veel te zien 
van de Nederlandse overheersing. 

DAG 14: GALLE
Hele dag bezichtiging van deze leuke stad met 
veel VOC nalatenschappen en uitgeroepen tot 
de Unesco Werelderfgoedlijst.

DAG 15: GALLE-COLOMBO
Vanmorgen rijdt u terug naar Colombo met 
een korte bezichtiging. Later diner voordat u 
naar de luchthaven wordt gebracht.

DAG 16: COLOMBO-DUBAI-
AMSTERDAM
Vertrek met de Emiraten via Dubai naar 
Amsterdam. Aankomst net na de middag.

Sri Lanka hangt als een parel onder India en en het woord parel is hier zeker op zijn plaats. Vele theeplantages sieren het glooiende 
landschap en gecombineerd met de vriendelijke bevolking, het tropische klimaat en aantrekkelijke bezienswaardigheden doet het 
geheel paradijselijk aan. Ons VOC verleden is nog duidelijk zichtbaar in Galle en de hoofdstad Colombo is een heerlijke mix tussen 
oost en west. Als u wilt kiezen voor een luxe harmonieuze bestemming kies dan voor Sri Lanka!

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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A PASSAGE TO
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Reissom per persoon vanaf: 
4-sterren hotels € 5750,-
5-sterren hotels € 6250,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM 
 in de Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 1400,-
- 15 Overnachtingen in 
 4- en 5-sterren hotels
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma
van deze reis op aanvraag.

Waarom Myanmar? Als u kiest voor deze bestemming kiest u voor één van de mooiste en minst bekende vakantielanden ter wereld. In de ‘Golden Country’ passen 
de ontelbare Stupa’s subliem in het glooiende landschap en de vele, werkelij k prachtig gerestaureerde tempels zij n ware juweeltjes. De zonsopkomst tij dens een 
vroege ballonvlucht over de tempels van Bagan, het betoverende Inle Lake, het serene geluid van de belletjes van de door de jungle overwoekerde 18e eeuwse 
Indein Pagode’s en de indrukwekkende Shwedagon Pagode, het worden zeer dierbare herinneringen! Na een paar dagen relaxen aan het betoverende ongerepte 
strand lij ken al uw belevenissen een plekje gevonden te hebben in uw hart.

19
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DAG 1: AMSTERDAM-BANGKOK 
Vertrek met de KLM nonstop naar Bangkok. 

DAG 2: BANGKOK-YANGON
Aankomst in Bangkok en aansluitend door naar Yangon. 
Rest van de dag vrij.

DAG 3: YANGON
Gehele dag bezichtiging van de ‘tuinstad’ met o.a. de 
Botataung Pagode, het Kandowgy Royal Lake en de 
prachtige Shwedagon Pagode

DAG 4: YANGON-MANDALAY
Vlucht naar Mandalay en stadsbezichtiging van deze 
tweede stad van Myanmar.

DAG 5: MANDALAY-MINGUN-SAGAING-
MANDALAY
Vanmorgen per boot stroomopwaarts naar Mingun en 
daarna stroomafwaarts naar Sagaing.

DAG 6: MANDALAY-MONYA
Per privéauto naar Monya met en route stops bij de 
U Bein bridge, de Thanbuddhay- en de 
Kung Mudaw Pagode.

DAG 7: MONYA-MANDALAY
Met een jeep langs de Chindwin rivier naar de Shwe 
Ba Daung. Later naar de Po Wing Daun grotten. In de 
middag terug naar Mandalay.

DAG 8: MANDALAY-BAGAN 
Vlucht naar Bagan, de stad met vele vele stupa’s en 
tempels. Vanmiddag bezichtiging van een aantal.

DAG 9: BAGAN-MOUNT POPA
Vanmorgen gaat u op weg naar Mount Popa 
met bezichtiging van de tempel.

DAG 10: MOUNT POPA-BAGAN
Terug naar Bagan en in de namiddag boottocht 
over de Irrawaddy rivier gedurende ondergaande zon. 

DAG 11: BAGAN-PINDAYA
Eventueel facultatieve tocht per luchtballon over Bagan. 
Vlucht naar Heho en door naar Pindaya.

DAG 12: PINDAYA-KALAW
Uitgebreid bezoek aan de Shwe Y Min grotten, het 
Sinkhaung klooster en de Zedi Gyi. Later naar Kalaw, 
een populair hillstation op 1430 meter hoogte.

DAG 13: KALAW-INLE LAKE
Bezichtiging van Kalaw en naar Nyaungshwe, 
vanwaar verder per ‘longboat’ naar uw hotel aan 
het Inle Lake, echt een hoogtepunt.

DAG 14: INLE LAKE
Vanmorgen per ‘longboat’ naar Indein. Diverse 
bezoeken aan kloosters, het stadje en het ‘kerkhof’ 
met overwoekerde, witte Shwe-Indein Pagode’s. 

DAG 15: INLE LAKE
Hele dag vrij.

DAG 16: INLE LAKE-YANGON
Vanmorgen per ‘longboat’ terug naar Nyaungshwe. 
Vlucht naar Yangon en de middag vrij.

DAG 17: YANGON-BANGKOK-AMSTERDAM
Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht naar 
Bangkok en aansluitend per KLM naar Amsterdam. 
Zelfde dag aankomst op luchthaven Schiphol.

Verlenging mogelijk aan het prachtige ongerepte 
strand van Ngpali beach. Diverse hotels met prijs 
op aanvraag.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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A PASSAGE TO

TAIWAN



DAG 1: AMSTERDAM-TAIPEI
Vertrek met de KLM naar Taipei.

DAG 2: TAIPEI
Aankomst en rest van de dag vrij.

DAG 3: TAIPEI
Uitgebreide stadsbezichtiging van deze bijzondere 
stad met vele hoogtepunten.

DAG 4: TAIPEI-YELIU PARK-TAIPEI
Bezoek aan het Yeliu Park en het 
Yangmingshan Nationale Park.

DAG 5: TAIPEI-CHIUFEN
Vanmorgen naar het dorp Chiufen. Hier natuurlijke 
heetwaterbronnen. 

DAG 6: CHIUFEN-TAROKO PARK
Een adembenemend mooie dag door dit 
prachtige park.

DAG 7: TAROKO NATIONAL PARK
Vele wandelingen mogelijk, eventueel samen met 
een goed Engelssprekende gids.

DAG 8: TAROKO-TAITUNG
Prachtige tocht langs de oostkust met bezoek aan 
de Stone Steps van Shitiping en de rotsformaties van 
Sansientai en Xiaoyehliu.

DAG 9: TAITUNG-KENTING
Via de South Highway naar het Kenting Nationale Park. 
Hier prachtige witte zandstranden.

DAG 10-11: KENTING
Heerlijk relaxen aan het strand.

DAG 12: KENTING-KAOHSIUNG
Vanmorgen naar Kaohsiung city, met bezichtiging van 
het Foguangshan klooster. Overnachting eventueel in 
het klooster.

DAG 13: KAOHSIUNG-TAINAN
Bezichtiging van het klooster en door naar het cultuur-
rijke Tainan. Enkele hoogtepunten: fort Zeelandia, 
Koxinga, de Confucius en de Warrior Tempels.

DAG 14: TAINAN-ALISHAN
Vandaag via Chiayi naar het schitterende natuurgebied 
Alishan, met een stoomtreintje door de bergen.

DAG 15: ALISHAN-SUN MOON LAKE
Vroeg op voor de zonsopkomst in Jhushan. 
In de middag naar het Sun Moon lake in het 
Yu-Shan Nationale park. 

DAG 16: SUN MOON LAKE
Boottocht over het meer en een stop bij Lalu eiland. 
Hierna naar de Tze-En Pagoda en de heiligdommen 
van Holy Monk. 

DAG 17: SUN MOON LAKE-TAIPEI
Vandaag terug naar Taipei, en route bezoek aan 
San-Yi. Later naar de nachtmarkt in Rao-He Street. 

DAG 18: TAIPEI
Uitgebreid bezoek aan oud Taipei met 
o.a. het Wan Hua en Ta-Dao-Cheng District. 

DAG 19: TAIPEI-AMSTERDAM
Vrij totdat u opgehaald wordt voor de 
terugvlucht via Bangkok naar Amsterdam.

DAG 20: AMSTERDAM
Aankomst op de luchthaven Schiphol.
Einde van een zeer bijzondere reis!

Taiwan is onze meest recente vakantiebestemming en het is een verrassend en veelzij dig eiland. Taipei heeft de typische sfeer van een Aziatische stad 
maar ook luxe winkelcentra en prachtige bezienswaardigheden en het is er schoon en netjes. De vele nationale parken met valleien, meren en watervallen 
nodigen uit tot heerlij ke wandelingen en zij n een lust voor het oog. Een andere hoogtepunt met een sprookjesachtig décor is de tunnel van ‘nine Tumrs’
en het Sun Moon Lake met de vele pittoreske theeterrassen is een echte ‘Honeymoon’ bestemming. Taiwan, uw bezoek meer dan waard!

Taipei
Chiufen

Taroko National
Park

Taitung

Kenting

Kaohsiung

Alishan

Sun Moon
Lake

Tainan
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Reissom per persoon vanaf: 
4-sterren hotels € 5850,-
5-sterren hotels € 6250,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM of 

EVA AIR in de economy 
class

- Toeslag Business Class 
vanaf: € 2150,-

- 17 Overnachtingen in 
 4- en 5-sterren hotels
- 2 Persoonskamer op basis 

van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies 

per privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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A PASSAGE TO

VIETNAM
CAMBODJA
LAOS

THE EAST



Bangkok

T H A I L A N D

L A O S

L A O S

C A M B O D J A

V I E T N A M

V I E T N A M

C H I N A

Phnom Penh

Siem Reap

Vientiane

Luang Prabang

Ho Chi 
Minh City

Can Tho

Chau Doc

Da Nang

Hue

Hanoi
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DAG 1: AMSTERDAM-HANOI
Vertrek met Lufthansa of Air France naar Hanoi.

DAG 2: HANOI
Aankomst in de middag en rest van de dag vrij.

DAG 3: HANOI
Bezichtiging van deze bijzondere stad met o.a. 
Ho Chi Minh mausoleum, One Pillar Pagode, 
de oude stad en de Dong Xuan markt.

DAG 4: HANOI
Vandaag een boottocht door Halong Bay. U kunt ook 
kiezen voor een 3 daagse 5-sterren mini cruise.

DAG 5: HANOI-HUE
Vlucht naar Hue en bezichtiging van deze mooie 
stad aan de Parfum rivier.

DAG 6: HUE
Bezoek aan My Son, de Heilige stad. 
‘s Avonds traditioneel diner in luxe restaurant.

DAG 7: HUE-HO CHI MINH
Vlucht naar Ho Chi Minh en later stadsbezichtiging 
van deze bijzonder leuke stad.

DAG 8: HO CHI MINH
Dagexcursie naar de Cao Dai Tempel en 
naar de Cu Chi tunnels.

DAG 9: HO CHI MINH-CAN THO
Vandaag naar Cai Be in de Mekong Delta en bekend 
om de drijvende markt. Later door naar Can Tho.

DAG 10: CAN THO-CHAU DOC-PHNOM PENH 
Vanmorge naar Chau Doc en daarna per privé 
speedboot over de Mekong naar Phnom Penh in 
Cambodja.

DAG 11: PHNOM PENH
Uitgebreide stadsbezichtiging van Phnom Penh met 
bezoek aan het  indrukwekkende Tuol Sleng museum 
en de Killing Fields.

DAG 12: PHNOM PENH-SIEM REAP
Vlucht naar Siem Reap en later naar het schitterende 
Angkor Watt.

DAG 13: SIEM REAP
Zeer interessant is de ommuurde stad Angkor Thom 
maar ook de vele andere Khmer tempels uit de 
Angkor Periode zoals bv de Bantey Kdei.

DAG 14: SIEM REAP-VIENTIANE
Vlucht naar het bijzonder land Laos met als 
hoofdstad Vientiane. Bezichtiging.

DAG 15: VIENTIANE-LUANG PRABANG
Vandaag de rest van de stadsbezichtiging en 
daarna vlucht naar Luang Prabang. Bijzonder 
leuke avondmarkt.

DAG 16: LUANG PRABANG
Een ontspannende tocht over de rivier naar de 
Pac Ou Caves grotten. Hierna de stadsbezichtiging 
van Luang Prabang.

DAG 17: LUANG PRABANG-BANGKOK-
AMSTERDAM
Vlucht naar Bangkok en aansluitend met KLM of 
Lufthansa naar Amsterdam. Zelfde dag aankomst 
op Schiphol.

Deze zeer afwisselende luxueuze rondreis voert u langs prachtige natuur, cultuur en koloniale steden zowel in Vietnam, Cambodja als Laos. De fascinerende 
hoofdstad Hanoi, het koloniale Hue en de Frans sfeer die u vooral zult proeven in Ho Chi Minh, maken een rondreis door Vietnam meer dan bijzonder. Per privé-
speedboot door de Mekong Delta naar Cambodja met een schitterende aankomst in Phnom Penh, de door Unesco op de werelderfgoedlijst geplaatste tempels 
en Pagodes van Siem Reap, de provinciestad hoofdstad Vientiane en het bijzonder gezellige Luang Prabang met vele terrasjes, geven u het gevoel 
ondergedompeld te worden in de zeer speciale Aziatische cultuur maar ook in de luxe sfeer die u van ons gewent bent. Vele opties en verlengingen mogelijk.

Reissom per persoon vanaf: 
4-sterren hotels € 5150,-
Royal Star hotels € 7650,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht in de
 Economy class
- Alle genoemde 
 binnenlandse vluchten 
 in de Economy class
- Toeslag Business Class 
 vanaf: € 1850,-
- 15 Overnachtingen in 
 4-sterren tot Royal Star hotels
- 2 Persoonskamer op basis 
 van logies en ontbijt
- Alle transfers en excursies per 

RR privéauto met chauffeur 
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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Reissom per persoon 
vanaf € 1350,- tot € 3500,- 
afhankelijk van de cabine 
en hoog/laagseizoen.

Inbegrepen:
- 7 Overnachtingen in een 
 2 persoons cabine op 

basis van volpension
- Alle excursies per 
 luxe touringcar
- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden

Niet inbegrepen:
- Visumkosten 
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering

Een uitgebreid programma 
van deze reis op aanvraag.
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DAG 1: HO CHI MINH-CAI BE
Rond 13.00 vertrek met de La Marguerita richting 
Cai Be. Lunch, diner en muzikale avond.

DAG 2: CAI BE
Aankomst in Cai Be en per junk bezoek aan de 
drijvende markt. Na de lunch naar het schilderachtige 
stadje Sa Dec met de Fujian Tempel. Diner en live 
muziek aan boord.

DAG 3: CAI BE-CAMBODJA
Het onaangetaste Tan Chau is de eerste stop vandaag. 
Terug aan boord een workshop voor het maken van 
Vietnamese loempia’s. Na de grensformaliteiten 
cocktailuur en diner.

DAG 4: CAMBODJA-PHNOM PENH
Aankomst in Phonm Penh en uitgebreide bezichtiging. 
Diner en later een optreden van Kmerdansers.

DAG 5: PHNOM PENH-CHONG KOH
Bezoek aan een zijdeweverij, een schooltje en het dorp 
Chong Koh. Leuk zijn hier de traditionele bedrijfjes waar 
lokale producten worden gemaakt.

DAG 6: CHONG KOH-KAMPONG CHAM
Vanochtend bezichtiging van de Pre Angkoriaanse 
Tempel en de Wat Hanchey uit de 8e eeuw. Na de lunch 
naar Kampong Cham, rijk bebost met teakbomen, 
palissander- en rubberbomen. Diner en muzikale avond 
aan boord.

DAG 7: KAMPONG CHAM-TONLE SAP
Een cruise met een kleine boot door de ‘wetlands’. 
Van hieruit ziet u het leven van de dorpsbewoners en 
hun drijvende huizen. Na de lunch aankomst bij het 
Tonle Sap meer. Vanavond het afscheidsdiner en 
vaart u verder naar Siem Reap.

DAG 8: TONLE SAP-SIEM REAP
Per motorboot wordt u naar de Jetty gebracht 
en van daaruit met een touringcar naar uw hotel 
in Siem Reap. Einde van een schitterende cruise 
over de Mekong rivier.

Onze cruises door de prachtige Mekong delta worden uitgevoerd door het luxe ‘La Marguerita’ cruiseschip. Dit 5-sterren schip is 
kleinschalig en uitgerust met alle denkbare faciliteiten en de hoffelijke discrete bemanning doet werkelijk alles om u een onvergetelijke 
reis te bezorgen. Vanaf uw privé balkon is de zonsopkomst en -ondergang onvergetelijk. Terwijl u nu geniet van een exquis diner op het 
buitendek of een drankje aan de bar, het leven aan wal glijdt op een comfortabele manier aan u voorbij. De excursies overdag worden 
uitgevoerd per luxe touringcar dus op seat-in basis.

Alle combinaties, aanpassingen en verlengingen zijn mogelijk.
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ANVR REISVOORWAARDEN 
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van 
Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. 
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en 
bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De 
reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de 
ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in 
deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval 
is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de brochure ‘Informatie voor 
uw ANVR vakantie in 2015’. Het boekingskantoor zal u een exemplaar 
van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om. 
De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de 
voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de 
voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke 
informatie. Onze annuleringsvoorwaarden en kosten wijken af van de 
ANVR voorwaarden.

INFORMATIE/WIJZIGINGEN
Bij boeking ontvangt u een gedetailleerd dag tot dag programma. 
Tevens ontvangt u de nodige reis- en hotelbrochures. Op deze manier 
kunt u zich goed voorbereiden op uw reis.

REISFACILITEITEN
Alle reizen worden uitgevoerd en georganiseerd door Renaissance 
Reizen India Pvt. Ltd. De reizen zijn over het algemeen vrij luxueus van 
karakter en men verblijft meestal in 5 sterren, 5 sterren deluxe, heritage 
en paleishotels volgens het programma. Een aantal reizen kan ook in de 
3/4 sterren categorie hotels worden uitgevoerd, deze zijn echter een stuk 
eenvoudiger.
De reizen worden op privé-basis, dus per privéauto met chauffeur en 
gids uitgevoerd. Vaak zijn het onze eigen auto’s en van een betrouwbare 
kwaliteit. Ook staat onze staf in India u met raad en daad terzijde en 
wordt u overal begeleid met de incheck op luchthavens e.d.. Inbegrepen 
zijn verder alle excursies, stadsbezichtigingen, toegangsgelden en lokale 
belastingen.

TOESLAGEN
 Prijzen zijn gebaseerd op minimaal 2 personen en per persoon tenzij 
anders aangegeven. Indien u geheel alleen wenst te reizen komt er 
een toeslag bij voor het alleengebruik van de auto en andere diensten. 
Tevens een éénpersoonskamer toeslag.

EÉNPERSOONSKAMERTOESLAG
Deze ligt gemiddeld tussen de 20-30% van de reissom en verstrekken 
wij u gaarne op aanvraag. Eventueel is het ook mogelijk om een 
driepersoonskamer te boeken en dan ontvangt u natuurlijk een korting. 
Ook deze tarieven zijn op aanvraag.

AANKOMST/VERTREK HOTEL
De reizen zijn gebaseerd op een hotel check-out rond 12.00 uur. In goed 
overleg met de hotelreceptie mag dit soms met enkele uren verlengd 
worden. Eventueel kan uw bagage in de kluis worden opgeslagen en 
kunt u verder genieten van alle faciliteiten die het hotel biedt. 

Bij een aankomst uit een andere stad stelt Renaissance Reizen gratis een 
auto ter beschikking die u van de luchthaven naar een hotel rijdt voor het 
afscheidsdiner. Later wordt u dan weer opgehaald en naar de luchthaven 
gebracht voor de incheck van de vlucht die rond middernacht naar 
Nederland vertrekt.
Let op: Er zijn tevens vluchtmogelijkheden vroeg in de ochtend en dat 
betekent dat uw hotelkamer één nacht langer gereserveerd dient te 
worden. U wordt van te voren op de hoogte gesteld van de eventuele 
extra kosten.

MAALTIJDEN
Naast enkele reizen die op basis van halfpension worden uitgevoerd 
zijn de meeste individuele reizen zonder lunch of diner. Uw ontbijt is wel 
altijd inbegrepen. Reizen op deze manier geeft u wat meer vrijheid en 
alle hotels hebben altijd een aantal restaurants waar u heerlijk westers, 
chinees of indiaas kunt eten. Er zijn meestal geen vaste tijden en de 
coffeeshops in de hotels zijn 24-uur geopend. Voor vertrek ontvangt u 
nog instructies betreffende wat u wel en niet in India moet eten en over 
de algemene hygiënische conditie.

KLM/LUFTHANSA-BUSINESSCLASS
De vluchten worden standaard in de Economyclass van de KLM of 
Lufthansa geboekt en tegen bijbetaling kan men in de Businessclass 
vliegen.
Renaissance Reizen heeft een zeer speciaal en voordelig Businessclass 
tarief gekoppeld aan het landarrangement naar alle steden in India waar 
de KLM en Lufthansa op vliegen.  

Niet inbegrepen in de reis:
- Verzekeringen, zowel reis- als annuleringsverzekering. 
 Uw reisbureau kan u hierover adviseren.  
- Overige maaltijden en persoonlijke uitgaven.
- Visumkosten.
- Aanvullende luchthaventax.

VERTRAGING /WIJZIGINGEN OF OVERBOEKING
Zowel bij vertrek als bij terugkeer kunnen zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen, waardoor van het vluchtschema 
moet worden afgeweken. Renaissance Reizen aanvaardt geen 
aansprakelijkheid indien als gevolg van een vertraging of overboeking 
kosten ontstaan.
Wij aanvaarden voor de vluchten binnen India geen enkele 
aansprakelijkheid indien door annulering, overboeking, wachtlijst of 
vertraging uw programma niet conform uitgevoerd kan worden. Wel zal 
onze vertegenwoordiger trachten een alternatieve verbinding te zoeken.

KLM VLUCHTEN
U kunt alle reizen uit ons programma met elkaar combineren, mits u 
met KLM en Lufthansa vliegt. De KLM biedt de mogelijkheid om b.v. 
heen te vliegen naar Singapore en terug van Delhi of Bombay naar 
Amsterdam. Dit is slechts een voorbeeld, maar wij kunnen voor u alle 
mogelijke combinaties verzorgen van de landen zoals gepubliceerd in 
ons programma.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde 
reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel 
uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van 
SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd 
is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij 
door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet 
kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de 
plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de 
terugreis. Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator 
bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een bij SGR aangesloten 
reisbureau of reizenverkopende bank. Zij zijn herkenbaar aan het op hun 
verkoopkantoren aangebrachte vignet met de lachende wereldbol. Vraag 
bij boeking uitdrukkelijk naar de brochure ‘Informatie voor uw ANVR 
vakantie in 2015’. In deze brochure staat beschreven hoe u bij recht op 
terugbetaling moet handelen.

CALAMITEITENFONDS
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen daarom onder de 
garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als 
consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
-  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van 

een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
-  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van 

een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd 
moeten repatriëren.

Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de brochure ‘Informatie 
voor uw ANVR vakantie in 2015’. Daar staat, naast andere regelingen, de 
volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven.

UW ANVR REISBURO
Renaissance Reizen organiseert zelf alle reizen en wij zijn dus een 
touroperator. Wij verkopen ons product via de ANVR reisburo’s. Elk jaar 
proberen we een aantal reisagenten uit te nodigen om een bezoek 
aan India te brengen om zodoende hun kennis te vergroten. Mocht u 
echter toch aanvullende vragen hebben dan kunt u een afspraak met 
ons maken. 

Belt u wel even van te voren of schrijft u naar:

RENAISSANCE REIZEN
Tel. +31 343522011
Tel. +31 653931988

E-mail: 
a.vandijk@renaissancereizen.nl

Websites:
www.renaissancereizen.nl
www.renaissancepassages.nl

Prijzen zijn geldig tot 
aankomst 31 augustus 2015,

maar kunnen onderhevig zijn 
aan tussentijdse wijzigingen. 
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