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Nordindiens mange perler
Denne rejse er en storslået rejse gennem det nordlige Indien, som sender sanserne på overarbejde. Vi begynder i Delhi, hvor vi så 
småt vænner os til gadebilledet med kvinder klædt i farverige sarier, dufte fra det stærke indiske køkken og livlig trafik på to, tre og 
fire hjul, som styrer uden om de hellige køer.

Efter Delhi tager vi nord på og besøger sikhernes Gyldne Tempel i Amritsar, som man ikke må gå glip af på en rejse i Nordindien. 
Her oplever vi fantastiske ceremonier, hvor den hellige bog pakkes ind og lægges i seng, og i Jaipur, også kendt som den lyserøde 
by, besøger vi maharajapaladser og kører med rickshaw.

Herefter skal vi ud i den landlige idyl og på tigersafari i Ranthambore Nationalpark og til et af de absolutte højdepunkter på en rejse 
til Indien, Taj Mahal, hvis skønhed tager pusten fra de fleste. På vej øst på oplever vi de erotiske templer i Khajuraho og nyder en 
fredfyldt flodsafari.

Rejsen slutter med overvældende oplevelser ved Gangesfloden i Varanasi - den hellige flod, hvor hinduerne dyrker deres mange 
ritualer, og hvor de sender deres kære afsted på den sidste rejse. 

Smilene byder os "Welcome to India", og vi rejser uden tvivl hjem med en oplevelse for livet. Mange mener, at Indien er den ultima-
tive rejseoplevelse, og vi har inkluderet det absolut bedste landet kan byde på.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Indien
Rundrejse med dansk rejseleder - 16 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. Afrejse fra København. Flyskifte undervejs. 

Dag 2. Ankomst til Delhi. Delhis pulserene liv og besøg ved Det   

 Røde Fort, Jama Masjid-moskeen og India Gate.

Dag 3. Delhi - Amritsar. Det Gyldne Tempel, sikhernes største hellig-  

 dom og aftenceremonien, hvor den hellige bog pakkes   

 ind i guldklæde og lægges i seng.

Dag 4. Amritsar. Rundtur i det overvældende Gyldne Tempel, som   

 bespiser 10.000 gæster hver dag. Herefter en morsom   

 ceremoni ved den pakistanske grænse. 

Dag 5. Amritsar - Jaipur. Fly til Delhi og videre med bus til Jaipur, den  

 lyserøde by med hellige køer og anden indisk kolorit på vejen. 

Dag 6. Jaipur. Besøg ved Amber Fort, Vindenes Palads, maharajaens  

 harem og City Palace. Vi kører en tur med rickshaw rundt i byen  

 om aftenen. 

Dag 7. Jaipur - Ranthambore. Indkvartering på hyggelig lodge og ud og  

 se på antiloper, aber, sambarhjorte og måske tigre.

Dag 8. Ranthambore - Agra. Ud og se dyrene stå op og derefter   

 videre til Fathepur Sikri, den forladte by. Vi ankommer til   

 Agra sidst på eftermiddagen.

Dag 9. Agra. Et af rejsens højdepunkter, Taj Mahal, som tager pusten  

 fra de fleste, og besøg ved Agra Fort. 

Dag 10. Agra - Dholpur. Fredfyldt flodsafari med delfiner, skildpadder og  

 krokodiller og overnatning på maharaniens (kvindelig maharaja)  

 palads i Dholpur.

Dag 11. Dholpur - Khajuraho. Med legendariske India Rail til Jhansi og  

 frokost ved Orcchas overdådige paladser. Vi når frem til   

 Khajuraho sidst på dagen og besøger et jaintempel med munke,  

 der lever i ekstrem askese.

Dag 12. Khajuraho. Besøg ved det 1.000 år gamle tempelkompleks med  

 livagtige udsmykninger med poetiske motiver af hinduguder. Stedet  

 er særlig kendt for sine mange erotiske motiver.

Dag 13. Khajuraho - Varanasi. Vi flyver til den hellige by Varanasi ved   

 Gangesfloden og tager på en uforglemmelig sejltur på Ganges med  

 udsigt til hinduernes ritualer.

Dag 14. Varanasi. Sejltur tidligt om morgenen, hvor pilgrimme bader i flo- 

 den og de hellige mænd beder til guderne.

Dag 15. Varanasi - Delhi. Mulighed for shopping om formiddagen eller  

 besøg på silkeværksted inden vi flyver til Delhi, hvor vi spiser en   

 afskedsmiddag.

Dag 16. Hjemrejse og ankomst til Danmark. Ankomst til Danmark sidst  

 på eftermiddagen.

Delhi - Amritsar - Jaipur

Ranthambore - Agra - Dholpur

Khajuraho - Varanasi 

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Et sansebombardement uden lige
•  Sikhernes gyldne tempel i Amritsar
•  Maharajapaladser og Taj Mahal
•  Små grupper, 10-22 deltagere

!
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DET GYLDNE TEMPEL I AMRITSAR

Et af rejsens absolutte højdepunkter er besø-
get ved det fantastiske Gyldne Tempel i Amrit-
sar i det nordvestlige Indien, hjemstedet for 
sikhernes hellige bog. Her dyrkes enestående 
ceremonier, bl.a. pakkes den hellige bog hver 
aften ind i et guldklæde og føres i procession fra 
templet til en bygning ved siden af. Templet blev 
bygget i 1604 og beklædt med forgyldt kobber 
i 1802. Mandlige sikher er let genkendelige på 
deres lange skæg og farvestrålende turban.
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Dag 1. Afrejse fra Danmark
Afrejse fra Kastrup til Delhi med flyskift i Hel-

sinki undervejs.

Dag 2. Ankomst til Delhi, templer,  
forter og Gandhis grav
Vi ankommer til Delhi tidligt om morgenen og 

kører til vores hotel, hvor vi spiser morgenmad. 

Herefter tager vi hul på de første af mange, 

oplevelser. Turen går til det smukke Birlatem-

pel i Delhi, hvor vi vil blive introduceret for de 

vigtigste af Indiens guder i et roligt tempo. Det 

er et meget smukt bygningsværk, opført af 

den rige forretningsmand Narayan Birla, som 

efter at have opbygget en stor formue done-

rede penge til bygningen af templer til ære for 

guden Vishnu og hans hustru 

Laxmi, gudinden for velstand. 

Opført i 1938 er dette et af de 

nyere templer vi kommer til at 

besøge i Indien.

Derefter tager vi til en lokal 

restaurant for at spise frokost, 

inden det er tid til eftermidda-

gens sightseeing i Old Delhi. 

Her passerer vi Det Røde Fort, 

som blev opført i 1638-48 

i røde sandsten, og som er 

omkranset af en 2,4 km lang mur, der er mel-

lem 18 og 33 meter i højden. Vi besøger den 

smukke moské Jama Masjid i den travle gamle 

bydel og herefter Raj Ghat mellem grønne 

plæner og træer ved Yamunafloden. Her blev 

Mahatma Gandhi kremeret den 31. januar 

1948, og her valfarter skoleelever bl.a. til for 

at lære om nationens fader.

Vi besøger også stormogulen Humayuns grav-

sted, som hans enke lod opføre i 1600-tallet. 

Arkitektonisk blev det en slags forbillede for Taj 

Mahal. Turen går herefter forbi præsidentpa-

ladset Rashtrapati Bhawan og India Gate, som 

er et imponerende monument til minde om de 

90.000 indiske soldater, der faldt i 1. verdens-

krig. Vi spiser aftensmad på hotellet.

Dag 3. Delhi - Amritsar, besøg ved aften-
ceremonien i sikhernes Gyldne Tempel 
Vi tager tidligt af sted til togstationen, hvor 

toget afgår 7.20 til Amritsar med ankomst 

13.15. Indian Railways 

er en af verdens største 

arbejdsgivere, og på et hvil-

ket som helst tidspunkt på 

døgnet transporteres 20 

millioner indere med tog, så 

der er travlt på stationerne, 

og det er altid en spæn-

dende oplevelse at køre 

med tog i Indien. Vores tog 

er moderne med aircondi-

tion, servering og behage-

lige sæder.

I Amritsar køres fra stationen til hotellet, 

hvor vi tjekker ind. Efter en sen frokost er 

eftermiddagen til egen disposition. Sidst på 

eftermiddagen tager vi til vores hotel for at 

nyde en tidlig middag, inden vi skal besøge 

det fantastiske Gyldne Tempel. Her overvæ-

rer vi aftenceremonien, hvor sikhernes hel-

lige bog pakkes ind i guldklæde og overføres 

fra templet til en hovedbygning. Selve det 

at træde ind i tempelområdet og opleve den 

smukke helligdom tager helt og aldeles vej-

ret fra én.

Der er mange traditioner forbundet med ste-

det, bl.a. er det påkrævet at bære hovedbe-

klædning og skylle fødder, inden man går ind 

på området. Det Gyldne Tempel skinner virke-

lig af det pureste guld, mens det spejler sig i 

søen. Det guld, som dækker templet, er done-

ret af sikher, oftest bosiddende i udlandet.

Navnet Amritsar kommer fra amrit, der bety-

der nektar, og sar (sø eller bassin). Her er 

flere imponerende bygninger, bl.a. den sne-

hvide Akal Takht med den gyldne kuppel fra 

det 17. århundrede, og det ni etager høje tårn 

bygget til ære for Baba Atal Rai og udsmyk-

ket med motiver fra sikhismens grundlægger 

Guru Nanak Dev Jis liv. Overnatning på hotellet 

i Amritsar.

Dag 4. Amritsar, Det Gyldne Tempel i 
morgenlyset og morsom ceremoni ved 
grænsen til Pakistan 
Efter morgenmaden tager vi tilbage til Det 

Gyldne Tempel for at se det i et helt andet lys. 

Nu er det selve templet, vi skal ind i, og her 

finder vi mange bedende mennesker. Der er 

traditionel religiøs sang og musik og en meget 

intens stemning. En stor del af sikhernes tra-

Nordindiens mange perler
16 dage

”Det Gyldne Tempel 
skinner virkelig af det 
pureste guld, mens 
det spejler sig i søen. 
Det guld, som dækker 
templet, er doneret af 
sikher

Delhis gader vrimler med rickshaws, hellige køer og trafik på to, tre og fire hjul. Det er overvældende og dybt fascinerende at opleve.
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dition er fællesspisningen i forbindelse med 

deres besøg i templet samt det obligatoriske 

dyk i tempelsøen. Det Gyldne Tempel bespi-

ser over 10.000 gæster hver dag med mad fra 

eget køkken, og vi vil forsøge at snige os ind 

i den store køkkenregion for at se damerne 

bage brød, og herrerne, der rører i de store 

gryder med daal og ris. En fin oplevelse med 

mange dufte og lyde.

Når vi forlader templet, vandrer vi en kort tur 

gennem byen, hvor der sælges mange sjove 

ting, inden vi går ind på Jallianwala Bagh. Det 

er stedet, hvor den engelske general Dyer den 

13. april 1919 beordrede sine soldater til at 

skyde ind i en gruppe, der protesterede mod 

det britiske kolonistyre, så flere hundreder 

blev dræbt. Det er et smukt og vigtigt mindes-

mærke for inderne. Derefter kører vi til en lokal 

restaurant og spiser frokost.

Efter frokost er der tid til lidt afslapning på 

hotellet, før vi tager op til grænsen mellem 

Pakistan og Indien ved Wagah Border, hvor 

vi skal opleve den store daglige ceremoni og 

fest, som det er, når masser af farvestrålende 

indere samles for at tiljuble Indien og dets 

grænsevagter, nærmest som var de berømte 

fodboldstjerner. Der synges indiske slagsange, 

danses til Bolllywood-hits og svinges med 

flag. Pointen med ceremonien er at demon-

strere venskab henover grænsen på trods af 

uroligheder gennem tiden. Højdepunktet sker 

ved solnedgang, når flagene på de respektive 

sider tages ned; hvem kommer først? En rigtig 

sjov og særpræget oplevelse. Tilbage på hotel-

let er der aftensmad.

Dag 5. Amritsar - Jaipur, den lyserøde by 
Hen på formiddagen kører vi til lufthavnen, 

hvorfra der flyves til Delhi med ankomst midt 

på eftermiddagen. Her stiger vi på vores bus 

med aircondition og vender næsen mod 

Jaipur, en tur på 4-5 timer, alt efter trafikken. 

Der er meget at se undervejs, og vi holder 

naturligvis en pause eller to. Det kan være alt 

fra hellige køer midt 

i trafikken, en kærre 

trukket af en kamel og 

alverdens ting i boder 

langs vejsiderne.

Sidst på dagen 

ankommer vi til Jaipur, 

hvor vi tjekker ind på 

vores hotel i "Den 

Lyserøde By". Denne 

del af Jaipur blev 

grundlagt af Maha-

raja Jai Singh II mellem 1693 og 1743. Byen 

blev malet lyserød efter ordre fra Maharaja 

Man Singh II, da Prinsen af Wales, den senere 

Kong Edward VII skulle besøge byen i 1876. 

Farven er nemlig traditionelt udtryk for gæst-

frihed i den lokale kultur, og byen har siden 

holdt fast i den specielle farve. Det er i dag en 

hektisk storby, hvor man har gjort meget ud 

af at bevare den gamle kultur og arkitektur. Vi 

slutter dagen med middag på hotellet.

Dag 6. Jaipur, Vindenes Palads og Amber 
Fort, middag på et af byens paladser 
Efter morgenmaden tager vi på en udflugt til 

Amber Fort, et af turens højdepunkter. Der vil 

undervejs være fotostop ved Vindenes Palads, 

Hawa Mahal, som Maharaja Sawai Pratap 

Singh af Jaipur lod opføre i 1799. Den arkitek-

toniske perle af et palads blev bygget hoved-

sageligt til maharajaens harem, så kvinderne 

kunne sidde bag de små vinduer og følge de 

farverige ceremonielle processioner i gaderne 

nedenfor uden at blive set.

Amber Fort ligger på en klippe 

en halv snes kilometer nord 

for Jaipur og er godt beskyttet 

af solide mure, men de skjuler 

ikke, at Man Singh I byggede 

med stil og en ødselhed, der 

kunne måle sig med stormo-

gulernes. Når vi ankommer til 

Amber foretager vi opstignin-

gen til de kongelige gemakker 

og audienssale på elefantryg, 

ligesom maharajaen og hans 

følge har gjort før os.

Vi spiser vores frokost på en lokal restau-

rant, inden vi om eftermiddagen besøger City 

Palace i Jaipur. Paladset består af en række 

fornemme bygninger, skabt i en kombination 

af traditionel rajasthansk og mogulsk arki-

tektur. Her finder man bl.a. det overdådigt 

udsmykkede Månepalads, Chandra Mahal, 

Shri Govind Dev Templet og Paladsmuseet.

Der er også tid til et besøg i Jantar Mantar, 

det helt usædvanlige astrologiske observato-

rium, som stod færdigt i 1716, og som består 

af hushøje måleredskaber bygget af mursten, 

hvorfra man kunne - og stadig kan - måle 

solens, månens, planeternes og stjernernes 

”Vi tager op til grænsen 
mellem Pakistan og 
Indien ved Wagah Bor-
der, hvor vi skal opleve 
den store daglige cere-
moni og fest

Enhver maharaja med respekt for sig selv har en kamelhær.

Nordindiens mange perler
16 dage

Amber Fort uden for Jaipur blev bygget i det 16. århundrede, og vi ankommer standsmæssigt på 
ryggen af en elefant.
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JAIPUR, DEN LYSERØDE BY

Rajasthans hovedstad Jaipur emmer af gamle 
dage med maharajapaladser og andre storslåede 
bygninger. Vi besøger bl.a. Hawa Mahal, også 
kendt som Vindenes Palads, et prægtigt palads fra 
1799 med masser af små vinduer, hvorfra hoffets 
damer kunne iagttage livet på gaden uden selv at 
blive set. Hele Jaipur blev malet lyserød i 1876 på 
ordre af Maharaja Man Singh II forud for et besøg 
af Prinsen af Wales, den senere Kong Edward VII.
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”Taj Mahal - endnu en 
enestående oplevelse. 
Og her er det vigtigt at 
huske sit kamera, for 
det er svært ikke at blive 
både imponeret og rørt 
over det smukke syn

På vores safari i Ranthambore kan vi være heldige at se tigre - der findes ca. 30 af 
dem i parken.

Nordindiens mange perler
16 dage

positioner i forhold til jorden. Den oplevelses-

rige dag i Jaipur afsluttes med en tur rundt i 

rickshaw, hvilket kan være en nervepirrende 

men også spændende oplevelse.

 

Dag 7. Jaipur - Ranthambore,  
safari i nationalparken
Ved morgenstunden forlader vi Jaipur og kører 

3-5 timer til Ranthambore Nationalpark. Ved 

ankomsten til den hyggelige lodge er det tid 

til frokost. Om eftermiddagen skal vi på den 

første køretur og udforske den storslåede 

nationalpark. Her er 400 kvadratkilometer 

spændende natur og dyreliv.

Vi håber at se de smukke tigre, men med kun 

ca. 30 af de stribede rovdyr i det store natur-

område er det mest af alt at betragte som 

en bonus, hvis man er så heldig. Under alle 

omstændigheder kan man glæde sig over de 

mange påfugle, sambarhjorte og flere slags 

antiloper, aber, krokodiller, sjakaler, flyvende 

ræve, vildsvin, pyton slanger, farvestrålende 

fugle, leguaner osv. Vi kører i åbne busser, 

hvor der er god udsigt. Medbring gerne kikkert.

Dag 8. Ranthambore - Agra,  
mere safari og besøg i Fathepur Sikri
Dagen starter meget tidligt, idet vi skal opleve 

nationalparkens beboere vågne op. Vi nyder 

således igen det rige dyreliv, inden vi tager til-

bage til morgenmaden. Derefter pakker vi for 

at køre mod Agra. Undervejs holder vi frokost, 

før vi besøger Fathepur Sikri, som er et meget 

anderledes og interessant sted. En smuk, 

men helt øde og forladt by, der står nærmest 

som om befolkningen for-

lod byen i går. Det er dog 

en middelalderby, der i en 

kort periode (1571-1585) 

var hovedstaden i stormo-

gulen Akbar den Stores 

omfattende rige.

Fathepur Sikri var en lille 

landsby, kendt for en sufi-

præst med magiske evner; 

Sheik Salim Chisti. Han 

blev en dag opsøgt af den 

desperate Akbar, som ikke kunne få børn med 

nogen af sine tre koner. Han var villig til at 

gøre hvad som helst for at få en tronarving og 

opsøgte den gamle præst og fik efter ni måne-

der en søn med den ene af sine koner. Betin-

gelsen for hjælpen var dog, at Akbar skulle 

flytte hele sin hovedstad til Fathepur Sikri, hvil-

ket han naturligvis gjorde. Men Akbar og hans 

hof forlod hele herligheden dagen efter Salim 

Chistis død.

De savnede Agra, og desuden var der ikke 

tilstrækkelige vandforsyninger i området 

omkring Fathepur. På området finder man et 

ensomt gravsted, hvor Sheik Salim Chisti hvi-

ler, selvom han faktisk har travlt, for der er 

stor tilstrømning til stedet af barnløse kvin-

der, der kommer for at få hjælp ved at bede 

hos ham, hvilket skal have hjulpet mange 

til at blive mødre. Binder de barnløse kvin-

der en sort uldtråd på gravstedet, skulle det 

også kunne hjælpe dem til 

en hurtig graviditet.

Sidst på eftermiddagen 

ankommer vi til Agra, hvor 

vi tjekker ind på hotel-

let. Byen oser af hektisk 

liv med nutidigt menne-

skemylder omkring gamle 

paladser, monumenter, 

sprudlende markeder, og 

gader med såvel dyr som 

en strøm af mennesker, 

både tiggere, håndværkere og handlende. 

Efter en lang dag slapper vi af med middag 

på hotellet.

Dag 9. Agra, Taj Mahal -  
et uforglemmeligt syn
Her venter Taj Mahal - endnu en enestående 

oplevelse. Og her er det vigtigt at huske sit 

kamera, for det er svært ikke at blive både 

imponeret og rørt over det smukke syn. 

Det fremstår næsten som et stykke poesi 

og helt som Shah Jahan havde tænkt sig, at 

dette storslåede gravmæle til minde om hans 

elskede hustru, Mumtaz Mahal, skulle tage 

sig ud. Vi foreslår, at man bærer hvidt denne 

dag, for det passer godt til både stemningen 

og fotografier, og de fleste lader sig forevige 

her foran den fantastiske bygning. Det tog 

flere end 20.000 arbejdere 22 år at bygge Taj 

Vi kører på safari i åbne busser og har god udsigt til 
bl.a. påfugle, sambahjorte og masser af aber.
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TAJ MAHAL

Det ubeskriveligt smukke Taj Mahal blev bygget af 
Shah Jahn til minde om hans elskede hustru Mum-
taz Mahal, der døde i 1631, og mange poeter har 
forsøgt at sætte ord på gravmælets skønhed. Den 
indiske digter Tagore kaldte det ”en tåre på evig-
hedens kind”, Rudyard Kipling kaldte det ”legem-
liggørelsen af alt, hvad der er rent”, og Shah Jahn 
selv sagde, at Taj Mahal fik ”solen og månen til 
at fælde tårer”. En ting er sikkert: Man glemmer 
aldrig synet af Taj Mahal!
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INDIEN PÅ SKINNER

En rejse til Indien er ikke fuldendt uden en togtur. Det var 
de engelske koloniherrer, der anlagde Indiens omfattende 
jernbane, som dækker ca. 62.000 km. Vi har to togrej-
ser på programmet – i dagtimerne vel at mærke, uden 
anstrengende overnatning. Vi kører strækningen fra Delhi 
til Amritsar (ca. 4 timer) og fra Dholpur til Jhansi (ca. 1 
time), og det giver os mulighed for at opleve det leben, 
der altid er på en indisk togstation, og at betragte den 
landlige idyl fra vinduet. 
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”Vi fortsætter med 
Shatabdi-ekspressen. 
Endnu engang kan vi 
opleve Indien gennem 
vinduerne i et tog 
med dets behagelige 
aircondition og kom-
fortable sæder

Mahal, som til gengæld blev et stykke arkitek-

tur i verdensklasse. Vi er mange, som synes 

det er den smukkeste bygning i verden.

Efter nogen tid på egen hånd til at nyde 

omgivelserne besøger vi et værksted, hvor 

vi følger det specielle håndværk med at ind-

lægge halvædelstene i marmor. Her er der 

også mulighed for at gøre et godt køb. Efter 

frokost besøges Agra Fort, som kejser Akbar 

lod opføre ved bredden af Yamu-

nafloden, med smukke paladser, 

audienssale og haver. Faktisk fin-

der man inde bag de solide mure 

nærmest en by i byen. Resten af 

dagen er på egen hånd med god 

tid til at lade de enestående ind-

tryk falde på plads.

 

Dag 10. Agra - Chambal River 
- Dholpur, delfinsafari og 
overnatning på palads 
Efter et tidligt morgenmåltid 

forlader vi Agra og kører mod 

Chambal River. Vi skal ud og sejle et par 

timer på floden i små både og håber at se 

den sjældne floddelfin.

Udover delfinerne findes her også nogle 

usædvanlige flodkrokodiller, otte slags skild-

padder samt et meget rigt fugleliv, faktisk 

findes her 290 slags fugle. Det er et dejligt 

afbræk, som giver indtrykkene fra templer 

og paladser mulighed for at synke på plads i 

bevidstheden. Medbring i øvrigt en let trøje, 

da morgentimerne kan være kølige. Mæn-

dene, som navigerer bådene, kender områ-

det ud og ind og har en årelang erfaring i at 

slå motorerne fra så tidligt, at dyrelivet ikke 

forstyrres, når bådene glider tæt og stilfær-

digt forbi.

Der er veluddannede eksperter med, som 

løbende fortæller detaljeret om den lokale 

flora og fauna, så flodsafarien bliver en 

lærerig og fornøjelig, men samtidig afslap-

pende udflugt, der 

afsluttes med frokost 

i den charmerende 

Chambal Lodge.

Derefter kører vi til 

Dholpur, hvor vi skal 

overnatte på det fanta-

stiske palads Raj Niwas, 

der ejes af en nule-

vende maharani (kvin-

delig maharaja). Resten 

af eftermiddagen kan 

bruges på at udforske 

paladset og nyde en kop te i de smukke omgi-

velser. Vi skal bo i nogle skønne nye værelser 

i et anneks med egen pool, og der skulle blive 

mulighed for at se de fantastiske suiter, som 

findes i paladset, hvor vi også spiser middag.

Dag 11. Dholpur - Orchha - Khajuraho, 
togtur - et must i Indien
Efter morgenmaden køres vi til Gwalior 

togstation, hvor vi ca. kl. 10.00 fortsætter 

med Shatabdi-ekspressen til Jhansi. Endnu 

engang kan vi opleve Indien gennem vin-

duerne i et tog med dets behagelige air-

condition og komfortable sæder. Efter ca. 

en time ankommer vi til Jhansi, hvor en ny 

bus venter på os. Vores destination i dag 

er Khajuraho, men undervejs skal vi spise 

frokost i Orchha, som efter vores mening er 

en rigtig perle.

Paladserne fra middelalderen står forladte og 

slidte bag de beskyttende fæstningsværker og 

emmer af fortidens storhed. Paladserne vir-

ker overvældende, både virkelige og alligevel 

uvirkelige som en del af en eventyrfilm med 

storslåede udsigter. Det var ikke bare pynt det 

hele - her fornemmer man virkelig, hvordan 

fyrsterne boede.

Efter frokost fortsætter vi til Khajuraho, hvor-

til vi kommer sidst på eftermiddagen. Turen 

byder på spændende synsindtryk, idet vi 

kører igennem adskillige landsbyer og oplever 

de lokales dagligdag. Indtjekning på hotellet 

og tid til lidt afslapning. Indtjekning på hotel-

let og herefter middag.

Dag 12. Khajuraho, templet med erotisk 
udsmykning og jain-præster
Det vestlige tempelområde besøges i de tidlige 

morgentimer, når solen får sandstensbygnin-

gerne til at rødme, og deres utroligt livagtige 

udsmykninger af skulpturer tager sig bedst 

ud foran vores kameraer. De mange hindugu-

der og deres omgivende figurer af dansere og 

musikanter er så naturtro og livagtige i deres 

udtryk, at det er lige før man venter at se dem 

begynde at optræde med dans og musik.

Nordindiens mange perler
16 dage

FULD PENSION PÅ REJSEN
Som gæst i Indien kan det være svært at 
navigere rundt i det indiske køkken, som 
er meget anderledes end vores eget og 
ikke mindst meget krydret. Derfor har vi 

inkluderet alle måltider i rejsens pris, og vi sør-
ger for at komme godt rundt på menukortet. 
Restauranterne er som regel flinke til at lave 
”turistudgaver”, så vi ikke brænder tungen af. 

Grundingredienserne i det indiske køkken er ris, 
bønner og linser, og de mest brugte krydderier 
er chili, spidskommen, gurkemeje, ingefær og 
koriander. De fleste retter ledsages af en form 
for brød, bl.a. naan og chapati. Vores rejseleder 
kender køkkenet rigtigt godt og vejleder gerne.

!
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”Vi tager ned til bred-
den ved den berømte 
tiggertrappe og sejler 
ud på Ganges for at 
opleve aftenens liv på 
og ved floden

Inderne ofrer blomster, slik og andre gode ting til guderne på Gangesfloden.

Nordindiens mange perler
16 dage

Gangesflodens hellige vand skyller synderne af, og 
der kommer pilgrimme fra hele verden hertil for at 
dyppe sig i floden.

Der var oprindeligt 85 templer, kun de 22 

er tilbage, men de er i meget fin stand i 

betragtning af, de er godt 1000 år gamle. 

Ikke mindst udsmykningerne af de erotiske 

templer er velbevarede, og man vil her kunne 

se flere seksuelle stillinger, end de fleste kan 

forestille sig muligt. Måske det er derfor byg-

ningerne rødmer i morgensolen. 

Det er også interessant, at det er templerne 

med de erotiske udsmyknin-

ger, der er blevet mest berømt, 

for disse motiver udgør fak-

tisk kun 2% af de samlede 

figurer. De resterende 98% af 

reliefferne er alle smukke og 

næsten poetiske motiver af 

hinduguder og gudinder samt 

musikere, dansere og dyr. 

Efterfølgende tager vi på et 

kort besøg i det østlige tempe-

lområde, der rummer endnu et par hinduisti-

ske helligdomme, samt et jaintempel. Tilhæn-

gerne af denne specielle religion er ekstremt 

asketiske, ja helt i den yderste form, idet nogle 

af deres ypperstepræster vælger at gå nøgne 

igennem livet. Vi oplever sikkert ikke disse 

præster men får lov til at besøge deres tem-

pel. Frokosten er på lokal restaurant, hvorefter 

resten af dagen er til fri disposition. Det anbe-

fales at tage på byvandring i den hyggelige lille 

by med ca. 20.000 indbyggere. Om aftenen 

tager vi ud for at nyde vores middag på en 

lokal restaurant.

Dag 13. Khajuraho - Varanasi, de første 
indtryk af den hellige Gangesflod
Formiddagen er til egen disposition, og man 

kan slappe af ved hotellets 

pool eller tage endnu en 

vandring i den lille rustikke 

by, inden vi først på efter-

middagen skal med flyet til 

Varanasi. Efter flyveturen, 

der tager ca. 40 minutter, 

kører vi direkte til vores 

hotel. Varanasi er en meget 

intens oplevelse. For nogen 

måske turens største.

Byen betyder meget for Indiens befolkning; 

her mødes alle religionerne, selvom den ube-

tinget er hinduernes helligste by. Her finder 

man tiggere, handicappede, gamle og syge, 

der samles for at leve deres sidste dage i 

denne hellige by ved Gangesfloden. Alle ens 

sanser kommer på arbejde i højeste gear.

De mange syn, lyde, farver og dufte kan være 

meget voldsomme oplevelser her i det hek-

tiske, maleriske og meget særprægede byliv, 

hvor de to floder, der har givet byen navn, 

finder sammen. Det er den nordlige flod 

Varuna og den sydlige Assi, som er blevet til 

Varanasi, et navn som briterne i kolonitiden 

fik forvredet til Benares. Byens ældste navn 

er dog Kashi, som betyder "Lysets By". Den 

er dedikeret til guden Shiva, guden med såvel 

skabende som destruktive kræfter, derfor er 

byen så betydningsfuld for hinduer. Men den 

er også af stor betydning for jainisterne, 

idet tre af deres åndelige ledere, såkaldte 

tirthankarer, er født her, ligesom Siddharta 

Gautama, kendt som Buddha, holdt sin før-

ste officielle tale lige uden for byen.

Om eftermiddagen kører vi til den gamle del 

af byen, ned mod floden. Den sidste del af 

køreturen i rickshaw ned til bredden af Gan-

ges er også en stor oplevelse. Vi tager ned 

til bredden ved den berømte tiggertrappe 

og sejler ud på Ganges for at opleve afte-

nens liv på og ved floden, når man takker 

guden Shiva for dagen med sang, musik, ild 

og vand. Her undgår man ikke at komme tæt 

på døden, men for mange lokale mødes den 

ikke med frygt.
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TEMPLENE I KHAJURAHO 

De UNESCO-beskyttede sandstenstempler 
ved Khajuraho er blandt de fineste eksem-
pler på tempelkunst i hele verden. Der er tre 
grupper af templer, og de ældste blev bygget 
helt tilbage i 900-tallet. Vi besøger det vest-
lige og østlige område og kan nærstudere de 
utroligt levende motiver af hinduguder, gudi-
nder, musikere og dansere. De erotiske moti-
ver vidner om stor fantasi hos kunstnerne og 
er nok de mest kendte, men de udgør faktisk 
kun 2 % af de samlede figurer.
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VARANASI OG GANGESFLODEN

Varanasi er måske Indiens mest farverige 
by, og den sender alle vores sanser på over-
arbejde. Byen er hinduismens helligste by, 
og pilgrimme kommer her for at skylle et 
hel livs synder væk i Gangesflodens hellige 
vand, for at dø eller for at kremere deres 
kære og sende dem ud på den sidste rejse. 
Vi sejler på floden og konfronteres med 
ligbrændinger – det er rørende at opleve 
hvor anderledes man her udfører den sid-
ste ceremoni i livet. Varanasi er en værdig 
afslutning på vores indiske eventyr. 
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”Her er hinduer fra 
hele verden, der tror 
på, at en afvaskning 
i den hellige flod vil 
befri dem fra genføds-
lens onde cirkel

En sadhu, Indiens hellige mænd, har vendt det 
almindelige liv ryggen og lever en spartansk 
tilværelse.

Nordindiens mange perler
16 dage

Vi ser Varanasi fra vandsiden på en sejltur på Gangesfloden. 

De troende er overbevist om, at hvis man 

udånder her, vil sjælen stige direkte op i 

himlen sammen med røgen fra ligbålene 

ved flodbredden. Det er en stærk og højst 

usædvanlig oplevelse at sejle på floden hen 

til stedet med ligbrændinger og 

det er vanskeligt ikke at blive 

meget berørt over, hvor ander-

ledes man her udfører denne 

sidste ceremoni i livet.

Byen trækker pilgrimme til 

fra hele verden. De kommer 

for at bede, meditere og ikke 

mindst bade i den hellige flod 

netop her. Som afslutning skal 

vi opleve den ceremonielle 

"aarti" med ringende klokker, sang, farve-

strålende dragter, røgelse, levende lys, fakler 

og mystiske ritualer. Derefter tager vi tilbage 

til hotellet, hvor middagen og en god nat-

tesøvn venter.

Dag 14. Varanasi, sejltur på Ganges med 
udsigt til ritualer
I dag skal vi meget tidligt op for igen at sejle 

på Ganges og se byen vågne med den opgå-

ende sol. Alt tager sig helt anderledes ud i 

den tidlige morgenstund med sovende men-

nesker alle vegne, næsten ingen trafik, kun 

hellige køer, og morgenfriske pilgrimme på 

vej til floden for at morgenbade. Vi sejler ud i 

den betagende solopgang, mens det gyldne 

lys vækker folk langs med bredden, hvor 

nogle allerede bader, saddhuer hilser solen 

med vandceremonier, og andre børster tæn-

der i det grumsede vand. 

Nogle vasker tøj i floden, 

mens andre igen jub-

lende svømmer, bader og 

leger i vandet. En bemær-

kelsesværdig blanding!

På turen passerer vi en 

del af de omkring 100 

ghats (brede trappeaf-

satser ned til floden), 

der tjener mange for-

skellige formål langs floden foran de mange 

paladser, som hindukongerne har opført i 

den hellige by. Mens vi sejler, vil rejselederen 

forklare, hvad hinduernes morgenritualer på 

de mange ghats går ud på. Her er hinduer fra 

hele verden, der tror på, at en afvaskning i 

den hellige flod vil befri dem fra genfødslens 

onde cirkel. Det er også interessant, i den 

opgående sols stråler, at se pilgrimme ofre 

blomster, slik og andre søde sager, samt hel-

ligt vand til Solguden.

Morgenmaden venter på hotellet efter en kort 

spadseretur i byens smalle gyder med besøg 

i basarerne, hvor man kan finde flot silke og 

fine messinggenstande. Om eftermiddagen 

besøger vi Sarnath, hvor Buddha talte første 

gang til sine fem disciple efter at han efter 

mange års meditation og asketisk livsførelse 

var blevet oplyst og dermed Buddha. Aften på 

egen hånd efter middag på lokal restaurant.

Dag 15. Varanasi - Delhi
Formiddagen er til fri disposition til afslapning 

eller shopping. Vores rejseleder arrangerer 

gerne en tur til et silkeværksted, for de som 

måtte have lyst, da området er velkendt for sin 

fine silkeproduktion. Omkring middag begiver 

vi os mod lufthavnen for at flyve til Delhi, hvor 

vi ankommer sidst på eftermiddagen.

Her bliver vi mødt af vores agent og kørt til 

vores hotel, hvor vi kan slappe lidt af, inden 

det er tid til en afskedsmiddag. Den indtages 

på en god indisk restaurant, så vi for sidste 

gang får udfordret vores smagssanser.

Dag 16. Hjemrejse og  
ankomst til Danmark
Vi flyver fra Delhi om formiddagen og ankom-

mer til København sidst på eftermiddagen 

efter flyskift i Helsinki.
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