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Velkommen til eventyrlige Sydindien! 

Den sydlige del af Indien har sin helt egen atmosfære og stemning 
– her er mere roligt og fredfyldt end i Nordindien, men duftene, far-
verne og de store seværdigheder er lige så overvældende som i nord. 

Sydindien er fyldt med oplevelser! Naturen er fantastisk – her finder vi 
saftiggrønne regnskove, teplantager og krydderimarker. Her er også en 
snært af dansk kolonihistorie i Trankebar og lange hvide sandstrande. 
Ikke mindst kan vi opleve de afslappende, nærmest meditative sejladser i 
ombyggede risbåde i Keralas berømte backwaters. 

På rundrejsen i Sydindien ser vi også nogle fantastiske templer, som buldrer 
af liv med farvestrålende optog og tusind år gamle, spøjse ritualer. Her får vi 
oplevelser, som vi aldrig glemmer. Forskellige kolonimagter udover Danmark 
har sat deres unikke præg på Sydindien, som også er hjemsted for ayurve-
disk medicin, behandlinger, yoga og alternativ livsstil.

Alt dette og meget mere kan I opleve på Stjernegaard Rejsers rundrejse i 
Sydindien fra Chennai i øst til Cochin i vest sammen med vores dygtige danske 
rejseleder, der sørger for, at rejsen, indtrykkene og oplevelserne går op i en højere enhed.  

Vi ønsker jer en rigtig god rejse!

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

Eventyrlige Sydindien
Rundrejse med dansk rejseleder - 14 dage

Chennai

Mahabalipuram

Pondicherry
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Tanjore

Karaikuddi
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Periyar

Cochin

Mararikulam
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Alleppey 
(Backwaters)

INDIEN

Sydindien er velsignet med en enorm frodighed. Naturen er meget smuk og fyldt med alverdens frugter, grøntsager og naturligvis teplantager.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Afrejse fra Danmark til Chennai. Afrejse med  
 Emirates fra København med flyskifte i Dubai.

Dag 2. Chennai - Mahabalipuram, templer i verdensklasse.  
 Vi ankommer tidlig morgen og kører videre til Mahaba- 
 lipuram, en af Sydindiens allerstørste seværdigheder  
 spækket med templer og skulpturer helt tilbage fra det  
 7. århundrede.

Dag 3. Mahabalipuram - Pondicherry, besøg i den gamle  
 franske koloni. Vi oplever bykernen med fransk og  
 portugisisk arkitektur og besøger Sri Aurobido Ashram,  
 der dyrker alternative samfundsformer.

Dag 4.  Pondicherry - Trankebar, besøg i tempel undervejs. 
Chidamparam, et af Tamil Nadus ældste og helligste 
templer aflægges et besøg, inden vi oplever det danske 
fodaftryk i Sydindien, Trankebar og det 400 år gamle 
Fort Dansborg for enden af Kongensgade, dansk guver-
nørbolig i 150 år.

Dag 5.  Trankebar - Tanjore, besøg i Chola-kongernes  
 hovedstad. Vi kører videre til Kumbakonam, også kal- 
 det Sydindiens tempelby, som var hovedstad for Chola- 
 kongerne i det 7. århundrede. Vi er fremme i Tanjore  
 ved aftenstid.

Dag 6. Tanjore - Karaikuddi - Madurai, imponerende  
 templer og besøg i rigmandsenklave. Vi besøger  
 Brihadeshwara-templet med den 81-tons tunge granit- 
 blok på toppen, bygget med samme teknik som pyrami- 
 derne i Egypten. Vi ser de fine gamle rigmandshuse i  
 Karaikuddi og er fremme ved et af de helt store højde- 
 punkter Madurai om aftenen.

Dag 7. Madurai, templer, paladser og en sjov aftencere- 
 moni. Vi skal bl.a. besøge Meenakshi Devi-templet og  
 overvære den spøjse og spektakulære ceremoni, hvor  
 guden Shiva hver aften lægges i seng hos gudinden  
 Parvati - meget indisk!

Dag 8. Madurai - Periyar, sejltur i nationalparken. Vi oplever  
 en snært af safari i den smukke nationalpark ved Periyar- 
 søen og slapper af i de grønne bjerge.

Dag 9. Periyar - Alleppey, teplantager og backwater-sejlads.  
 Vi besøger en krydderihave og kører forbi smukke teplan- 
 tager på vej til Alleppey, hvor vi indlogeres på små char- 
 merende både. Vi sejler i smuk natur og betragter daglig- 
 livet på vandet.

Dag 10. Alleppey - Cochin, backwater-sejlads og charme- 
 rende byliv i Cochin. Vi står tidligt op og følger med i  
 livet på vandet og fiskernes aktivitet i solopgangen.  
 Rundtur i Fort Cochin med bl.a. synagogen og St.  
 Francis-kirken, som husede Vasco da Gamas jordiske  
 rester. Skøn stemning på havnefronten.

Dag 11. Cochin - Mararikulam. Formiddag på egen hånd i  
 Cochin, hvorefter vi kører ud til stranden, havet og  
 hængekøjen.

Dag 12. Mararikulam, fridag ved havet. Tid til at læse, dase,  
 eller opsøge flere oplevelser på en gåtur i området, i  
 landsbyen eller langs vandet for at se fiskerne manøvrere  
 deres slanke både i bølgerne.

Dag 13. Mararikulam og hjemrejser over midnat. Vi har hele  
 dagen til afslapning og tid til at synke alle de store ople- 
 velser. Vi spiser afskedsmiddag på hotellet og kører af  
 sted til lufthavnen ved midnatstid. Værelserne har vi hele  
 dagen og aftenen.

Dag 14. Ankomst til Danmark. Hjemrejse via Dubai og ankomst  
 i København ca. kl. 12.  

Chennai - Mahabalipuram - Pondicherry 

 - Trankebar - Tanjore - Karaikuddi  

- Madurai - Periyar - Alleppey  

- Backwaters - Cochin - Mararikulam

Chennai

Mahabalipuram

Pondicherry

Trankebar

Tanjore

Karaikuddi
Madurai

Periyar

Cochin

Mararikulam
(strand)

Alleppey 
(Backwaters)

INDIEN

Rejsen i Sydindien bringer os til den gamle danske koloni Trankebar, hvor vi be-
søger den fine Ny Jerusalem kirke med Frederik IV’s monogram og årstallet 1718 
på facaden.
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MAHABALIPURAM

Denne lille by er centrum for billedhuggerkunst. 
Her har dygtige kunstnere siden 600-700-tal-
let skabt fantastiske værker til Sydindiens 
mange templer, og byens eget tempel, som i 
dag står ude i vandet, er prototypen for stort 
set alt tempelbyggeri i Sydindien.

Der er mange levende værksteder i byen og 
dermed gode chancer for at købe en enestå-
ende souvenir med hjem.
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Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vi rejser fra København om eftermiddagen til 

Chennai med et stop undervejs.

Dag 2. Ankomst til Chennai 
og videre til Mahabalipuram
Vi ankommer om morgenen til 

Chennai lufthavn, hvor vi mod-

tages af vores danske rejseleder, 

som sammen med den lokale 

engelsktalende guide hjælper os 

gennem vores første møde med 

en hektisk indisk storby. 

Chennai hed tidligere Madras og 

er hovedstad i staten Tamil Nadu. Den er med 

sine 9 millioner indbyggere den fjerdestør-

ste by i Indien. Byens historie går tilbage til 

1639, da en handelsmand fra British East India 

Company besluttede at oprette en beskyttet 

handelsstation, Fort St. George, her på kysten.

Fra lufthavnen kører vi direkte mod Mahaba-

lipuram, en strækning på ca. 60 km, der i den 

lokale trafik normalt tager halvanden time. 

Men der er nok at se på undervejs til den spek-

takulære kyst, hvor fortidens Pallava-konger af 

Kanchipuram en tid havde deres hovedstad. 

Byen er berømt som et centrum for billed-

huggerkunst. I utallige små værksteder i byen 

arbejder kunsthåndværkerne med at fremstille 

skulpturer bl.a. til templer i Sydindien. I 600- 

og 700-tallet skabte kunstnere fra Mahaba-

lipuram det fine lille tempel ved kysten, som 

udgør prototypen for stort set alt senere syd-

indisk tempelbyggeri, 

byens berømte relief-

fer i klippevæggene 

samt de fem ratha’er 

(stridsvogne), som 

hver er hugget ud af 

en massiv klippeblok. 

Vi ser kysttemplet ved 

randen af havet, og 

eftermiddagen levner 

også tid til at opleve 

Arjunas bod, som er et relief med 27 x 9 

meters udsmykninger på to klipper. 

Mahabalipuram er en lille, overskuelig by, 

hvor det er hyggeligt at gå rundt, og vi bliver 

måske fristet til at købe et eksemplar af de 

smukke skulpturer i fedtsten. Vores hotel har 

et dejligt poolområde, hvor vi kan slappe af 

efter den lange rejse og de første oplevelser, 

inden vi indtager aftensmaden og tørner ind 

efter en lang dag.

Dag 3. Mahabalipuram - Pondicherry, 
fransk koloni og guruer
Vi tager på en ca. 4 timers køretur til Pondi-

cherry, en tidligere fransk koloni med mange 

franske islæt men også med velbevarede por-

tugisiske kulturelle spor. Det er desuden et 

helligt sted, hvor vismanden Agastya ifølge 

legenden kom for at tilbede guden Shiva. 

I nyere tid har byen været hjemsted for Sri 

Aurobindo, den indiske nationalist, yogi, 

guru, filosof og digter. 

I byens gamle centrum ligger vejene snorlige 

og vinkelret på hinanden, så det er let at finde 

rundt. I kolonitiden var her også en kanal, der 

rent etnisk adskilte den hvide Cité Blanche 

(med de hvide franskmænd i fine huse, som 

stadig ses) og den sorte Cité Noire, hvor de 

fattige og mørkhudede indere boede.

Vi kører først til hotellet og tjekker ind, hvoref-

ter vi besøger Sri Aurobindo Ashram fra 1926. 

Her boede oprindeligt kun 24 disciple, som hver 

eftermiddag dyrkede yoga og modtog religiøse 

belæringer fra Sri Aurobindo, før de samledes 

under balkonen for at modtage velsignelser fra 

Aurobindos kvindelige discipel Mira Alfassa, der 

blev kendt slet og ret som The Mother. 

Hun fulgte kort fortalt sine visioner og satte alt 

i system, så pilgrimme strømmede til fra hele 

verden for at deltage i integreret yoga i en 

slags eksperimentelt udviklingslaboratorium, 

der samtidig gjorde stedet til en turistmag-

net. Den fascinerende historie om Aurobindo 

og Mother får I af guiden på rundvisningen. 

Aurobindo døde i 1950 og Mother i 1973, 

Indien - eventyrlige Sydindien
14 dage

I utallige små værk-
steder i byen arbejder 
kunsthåndværkerne 
med at fremstille skulp-
turer bl.a. til templer i 
Sydindien”

Denne store granitsten i Mahabalipuram kaldes Krishna’s Butterball (Krishnas smørkugle). 
Den har på magisk vis ligget på skråningen i mere end 1.000 år uden at trille ned.

Udenfor Pondicherry besøger vi Auroville, Morgengryets By, et eksperimentelt 
samfund, hvor mennesker af forskellig race, trosretning og nationalitet bor 
sammen i et selvforsynende samfund. Byen har ca. 2.000 indbyggere.
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og de ligger begravet i ashramets velbesøgte 

gravanlæg. Vi skal også besøge Auroville, 

Morgengryets By, et eksperimentelt, usæd-

vanligt, og måske utopisk, samfund 10 km 

nordvest for Pondicherry. 

Byen blev udtænkt som en futuristisk univer-

sel by, hvor mennesker fra forskellige racer, 

trosretninger og nationaliteter skulle leve fre-

deligt og harmonisk sammen i et selvforsy-

nende samfund, hvor derefter planerne skulle 

være plads til omkring 50.000, der kun skulle 

adlyde én autoritet: Den Supreme Sandhed. 

Indbyggertallet svinger, men der er nu kun 

omkring 2.000 fastboende fra forskellige 

nationer. 1/3 er indere. Nogle har indrettet 

sig i ret surrealistiske byggerier. Tilbage på 

hotellet er der igen mulighed for at slappe af 

ved poolen og lade dagens indtryk synke ind.

Dag 4. Pondicherry - Trankebar
Vi sætter kursen mod Trankebar, en 122 km 

lang køretur gennem et frodigt landskab med 

mange rismarker og andre landbrug, der gen-

nem århundreder er blevet fodret af 30 flo-

der, kanaler, søer og dambrug. 

På vejen gør vi ophold i Chidambaram for at 

se et af de ældste, helligste og mest fantasti-

ske templer i Tamil Nadu og opleve religionens 

store betydning i form af en masse lokale tra-

ditioner og skikke. Og det er ikke til ære for 

turisterne. Sådan er dagligdagen nemlig her 

med et utal af guder, som bl.a. Shivas søn 

Ganesh med elefant-hovedet, den kosmiske 

slange Adisesha med de tusinde hoveder, der 

blev genfødt som halv slange og halvt menne-

ske, eller et andet fantasivæsen, Vyaghrapada, 

med menneskekrop, som til en 

dansekonkurrence mellem guder 

blev udstyret med tigerkløer for 

bedre at kunne klatre. Templet er 

bygget i 1100 og 1200-tallet.

Herfra kører vi videre til Tranke-

bar (Tharangambadi), hvor vi først 

tjekker ind på hotellet, før vi besø-

ger det tidligere danske Fort Dans-

borg, der blev opført for omkring 

400 år siden. Fortet ligger for 

enden af Kongensgade helt nede ved vandet 

og har været meget medtaget af vind og vejr 

og dårligt vedligeholdt igennem århundrederne. 

Men fortet har nu været igennem en større 

restaurering og rummer i øvrigt et lille museum 

med genstande fra danskerperioden.

Vi besøger også den fine hvidkalkede Ny Jeru-

salem-kirke med dansk kongekrone og Frede-

rik IV’s monogram med årstallet 1718 printet 

på gavlen under de røde teglsten. Dengang 

boede her 6.047 mennesker i byen. Vi forde-

les på to hoteller, begge historiske bygninger 

med smukke værelser – nogen af dem opkaldt 

efter danske skibe, som anløb Trankebar, mens 

området var under dansk styre.

Dag 5. Kumbakonam - Tanjore
Rejsen fortsætter til Kumbakonam, en de æld-

ste byer i Tamil Nadu. Byen er berømt for en 

storstilet festival, der afvikles hvert 12. år i 

Mahamaham tempeltanken, hvor de troende 

tager et dyp i bassi-

nets hellige vand. 

Denne fællesbadning 

ved den 12-årlige fest 

trækker omkring en 

million pilgrimme til, 

som kommer for at få 

renset sjæl og legeme.

Byen var i det 7. 

århundrede Chola-

kongernes hovedstad og kaldes populært for 

Sydindiens tempelby. Den er også berømt for 

de meget kunstfærdige og snørklede gude-

skulpturer, kaldet panchaloha, som generati-

oner af lokale kunstnere her har specialiseret 

sig i at skabe.

Vi fortsætter til Darasuram, en gammel by, der 

er alle billedhuggeres drøm, og som især er 

blevet synonym med Airavateshvara-templet 

dedikeret til guden Shiva. 

Det stammer fra det 12. årh. og er et fornemt 

eksempel på den tids arkitektur. Byen har 

også en stor silkeindustri. Herfra kører vi til Tan-

jore (Thanjavur) og tjekker ind på vores hotel. 

Indien - eventyrlige Sydindien
14 dage

Byen blev udtænkt som 
en futuristisk universel by, 
hvor mennesker fra for-
skellige racer, trosretnin-
ger og nationaliteter skulle 
leve fredeligt sammen”

Trankebar var dansk koloni fra 1620 til 1845, og Fort Dansborg blev bygget omkring 1625 som  
støttepunkt for handel og søfart mellem Danmark og Indien.

En kvinde modtager velsignelse fra en elefant i et syd-
indisk tempel. Vi vil opleve masser af liv i de templer,   
 vi besøger på rejsen.
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SYDINDIENS MANGE TEMPLER

På denne rejse besøger vi en række imponerende 
hindutempler, og det er en overvældende ople-
velse at gå rundt i dem. Her er masser af liv med 
skoleklasser på udflugt og lokale, der har deres 
daglige gang i templet. Forskellige farverige og 
larmende ceremonier udføres dagligt, bl.a. kom-
mer vi i Madurai til at overvære Gudens Sengetid, 
hvor en Shiva-figur akkompagneret af musikere, 
sangere og præster flyttes rundt i bærestol inden 
han puttes i seng hos sin kone, Parvati. 

Øverst: I Tanjore ligger det tusind år gamle Brihadeshware-tempel, som er et imponerende bygningsværk med fantastiske detaljer
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Indien - eventyrlige Sydindien
14 dage

Dag 6. Tanjore - Karaikuddi - Madurai
Vi bruger formiddagen til at se på Tanjore 

med det dominerende Brihadeshwara-tem-

pel, der blev opført for 1000 år siden. Og 

tænker man på datidens værktøj og andre 

hjælpemidler, må man blive forundret over 

den kuppelformede top på det 63 meter høje 

tårn over den centrale helligdom i templet. 

Kuplen er hugget af en enkelt blok granit med 

en beregnet vægt på 81 tons, og man regner 

med, at der er anvendt samme teknik, som da 

man byggede pyramiderne i Egypten.

Vi fortsætter til det nærliggende Tanjore 

Palace fra 1500-tallet, som både rummer et 

museum med bibliotek, en musiksal og kunst-

galleri med en udsøgt samling af 1000 år 

gamle bronzestatuer. 

Palads-fæstningens imposante våbenhus 

og observationstårn kan ses fra alle steder i 

byen. Herefter går turen videre mod Madu-

rai med et stop i Karaikuddi, hvor vi stifter 

bekendtskab med resterne af Chettinad fra 

en tid, da området var befolket af såkaldte 

chettiarer, velhavende pengefolk, der i det 

19. århundrede og frem til uafhængigheden 

sad solidt på bankvæsenet og dermed store 

rigdomme i Sydindien. 

I den sidste meget urolige tid op til den indi-

ske selvstændighed forlod de området i stor 

stil for at slå sig ned andre steder i Syd- og 

Sydøstasien, især i Burma (Myanmar) og Sri 

Lanka, mens andre flyttede til 

USA, Singapore og Malaysia. 

Her i Karaikuddi ser vi nogle af 

de fransk inspirerede rigmands-

huse – rene arkitektoniske perler 

med udskårne døre af teaktræ, 

sorte granitsøjler og fransk inspi-

rerede møbler, belgiske spejle, 

europæisk krystal, italiensk mar-

mor på gulve og vægge, indone-

sisk porcelæn og fint bestik.

Fra denne spændende by går turen videre til 

Tamil Nadus kulturelle hovedstad Madurai, der 

er en hektisk by nær Vaigai-floden, hvis gader 

er pakket med pilgrimme, forretningsfolk, 

richaw-kulier, biler, et mylder af fodgængere 

mellem utallige skrædderbutikker, gadesæl-

gere, støvede oksekærrer og cykler proppet 

med alskens pakkenelliker. Vi kører gennem 

mylderet til hotellet og tjekker ind.

Dag 7. Madurai, templer og paladser
Dagen starter med sightseeing i Madurai, fra 

tidlig morgen en heksekedel af mennesker i 

gaderne, hvor ingen nogensinde er alene - det 

er sjovt og farverigt. Først skal vi besøge det 

spektakulære Meenakshi Devi-tempel og det 

smukke Tirumalai Nayak Mahal-palads. Temp-

let med den ubeskrivelige samling af farvestrå-

lende figurer ligger i hjertet af den gamle bydel. 

Templet nævnes i 

den antikke tamil-

ske litteratur, men 

det meste af den 

nuværende struktur 

er bygget mellem 

1623 og 1655. Tem-

pelkomplekset rum-

mer adskillige hellig-

domme, tempeltårne, 

søjlehaller, tempel-

tank med videre. En 

enkelt af templets sale bæres af 985 deko-

rativt udskårne søjler. Paladset halvanden 

kilometer fra templet blev opført i 1523, og 

selvom det i dag stadig er imponerende, var 

det engang fire gange så stort. Vi vil også 

lægge vejen forbi et enormt reservoir, som 

tankes op en gang om året til en stor festival 

med farvestrålende både. 

Sidst men ikke mindst får vi rig lejlighed til at 

iagttage indisk dagligliv i gaderne. Vi besøger 

Market Street med de mange handelsboder, 

hvor inderne køber flittigt ind til livets ophold 

– supermarkederne har endnu ikke gjort deres 

indtog i denne del af landet – og det impone-

rende blomstermarked, hvor de smukke blom-

sterkranse til tempelritualerne bliver til. 

Tænker man på datidens 
værktøjer og andre hjælpe-
midler, må man blive for-
undret over den kuppelfor-
mede top på det 63 meter 
høje tårn over den centrale 
helligdom i templet
”

Religion spiller en stor rolle i hverdagen, og mange indere besøger templet 
hver dag.

Overalt, hvor vi kommer frem, vil vi opleve Sydindiens frodige natur.
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Om aftenen vender vi tilbage til templet for at 

overvære en farverig, larmende og autentisk 

ceremoni, der kaldes Gudens Sengetid, hvor 

Shiva i bærestol flyttes fra sin del af komplek-

set, akkompagneret af musikere, tempelsan-

gere og en præst. 

Undervejs besøger han andre guder, før han 

stopper op foran sin kone Parvatis tempel 

(Meenakshi) for at anmode om lov til at til-

bringe natten med hende – vi får se om det lyk-

kes for ham. Vi overværer det meste af ceremo-

nien, men det er kun hinduer, der må komme 

ind i den inderste og helligste del af templet. Vi 

tilbringer endnu en nat her i farverige Madurai.

Dag 8. Madurai - Periyar, 
sejltur i nationalparken
Vi kører nu til Periyar og bevæger os dermed 

fra Tamil Nadu ind i Kerala, som med en vis 

ret kalder sig selv God’s Own Country. Som i 

Tamil Nadu sidder smilene løst her – smil og 

vink, og du får et bredt og imødekommende 

smil tilbage. Ved ankomst i Periyar tjekker vi 

ind på vores skønne hotel. Efter frokost skal 

vi på en sejltur for at beskue det unikke dyreliv 

i den 780 km2 store Periyar National Park, som 

ligger ved en kunstig opdæmmet sø, der får sit 

vand fra Periyar-floden. 

Båden sejler ud på søen og tager os langs 

bredden af junglen, hvor vi med lidt held kan 

betragte vilde elefanter, okser og hjorte, samt 

et rigt fugleliv. Parken har mange forskellige 

træer, som i mange tilfælde er 

godt 50 meter høje og mere end 

100 år gamle. En smuk og afslap-

pende udflugt. Der er også tid til 

at gå en tur i byen eller nyde den 

fredfyldte atmosfære, som kende-

tegner stedet.

Dag 9. Krydderihaver, 
Alleppey og backwater-sejlads
Efter morgenmaden venter en 

rundvisning på en krydderiplan-

tage. Udover sukker, bomuld, 

silke og farvestoffer som for eksempel indigo 

var krydderierne den væsentligste grund til, at 

Christian IV i 1618 besluttede at sende fem 

skibe til Indien for at oprette en dansk han-

delsstation på kysten ved Trankebar. 

Blandt de typiske indiske krydderier kan nævnes 

spidskommen, koriander, kanel, muskatnød, 

ingefær, fennikelfrø, grøn og sort kardemomme, 

nelliker, stjerneanis, allehånde, peber samt ikke 

mindst verdens dyreste krydderi, safran. På vej 

mod Alleppey kører vi gennem smukke landska-

ber med rullende teplantager, som kræver et 

par fotostops. 

Vi ankommer til Alleppey ved frokosttid og 

indlogerer os på de små charmerende hus-

både og tage hul på et af rundrejsens abso-

lutte højdepunkter: en fredfyldt og smuk 

sejltur i Keralas berømte 

backwaters. 

Vi starter med at spise fro-

kost om bord på båden, 

som glider roligt langs de 

uendelige palmebevoks-

ninger inde på bredden. 

Vi sejler i en såkaldt Ket-

tuvallam, stærkt moderni-

serede både, som ligner 

den flåde af små traditio-

nelle fartøjer, som fragter 

gods, især ris og krydderier, samt lokale men-

nesker på kryds og tværs rundt i de fjerneste 

afkroge af det tidligere ret ufremkommelige 

Kerala og således fortsat spiller en betydelig 

rolle for udviklingen af områdets økonomi. 

På sejladsen mellem kokospalmer og grønne 

rismarker får vi et herligt indblik i, hvordan de 

lokale bor i huse langs vandet, hvor de også 

finder en del af føden ved at kaste fiskenet ud 

fra deres lange smalle både. 

Også her kommer kameraet jævnligt i brug. Sidst 

på eftermiddagen lægger vores både til ved 

bredden og personalet går i gang med at tilbe-

rede aftensmaden. Vi får en drink til solnedgan-

gen og spiser aftensmad, inden vi tørner ind. 

Om aftenen vender 
vi tilbage til templet 
for at overvære en 
farverig, larmende og 
autentisk ceremoni, 
der kaldes Gudens 
Sengetid
”

I Periyar skal vi på en dejlig, fredfyldt sejltur i nationalparken med gode chancer for at se vilde 
elefanter, der kommer ned til bredden for at drikke.

Området omkring Periyar er centrum for Sydindiens te- 
og krydderiplantager, og vi ser smukke landskaber med 
bølgende temarker på vores køreture.
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BACKWATER-SEJLADS

Et af rejsens højdepunkter er en fredfyldt sej-
lads i Kerala-statens berømte, såkaldte Back-
waters – et stort område med søer og kanaler 
på kryds og tværs. Sejladsen er en skøn kon-
trast til det hektiske liv, vi har oplevet mange 
andre steder i Sydindien. Vi fordeles på nogle 
husbåde og sejler ud i idyllen, hvor vi har udsigt 
til kokospalmer, rismarker og lokalt liv på bred-
den. Alle måltider indtages ombord på båden.
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Indien - eventyrlige Sydindien
14 dage

Dag 10. Backwaters, Alleppey - Cochin
Det anbefales at stå op ved solopgang og se 

dagliglivet begynde blandt de lokale, mens vi 

spiser tidlig morgenmad. 

Efter morgenmaden sejler vores 

både videre i området og lægger 

til kaj i Alleppey omkring klokken 

11. Herefter kører vi til Cochin, 

en tur på ca. to timer. 

Vi skal bo i den gamle del af 

byen, som hedder Fort Cochin 

og rummer mange fine bygnin-

ger, som arkitektonisk og etnisk 

influeret af middelalderens Portugal, Holland og 

England. Vi kører til hotellet og tjekker ind, før 

vi ser på byen.

På denne tur tilbage i tidsmaskinen ser vi 

bl.a. den jødiske synagoge fra 1568 og den 

portugisiske St. Francis-kirke, den ældste 

katolske kirke i Indien, hvor den berømte por-

tugisiske opdagelsesrejsende Vasco da Gama 

blev stedt til hvile efter at han døde i Cochin. 

Hans jordiske rester blev senere bragt til-

bage til Portugal.  Vi ser også lokale fiskere 

anvende de såkaldt kinesiske fiskenet som for 

århundreder siden med store net, der sænkes 

op og ned på enorme vippestænger. 

Vi besøger Mattancherry-paladset, også kal-

det Det Hollandske Palads, hvor mange af 

Cochins rajaer er blevet kronet. Paladset rum-

mer nogle meget smukke 

vægmalerier med kendte 

scener fra hinduernes to 

mest kendte skrifter. 

Der bliver også tid til at 

gå rundt på egen hånd i 

de små gader og shoppe, 

drikke kaffe, kigge på men-

nesker, eller hvad man nu 

har lyst til. Fort Cochin er 

et forholdsvis lille område 

med gode butikker med f.eks. brugskunst og 

souvenirs, og der hersker en god stemning 

her. Langs vandet ligger også de travle lager-

bygninger, hvorfra der handles krydderier med 

alverdens lande og der er meget at kigge på. 

Dag 11. Cochin - Mararikulam
Formiddagen er på egen hånd. Måske har 

nogen lyst til at tage pendulfærgen ud til den 

lille ø over for Fort Cochin. Her ligger en smuk, 

hvid portugisisk kirke fra 1605 med udsigt over 

vandet og de kinesiske fiskenet står pittoresk 

langs bredden. 

Færgeoverfarten tager ganske få minutter og 

koster den nette sum af 2 rupees, hvilket svarer 

til ca. 20 øre, og man kan være heldig at se del-

finer lege i vandet under overfarten. 

Efter frokost kører vi til de vidunderlige 

strande ved Mararikulam. Her har vi den per-

fekte mulighed for at slappe helt af og lade 

turens mange indtryk bundfælde sig i fred og 

ro i en hængekøje under palmerne eller en 

svømmetur i havet eller poolen. Går man tur 

langs vandet, ser man smalle både med atle-

tisk byggede fiskere, der padler af sted, kaster 

net ud og balancerer på kanten af båden. 

Dag 12. Mararikulam, afslapning
Rejselederen er stadig med de to dage ved 

stranden, så for dem, der ikke kan holde ud 

at slappe af med en god bog på stranden, 

skal rejselederen nok komme med et par gode 

ideer til ekstra oplevelser, fx en gåtur i den 

lokale fiskerlandsby. 

Dag 13. Mararikulam og hjemrejse
Flyet fra Cochin hjem mod Danmark afgår 

først sent på natten, så vi nyder strandlivet 

og beholder vores værelser hele dagen, til vi 

skal afsted mod lufthavnen omkring midnat. 

Dag 14. Cochin - Danmark
Flyet afgår om natten, og vi har et stop under-

vejs, inden vi lander i København om efter-

middagen.

Vi besøger Mattan-
cherry-paladset, også 
kaldet Det Hollandske 
Palads, hvor mange 
af Cochins rajaer er 
blevet kronet”

I Cochin besøger vi bl.a. Mattancherry-paladset, som blev bygget af portugiserne 
i 1500-tallet og renoveret af hollænderne i 1600-tallet. Paladset har en fornem 
samling af vægmalerier, der afbilder de store indiske eposser.

Rejsen slutter med et par dages afslapning på et dejligt hotel ved stranden i 
Mararikulam. Her kan man bl.a. gå tur på stranden og opleve det lokale fiskerliv.
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Tilsluttet Den Lovpligtige Rejsegarantifond Reg. 921.
Tilsluttet Pakkerejseankenævnet. / CVR: 14249230

Stjernegaard Rejser A/S
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Fiskerne i Cochin benytter såkaldte kinesiske fiskenet, som kan sænkes op og ned på enorme vippestænger. Metoden har været anvendt i århundreder.


