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€ 3190 Zuid-India 

Zondag 14 januari tot maandag 29 januari 2018 | 16 dagen 

• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele  
 Vluchten met Emirates 
 Prachtige natuur 
• Gastvrije lokale bevolking 

Zuid-India, van Tamil Nadu naar Kerala 

We nemen je mee langs de hoogtepunten van twee van Zuid Indiaas mooiste en 
meest interessante deelstaten: Tamil Nadu en Kerala. Het zuiden van India is, net 
als het noorden, een bonte mix van kleuren en geuren maar hier is de sfeer 
relaxed, de natuur groen en overdadig en is alles veel minder rumoerig. 
We reizen door twee totaal verschillende regio’s: Tamil Nadu waar alles en 
iedereen Hindoe uitstraalt en Kerala met zijn immense natuurlijke schoonheid dat 
nog sporen draagt van de kolonisatie van Portugezen, Nederlanders, Fransen en 
Britten. 
Deze reis naar Zuid India staat garant voor zeer veel afwisseling: de gastvrije lokale 
bevolking; het diepgeworteld geloof en de devotie van de Hindi; de grandeur van 
de fijn bewerkte tempels; de vele gebouwen die Unesco Werelderfgoed zijn en 
getuigen van een eeuwenoude cultuur en beschaving, de witte stranden, de 
uitgestrekte theeplantages, de verse specerijen, de immense natuurparken; de 
rust en de stilte van de idyllische Backwaters; de typische gastronomie, 
ambachten, muziek en dans. Waar we komen verlaten we af en toe de 
platgetreden paden van het toeristisch circuit om contacten te leggen in kleine 
dorpjes en met plaatselijke initiatieven. 
Al deze zeer uiteenlopende indrukken en ervaringen dragen bij tot een gevarieerd 
programma. Voeg daarbij de ervaring, de drive en het enthousiasme van een 
geroutineerd begeleidingsteam met lokale gids Raj en onze reisbegeleidster 
Thérèse en de sfeervolle groepsmomenten die we af en toe inbouwen en alle 
ingrediënten zijn aanwezig voor een onvergetelijke reis. 

 

in dubbel € 3250 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen 
(max. 20 personen) 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behoudens 
afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging van 
luchthaventaksen, toeristenbelasting in het buitenland, de vrije 
uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten 
(bv. klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma worden 
aangepast. De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en 
kunnen vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief. 

Inbegrepen:  
- Internationale vluchten heen en terug met Emirates   
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle voorziene transfers ter plaatse 
- Verblijf in de hotels volgens programma 
- Maaltijden volgens programma (vol pension) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Visumkosten en -regeling 
- Bagageservice op de luchthaven en in de hotels 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:     
- Fooien: +/- €95 per persoon   Toeslagen: 
- Reis– en annulatieverzekering  - Transfert vanuit Lochristi 
- Persoonlijke uitgaven         naar Zaventem: 30€/p.p. 

€ 4060 in single 

VOOR DE EERSTE 5 BOEKINGEN: 

-€ 60 p.p. 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be  

Formaliteiten: internationaal paspoort + visum (incl. in de prijs) 
 
Voorreisvergadering: 10/12/2017 



 

Dag 1: Brussel – Dubai 
Vlucht om 14u35 naar Chennai (Madras) met Emirates via Dubai. 
Maaltijden op de vlucht. 

Dag 2: Dubai – Chennai (O/M/A) 
Aankomst in Chennai om 08u15. Visum-formaliteiten en transfer 
naar het hotel. Na de lunch bezoek aan San Thome Basilica en 
het Regerings Museum gelegen in het Pantheon. Tenslotte 
richting Gandhi Beach waar we genieten van de ondergaande 
zon bij een typisch Indiase welkomstdrank. Avondmaal en 
overnachting in Design hotel Velachery 4*. 

Dag 3: Chennai (O/M/A) 
Vandaag dompelen we ons onder in de Indiase sfeer met een 
bezoek aan de Kapeleeswarar en de Parthasarathy tempel 
gewijd aan Krishna. Aansluitend het ritueel van de middag; puja. 
Na de lunch bezoek aan de Karl Schmidt Memorial op Elliot’s 
Beach en een korte wandeling langs de kust in Besant Nagar. 
Met de bus naar de Ripon Building voor een korte fotostop. 
Avondmaal en overnachting in Design hotel Velachery 4*. 

Dag 4: Chennai – Kanchipuram – Mahabalipuram 
(O/M/A) 
Na het ontbijt transfer naar Kanchipuram vanwege zijn tempels 
en zijde. Bezoek aan de Ekambareswarar en 1250 jaar oude 
Kailasanatha tempel opgedragen aan Shiva. Verder naar het 
Kattaikkuttu Sangam project, de typische theaterkunst van Tamil 
Nadu. Na de performance en lunch met de kansarme jongeren, 
reizen we naar Mahabalipuram (Unesco Werelderfgoed). Vrije 
tijd op het strand. Avondmaal en overnachting in Chariot Beach 
Resort 4*. 

Dag 5: Mahabalipuram – Pondicherry (O/M/A) 
In de voormiddag bezoek aan de 3 highlights van 
Mahabalipuram, Unesco Werelderfgoed. Na de lunch naar 
Pondicherry met een bezoek aan een traditioneel dorp en de 
zoutvelden. Grill Barbecue en overnachting in hotel Atithi 4*. 

Dag 6: Pondicherry – Chidambaram – Kumbakonam – 
Tajore (O/M/A) 
Rit naar Chidambaram met 2 highlights: de strijdwagens en de 
tempel van de dansende Shiva. Verder richting Kumbakonam, 
vroegere hoofdstad van het Chola rijk, met lunchbox onderweg 
en bezoek aan het dorpje Veppathur. Fotostop bij de Vishnu 
Sarangpani tempel. Bezoek aan de Darasuram tempel (Unesco 
Wereldergoed), een grootse Chola tempel met ceremonies. 
Avondmaal en overnachting in hotel Parisutham Thanjavur 3*. 

Dag 7: Tajore – Balambakuli – Trichy (O/M/A) 
Tajore is een belangrijk centrum van de Zuid-Indiase religie, 
kunst en architectuur. Bezoek aan één van de grootste tempels 
in India, de Brihadeeswarar tempel. Daarna bezoeken we het 
paleis van Thanjavur en rijden door naar Trichy met stop in 
Balambakuli, een typisch pottenbakkersdorp. Na de lunch 
wandelen we langs de Sri Ranganathaswamy tempel temidden 
van de drukke bazaar waar we wat vrije tijd voorzien. We 
eindigen met het rotsfort, een vesting op een miljard jaar oude 
rots waar we een van de twee hindoe tempels bezoeken. 
Avondmaal en overnachting in hotel Sangam Trichy 3*. 

Dag 8: Trichy – Chettinad – Madurai (O/M/A) 
Na het ontbijt naar Chettinad met onderweg een wandeling in 
een traditioneel dorp en fotostop bij het Fort van Thirumayam. 
In Chettinad voorzien we een wandeling en lunch langs 18e  
eeuwse herenhuizen opgetrokken uit kalksteen. In de namiddag 
bezoek aan een school en atelier Athangudi met de 
kenmerkende gekleurde tegels met bloemenmotieven. 
Avondmaal en overnachting in in hotel Sangam Madurai 3*. 

Dag 9: Madurai (O/M/A) 
In Madurai brengen we een bezoek aan de bloemenmarkt met 
jasmijn, rozen en rijst. Vervolgens bezoeken we de Sri Meenakshi 
Tempel, een historische hindoetempel aan de oever van Vaidai 
en wandelen daarna doorheen de bazaar en winkelstraatjes. Na 
de lunch met de bus naar Sint Mary’s Kathedraal en Thirumalai 
Nayak Mahal Paleis.  

 

 

 

Verder een bezoek aan de Noopura Gangai Raykkayi Amman 
tempel, een pelgrimsoord gelegen op de groene heuveltop van 
Kalalagar waar de pelgrims er het rituele bad nemen in het heilige 
Gagnes water. Na het avondmaal met tuk tuk’s naar de Sri 
Meenakshi Tempel voor de ceremonie van the feeding of the 
Gods. Overnachting in hotel Sangam Madurai 3*.  

Dag 10: Madurai – Thekkady (O/M/A) 
Na het ontbijt rijden we naar Thekkady (Peryar) met 3 stops in de 
voormiddag, een steenbakkerij, bananenmarkt en wasplaats aan 
een rivierdam. Lunchbox onderweg. In de namiddag bezoeken we 
Abraham’s Spice Garden en  rijden we naar Periyar Nationaal Park 
gekend om zijn olifanten- en tijgerpopulatie. In het park is een 
groot stuwmeer, Lake Periyar gelegen waar een boottocht 
voorzien is. Terug naar het hotel voor een Sari demonstratie en 
optreden. Avondmaal en overnachting in hotel Spice Village 4*. 

Dag 11: Thekkady – Munnar (O/M/A) 
We rijden richting Munnar en houden halt in Undumbachola bij 
plantages van koffie, peper en kardemon. Vervolgens naar 
Teverkulam voor een prachtig uitzicht op het meer en de 
terrasvormige theeplantages. In Mahindaraclub gaan we met 4×4 
jeeps naar de theepluksters in de hoogste plantage ter wereld. 
Lunchbox onderweg met een bezoek aan de theefabriek. 
Avondmaal en overnachting in hotel Silver Tips 4*. 

Dag 12: Munnar – Kumarakom (O/M/A) 
Na het ontbijt rijden we naar Kumarakom met onderweg 
verschillende fotostops bij bananen-en en rubberplantages en 
bamboevelden. Rond de middag nemen we onze intrek in Hotel 
Eastend Lakesong aan de de Backwaters. Vrije tijd na de lunch 
gevolgd door een boottocht op de Backwaters voor de 
zonsondergang. Avondmaal met plaatselijke dansen en 
overnachting in Hotel Eastend Lakesong 3*. 

Dag 13: Kumarakom (O/M/A) 
Ochtendyoga voor de liefhebbers. Start van een natuurdag na het 
ontbijt met een boottocht naar de vlindertuin en vogels spotten. 
Picknick-lunch en boottransfer naar het hotel met vrije tijd. 
Daarna boottransfer naar Kumarakom om te genieten van de 
zonsondergang bij de Chinese vissersnetten. Terug naar  het hotel 
voor avondmaal en overnachting in Hotel Eastend Lakesong 3*. 

Dag 14: Kumarakom – Kochi (O/M/A) 
Na het ontbijt met de bus naar Kochi en onderweg enkele stops 
voor de lokale ambachten. Bezoek aan de manuele wasserij, 
Vannar Sangham  Dhoby Khana. Daarna verder naar het 
Jodenkwartier voor de lunch en bezoek aan de Paradesi Synagoge 
met wat vrije tijd. Avondmaal en overnachting in hotel Casino 3*. 

Dag 15: Kochi (O/M/A) 
Start aan de kust met de verse visvangst van de Chinese vissers. 
Bezoek aan het Nederlandse kerkhof, één van de oudste Europese 
begraafplaatsen in India. Vervolgens naar de Portugese Santa Cruz 
Basiliek en voorbij het huis van Vasco Da Gama. Daarna met de 
bus naar een buitenwijk van Kochi bij een gastgezin voor een 
kookdemonstratie en lunch. Na de lunch verder naar de Jain 
tempel en de Chottanikkara Bhagavathy tempel, een van de meest 
populaire heiligdommen in Zuid India. Deelname aan de 
Deeparadhana – het ontsteken van de lamp van geluk. Terug naar 
het hotel Casino 3* voor het avondmaal en afscheidsmoment. 

Dag 16: Kochi – Dubai – Brussel 
Rond middernacht gaan we naar de luchthaven en terugvlucht om 
04u30 naar Brussel via Dubai. Aankomst in Zaventem om 12u45. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 
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Zuid-India 

    Een uitgebreid programma vindt u op: 
    www.alleenreizenden.be  

    Of contacteer ons voor een papieren versie:    

    T 09 395 06 06 
     info@alleenreizenden.be 


