Offerte India - VTK
50 personen –04 februari tot en met 15 februari 2018

Vilvoorde, 16 november 2017
Goedenamiddag Kitty,
Naar aanleiding van jouw prijsaanvraag voor een groepsreis met 50 deelnemers naar
India, stuur ik jou hierbij graag onze aangepaste offerte toe.

Vluchten : Lufthansa
Datum

Vlucht Van

Naar

Vertrek Aankomst

Klasse

Zo 04 Feb

LH
1005

Frankfurt am Main

09:05

10:05

Economy

Zo 04 Feb LH 760 Frankfurt am Main

Delhi Indira Gandhi
Intl.

13:20

01:30 (Ma 05
Feb)

Economy

Do 15
Feb

LH 763

Delhi Indira Gandhi
Intl.

Munich MUC

01:50

05:40

Economy

Do 15
Feb

LH
2282

Munich MUC

Brussels

07:05

08:30

Economy

Brussels

Reisprogramma
Zondag 4 februari 2018: Brussel - Delhi
Vertrek om 09u05 in Brussel met Lufthansa richting Delhi. Er is een
overstap in Frankfurt. Aankomst in Delhi om 01u30 (maandag 05
februari 2018).
Maandag 05 februari 2018: Delhi
Aankomst in Delhi om 01u30 ‘s nachts. Verwelkoming in de luchthaven van Delhi door
lokale agent. Transfer van luchthaven naar Regent Grand Hotel in Delhi. Overnachting in
het Regent Grand Hotel (of gelijkwaardig). Voormiddag voorzien
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om beetje uit te slapen en op te frissen. In de namiddag bezoeken jullie New Delhi o.a
het graftombe van Keizer Humayan alsook de Qutab Minaret, een van de beste
voorbeelden van de islamitische architectuur in India. Jullie rijden ook langs het huis van
de president, het parlement en de Indian gate, gebouwen die dateren uit te tijd van de
Britse overheersing. Verblijf in Regent Grand Hotel in driepersoonskamers voor
studenten.
Dinsdag 06 februari 2018: Delhi
Na het ontbijt in het hotel, staat Old Delhi op het programma.
Jullie bezoeken onder meer het rode fort en de Jama Masjid
Moskee, één van de grootste moskeën ter wereld. Daarnaast
maken jullie ook een ritje op een rikshaw doorheen de
zilvermarkt. Hierbij passeren jullie ook langs de Raj Ghat, een
monument gebouwd ter nagedachtenis van Gandhi. In de late
namiddag nemen jullie de nachttrein naar Jaisalmer. De Malani
Express vertrekt om 17u35 in Delhi. Overnachting op de trein.

Woensdag 07 februari 2018 : Jaisalmer
Aankomst in Jaisalmer tegen de middag (11u40), vervolgens transfer naar het
hotel. In de namiddag is er vrije tijd voorzien om Jaisalmer op eigen houtje te
ontdekken. ‘S avonds bezoeken jullie de lokale markt van Jaisalmer. Verblijf in
Fifu Hotel (of gelijkwaardig) in driepersoonskamers voor studenten.

Donderdag 8 februari 2018: Jaiselmer
Na het ontbijt is er in de voormiddag een bezoek voorzien
aan het fort van Jaisalmer en Chattris. Fort Jaisalmer is één
van de grootste volledig bewaarde versterkte steden ter
wereld. Het is gelegen aan de zuidelijke stadsrand van het
huidige Jaisalmer. In de namiddag staat een kamelentocht door de
zandduinen van op het programma. Verblijf in Fifu Hotel (of gelijkwaardig)
in driepersoonskamers voor studenten.
Vrijdag 9 februari 2018: Jaisalmer - Bikaner
Na het ontbijt in het hotel, begeven jullie zich richting Bikaner.
Deze rit duurt ongeveer 6 uur. Nadien brengen jullie een bezoek
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driepersoonskamers voor studenten.
Zaterdag 10 februari 2018: Bikaner - Mandawa
Na het ontbijt in het hotel rijden jullie Bikaner naar Mandawa in de
Shekhawati regio, die bekend staat om zijn prachtige haveli’s en
forten. Deze rit duurt ongeveer 5 uur. In Mandawa bezichtigen jullie
de fresco’s alsook enkele haveli’s en de lokale markt. Een Havli is een
monumental herenhuis, vaak met een binnenplaats. Verblijf in Udai
Vilas Palace (of gelijkwaardig) in driepersoonskamers voor studenten.
Zondag 11 februari 2018 : Mandawa - Jaipur
Na het ontbijt begeven jullie zich richting Jaipur (duur 5 uur).
Onderweg bezoeken jullie een aantal prachtige Havelis alsook het
prachtige dorpje Nawalgarh. Verblijf in Diggi Palace Heritage Hotel in
driepersoonskamers voor studenten.
Maandag 12 februari 2018: Jaipur
Na het ontbijt begeven jullie zich naar Amber. Hier stappen jullie over in jeeps om het
16de eeuwse Hilltop fortress – palace te bezoeken. In de namiddag rijden jullie van Agra
naar Bharatpur Bird Sanctuary. Dit neemt ongeveer 5 uur in beslag. ’s Avonds verkennen
jullie het Bharatpur Bird Sanctuary aan de hand van een korte wandeling. Verblijf in Diggi
Palace Heritage Hotel in driepersoonskamers voor studenten.
Dinsdag 13 februari 2018: Jaipur - Agra
Vandaag moeten jullie vroeg uit te veren om dieren te gaan
spotten in het National Park van Bharatpur. Jullie worden
begeleid door een lokale natuurgids die uitleg geeft over de
verschillende soorten dieren/vogels die jullie kunnen
spotten. Nadien is er ontbijt voorzien in het hotel. Vervolgens
vertrekken jullie richting Agra. Deze rit duurt ongeveer 2 uur.
Tijdens deze 2 uur durende rit maken jullie een tussenstop in
Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri of de verlaten stad ligt in de
omgeving van Agra in India. Deze stad was in de zestiende eeuw gedurende korte tijd
hoofdstad tijdens de regeerperiode van keizer Akbar, maar werd na vijftien jaar weer
verlaten. Verblijf in Utkarsh Villa in driepersoonskamers voor
studenten.
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Woensdag 14 februari 2018: Agra - Delhi
Ontbijt in het hotel. Laatste dag van de reis is aangebroken. Vandaag breng je een
bezoek aan het meest bewonderde gebouw van India... de Taj Mahal! Shah Jahan
bouwde dit prachtige mausoleum als teken van eeuwige liefde voor zijn overleden vrouw.
Nadien transfer naar Delhi (duur +/- 5 uur). Enkele uurtjes vrij in namiddag om zelf Delhi
te bezichtigen. ‘s Avonds transfer naar de luchthaven.

Optionele excursie Bezoek Delhi University Sout Campus of JNU Campus
(niet inbegrepen in de prijs – kostprijs €10 per persoon):
Diegene die wensen kunnen een bezoek brengen aan de één van beide
universiteitscampussen.
Optionele excursie Dilli Haat Markt
(niet inbegrepen in de prijs – kostprijs €10 per persoon):
Diegene die wensen kunnen een bezoek brengen aan de Dilli haat Markt met een gids.
Donderdag 15 februari 2018: Delhi - Brussel
Vlucht naar Brussel (met tussenstop in Munchen) vertrekt om 01u50. Aankomst in
Brussel om 08u30 ‘s ochtends lokale tijd.

Prijs per persoon:
Op basis van 3 personen per kamer:

1549 €

De prijzen zijn berekend op basis van de vervoerskosten, heffingen en belastingen die op 16 november 2017
bekend waren en/of gepubliceerd werden. Deze datum is de referentiedatum. De prijs van de reis kan worden
herzien ten gevolge van een wijziging in de vervoerskoste ( met inbegrip van de brandstofkosten en/of voor
bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen) en de dollarskoers.
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Inbegrepen in deze prijs:
▪

De vluchten Brussel –Frankfurt – Delhi – Munchen - Brussel met Lufthansa voor
minimum 40 en maximum 50 personen

▪

De luchthaventaksen (d.d. 16/11/2017: 414.80 Euro, wijzigbaar tot het moment
van uitgifte van de tickets)

▪

9 overnachtingen in de bovenvermelde hotels op basis van verblijf in
driepersoonskamer. 1 overnachting op nachttrein van Delhi naar Jaisalmer.

▪

Ontbijt

▪

Lunch box voorzien elke dag (dus 10 lunch boxen per persoon)

▪

Bovenvermelde bezoeken met Engelstalige gids + vervoer in Aircobus

▪

Ingangsgelden voor de vermelde bezienswaardigheden

▪

Hoteltaksen en dossierkosten

▪

Engelstalige begeleider gedurende volledige reis

▪

Fooien voor chauffeurs, gidsen, ...

Niet inbegrepen in deze prijs:
▪

De diners

▪

De persoonlijke uitgaven

▪

De annulatie en/of All In Premier verzekering

▪

Alle andere niet-vermelde diensten

Deze offerte is gebaseerd op minimum 40 en maximum 50 deelnemers. Gelieve
evenwel te noteren dat de vermelde prijzen steeds onder voorbehoud van
beschikbaarheid zijn op het ogenblik van de effectieve boeking. Er werd geen
optie genomen.
Vriendelijke groeten,
Romina
Connections Groups
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