
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIEN  

18 feb -3 mars 2019 
Dag 1. 18 feb. Flyg från Sverige och Arlanda 15:05 

till New Delhi, Indiens huvudstad.  

 

Dag 2. 19 feb. Ankomst till Indien 07:20 i lokal tid.  

Heldag i Indiens huvudstad. Vi åker till vårt hotell 

och vilar några timmar. Sedan åker vi med vår 

guide och shoppar lite och besöker denna dag 

Gandhi Smriti som är en minnesplats över 

Mahatma Gandhi. Denna man som barfota 

utmanade ett Imperium bara bärande på sin 

käpp. En historisk tillbakablick över en man som 

betytt så oerhört mycket för Indien.  

Dag 3. 20 feb 

Vi åker första klass med expresståget till Agra på 

morgonen. Vi börjar med det vackra Taj Mahal 

och fortsätter efter lunch med Red Fort. 1983 

togs Taj Mahal upp på Unescos världsarvslista 

med motiveringen "ett universellt beundrat 

mästerverk bland världsarv”. Den 7 juli 2007 

utsågs Taj Mahal till ett av världens sju nya 

underverk.  Vid Red Fort får vi inblick i hur 

mogulerna i all sin prakt styrde stora delar av 

Indien. Mot kvällen tar vi express tåget tillbaka till 

Delhi. Det tar ca 2 timmar. 

 

 

 

 

 

 

Dag 4. 21 feb. Vi flyger vid lunchtid från Delhi till 

Coimbatore i södra Indien. Vi bor på ett trevligt 

hotell i närheten av många butiker längs Cross 

Cut Road. Vi bekantar oss med omgivning. 

Coimbatore är en industristad i den indiska 

delstaten Tamil Nadu och är centralort i distriktet. 

Coimbatore är Indiens Manchester med stor 

klädindustri. Här stödjer Trosgnistan ett 

omfattande hjälparbete och vi besöker barnhem, 

skolor, bibelskolor mm 

Dag 5. 22 feb. Idag besöker vi deras stora kyrka 

och ser lite av deras omfattande arbete. Vi 

besöker kvinnocentret och flickornas barnhem. Vi 

tar också lite tid i stadens moderna shopping 

galleria. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 6. 23 feb. På förmiddagen åker vi till leprabyn 

och har ett litet möte i en enkel kyrka 

tillsammans med de lepraskadade.  På vägen dit 

stannar vi vid bibelskolan för män och ser även 

snickeriskolan. På eftermiddagen besöker vi Peter 

Prakasams arbete i utkanten av Coimbatore och 

möter deras hem för änkor och barn., 

Dag 7.  24 feb. Idag börjar vi med att besöka 

deras första gudstjänst som är redan kl 7 på 

morgonen. Det är den stora gudstjänsten och 

kyrkan som tar ett par tusen är fullsatt. Efter 

gudstjänsten åker vi tillbaka till hotellet och äter 

vår frukost och packar ihop våra väskor för att åka 

till Kerala och Kochi. Där tar vi in på det 

supervackra hotellet Le Meridien, Kochi. Hä r 

här vi ett hä rligt poolomrä de. 

 

Dag 8. 25 feb. Nu är det dags att efter en tidig 

frukost åka ner till hamnen vid flodbåtarna. Att 

åka på kryssning i en husbåt på vatten i Kerala är 

en underbar upplevelse. Flodbåt på Backwaters 

är kanske Indiens mest kända turistupplevelse.  Vi 

har egna båtar där vi har egen kock. Vi har en 

heldag i ett vackert deltalandskap som får oss att 

häpna. Vi passerar fiskebåtar, risfält och små 

samhällen. Vi gör något strandhugg och köper 

kanske med någon extra fisk som kocken får laga. 

Denna gång bor vi inte över på båtarna då man 

sover betydligt skönare på vårt utmärkta hotell. 

 



Dag 9 - 12. 26 feb – 1 mars. Vi lämnar vårt vackra 

hotell efter frukost och åker till GOA som är 

Indiens turistparadis vid Indiska Oceanen. Här tar 

vi de sista dagarna med att njuta av sol och bad. 

Vi bor på ett utmärkt turisthotell i området 

Candolim som har bland de bästa stränderna i 

världen. Vi har självklart pool och sedan en kort 

promenad till stranden.  

Dag 13. 2 mars. Efter lunch flyger vi till Delhi och 

där vi tillbringar vi sista natt. Vi äter en god 

middag tillsammans på kvällen och förbereder för 

nästa dags avfärd till Sverige.  

 

 Dag 14. 3 mars. Vi flyger från Delhi kl. 11 på 

förmiddagen och landar på Arlanda kl. 20:55 
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Anmälan och regler: 
Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på 

www.duvres.se eller ring 0278-16005 och därefter betalas 

anmälningsavgiften på 3000 kr till BG 5199-4119 

(avdrages vid slutfakturering) 

Avbokningsvillkor 

Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning 5% av 

resan pris.  

45-35 dagar före avresa kostar en avbokning 25% av resans pris. 

34-21 dagar för avresa kostar en avbokning 50% av resans pris.  

20 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %. 

 

Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta senast 4 

veckor före avresa och då betalas 100% tillbaka till resenär. 

I samband med att man anmäler sig kan man också betala ett 

avbeställningsskydd, som gör att man får nästan hela resan 

återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc.. 

Läkarintyg erfordras.  

Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller 

på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta 

senast 4 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela 

inbetalda summan.   

Vi reserverar oss för prisändringen som ligger utanför vår 

kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, 

valutakurser, tidsändringar etc.  

Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att 

fullfölja resan pga. sjukdom eller annan händelse som 

omöjliggör hans medverkan, så genomförs resan med annan 

reseledare. 

Teknisk arrangör:  

Duveskogs Reseservice AB med garantier ställda enligt 

kammarkollegiet 

Praktisk information: 

Valuta: Indisk rupie, 100 SEK = ca 740 rupie (INR) dec-16 

Vaccination: Polio-, stelkramps- och difterivaccinationerna ses 

över. Skydd mot hepatit A rekommenderas. Medtag Profylax 

mot malaria. Kontakta din hälsocentral för mer info. 

Visum: Kostar ca 50 USD + porto. Ansökan sker online med 

engelska instruktioner. För mer information kontakta oss.  

Kranvatten: Bör ej drickas. Köp vatten på flaska istället.  

Tidszon: Indien ligger +4,5 timmar framför svensk tid. När 

klockan är 12:00 i Sverige är den 16:30 i Indien.  (Gäller när 

Sverige har vintertid).  

Dricks: Gemensam dricks samlas in till hotell, chaufförer och 

guider. Därmed lämnas inte separat dricks till dessa kategorier. 

Om ni går ut och äter middag vid sidan av det som ingår i 

programmet bör 10% dricks lämnas om ni är nöjd med servicen. 

Medeltemperatur: Februari 28-32o C  

Bagage: Tillåtet bagage på inrikesflyg 15 kg + 8 kg handbagage 

Indien 18 feb till 3 mars 2019 
Pris: 23 800 :- 

I resans pris ingår: 

Flyg till/från Stockholm, måltider ombord på flygen, del i 

dubbelrum, frukost dagligen, halvpension alla dagar. 

Alla transfers och bagagehantering. Alla entréer och 

utflykter enligt program.  

 

Tillkommer:  

Övriga måltider, måltidsdrycker, eventuella 

extrautflykter, dricks ca 50 usd, visum ca 50 USD + porto. 

 

Enkelrumstillägg: 3400 kr  

Flyg: Ukraine Airlines.  

Utresa 18 feb: Arlanda – New Delhi  15.05 – 07-20  

Hemresa 3 mars New Delhi – Arlanda 11.00 – 20.55 

Hotell: Bra hotell med god standard 
 

http://www.duvres.se/

