Bijlage Rajasthan & Varanasi
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Laat u verleiden door het koninklijke en kleurrijke India. Ontdek in Rajasthan, het land van de koningen,
onder meer de gracieuze Taj Mahal en de ‘roze stad’ Jaipur. Vaar over de heilige Ganges, proef de sfeer van
bedrijvige bedevaartsoord Varanasi en luister naar de verhalen over Maharadja’s, boeddhisme en hindoeïsme.
Overal waar u kijkt, ziet u kleurrijke mensen, heilige koeien, oude pelgrimsoorden, boeddhistische kloosters
en hindoeïstische gebedsrituelen. Inspirerend, indrukwekkend, mysterieus. Een betoverende
reisbestemming. U ervaart het allemaal in het mooie noorden van India.
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooien
In India ontkomt u niet aan het geven van fooien. Het is in deze landen een zaak die tot de goede en uiterst
normale gewoontes behoort. Alles en iedereen behoort met een fooi te worden beloond: kruiers, chauffeurs,
gidsen, helpers, bewakers, toiletdames… kortom: teveel om op te noemen. Probeert u zich niet te ergeren aan
deze 'bakshish-rage', maar bedenk dat voor de lokale bevolking de prijzen hoog en de salarissen laag zijn. Omdat
kleingeld met name in India een probleem is en om te voorkomen dat u voor elk wissewasje wordt lastig gevallen,
zal de reisleiding u aan het begin van de reis voorstellen om een collectieve fooienpot te maken. Uit deze fooienpot
worden alle fooien betaald die betrekking hebben op de reis (chauffeurs en de gidsen, bijrijders, ontbijt- en
dinerjongens, muzikanten, kruiers etc.). Afhankelijk van het aantal deelnemers adviseren wij u rekening te houden
met een bedrag van ca. € 5 per persoon per dag. Uitgezonderd zijn fooien voor kamerjongens (houdt u hiervoor
altijd wat kleingeld op zak) en de fooi voor de Nederlandssprekende reisleiding. Een fooi geven is niet verplicht,
maar wel gebruikelijk. Als u tevreden over hem of haar bent, kunt u aan het einde van de reis naar eigen inzicht een
fooi geven. Dit zal zeker op prijs gesteld worden. Om u een indicatie te geven hanteren wij een richtlijn van ca € 2
per persoon per dag voor de reisleider.
Hieronder een indicatie van de verdeling van de fooienpot:
Gids(en) : ca. 70 INR (ca. € 1) p.p.p.d.
Chauffeur : ca. 50 INR (ca. € 0,75) p.p.p.d.
Bijrijder (busjongen): ca. 35 INR (ca. € 0,50) p.p.p.d.
Porters : ca. 25 à 30 INR per koffer per keer
Toiletten : ca. 10 INR per persoon per keer
Schoenbewaarders : ca. 5 INR per paar per keer
En verder fooien voor riksjawallah’s, rangers, muzikanten, dinerjongens, portiers/bewakers etc.
Indicatie entreegelden
Bij reizen met vertrek t/m oktober 2019
Delhi
Qutab Minar complex
Mandawa
Haveli’s
Kastelen
Jaipur
Amber fort, Stadspaleis
Abhaneri
trapput
Bharatpur
Keoladeo National Park
Agra
Fatehpur Sikri & Agra Fort
Taj Mahal
Orchha
Jehangir paleis
Varanasi
Sarnath
Khajuraho
westelijke tempels
Allahabad
Anand Bhawan

ca. INR 600
ca. INR 150
ca. INR 200
ca. INR 1.500
ca. INR 300
ca. INR 550
ca. INR 1270
ca. INR 1.300
ca. INR 250
ca. INR 305
ca. INR 600
ca. INR 200

Totaalbedrag ca. INR 7.225 per persoon (omgerekend ca. € 95 per persoon, onder voorbehoud van prijswijzigingen
en koersverschillen).

Bij reizen met vertrek vanaf november 2019
Delhi
Qutab Minar complex
Abhaneri
trapput
Jaipur
Stadspaleis
Agra
Fatehpur Sikri
Agra Fort
Taj Mahal
Orchha
Fort
Khajuraho
westelijke tempels
Allahabad
Anand Bhawan
Sarnath
ruïnes

ca. INR 600
ca. INR 200
ca. INR 700
ca. INR 610
ca. INR 650
ca. INR 1.100
ca. INR 250
ca. INR 600
ca. INR 50
ca. INR 300

Totaalbedrag ca. INR 5.060 per persoon (omgerekend ca. € 66 per persoon, onder voorbehoud van prijswijzigingen
en koersverschillen).
Noot: bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen. Eventuele extra
entreegelden kunnen van toepassing zijn, bijvoorbeeld wanneer u in het City Palace van Jaipur de Crystal Gallery
wilt bezoeken (ca. INR 700).
Optionele excursies (ter plaatse te boeken en te betalen:
Bij reizen met vertrek t/m oktober 2019:
• dag 11: Panna National Park* (dag 10) € 50 per persoon
Bij reizen met vertrek vanaf november 2019:
• dag 7: Jaipur, Bollywoodfilm ca. € 5 per persoon
• dag 9: Agra, show Mohabbat the Taj ca. € 25 per persoon
• dag 11: Panna National Park* (dag ca. € 50 per persoon
* Panna National Park is in juli/augustus/september gesloten in verband met het regenseizoen (onder voorbehoud van
wijzigingen).
Het bedrag voor de fooien en de entreegelden kunt u bij uw reisleider in euro´s of INR betalen.
De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er
andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Alle genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.
Foto/filmbijdrage
Bij vrijwel alle archeologische plaatsen en monumenten dient een foto-/filmbijdrage te worden betaald. Dit
varieert van ca. INR 50 tot INR 500 per camera.
KLEDING
Vanuit cultureel oogpunt worden voor dames én heren rokken en/of broeken tot over de knie en shirts die de
schouders bedekken geadviseerd. Ook wordt aangeraden een vestje of sjaal mee te nemen vanwege mogelijke
afkoeling in woestijngebieden 's avonds en de airco in de bus. Een goede zonnebril en een hoofddeksel zijn
onontbeerlijk. Denkt u ook aan stevige wandelschoenen en warme kleding, zeker in de maanden december, januari
en februari.
BINNENLANDSE VLUCHT, BELANGRIJK!
Voor de binnenlandse vlucht van Varanasi naar Delhi met de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo geldt: max. 15
kilo ruimbagage en max. 5 kilo handbagage. Overbagage: extra kosten (omgerekend) ca. € 3 per kilo. Houdt u hier
rekening mee bij het pakken van uw bagage thuis (neem max. 20 kg aan bagage mee).
PASPOORT EN VISUMBEVESTIGING
Het kan voorkomen dat paspoorten bij hotelrecepties worden ingenomen.
Belangrijk: neem een kopie van uw visum-aanvraagformulier en de bevestigingsmail mee in uw handbagage!

MOBILITEIT
Wilt u een (groeps)rondreis India boeken, dan wijzen we u erop dat u over een normale basisconditie dient te
beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. U ziet en onderneemt veel en verblijft in meerdere
accommodaties in een relatief korte periode. Houdt u er rekening mee dat er in de steden die we bezoeken veel
gelopen dient te worden en dat het niet altijd mogelijk is dat de touringcar u in het centrum van de stad
afzet/ophaalt. U dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig, eventueel
met behulp van uw medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de minibus, touringcar of trein etc. (afhankelijk
van de reis) te kunnen stappen. De rondreizen kunnen voor mensen die minder mobiel zijn als zwaar ervaren
worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen niet haalbaar is, in welk geval geen
restitutie op de reissom verleend zal worden. Onze rondreizen India zijn dan ook niet geschikt voor rolstoel- of
rollatorgebruikers. Twijfelt u of de rondreis van uw keuze geschikt voor u is of wilt u uw situatie toelichten, neem
dan altijd contact met ons op.
REISAFSTANDEN
De conditie van de wegen in India is niet altijd optimaal. Dit heeft, net als de verkeersdrukte in de steden, invloed
op de reisduur.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap is
bepalend. U bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen u dan ook rekening te houden met uw medereizigers,
zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Claim bijv. geen vaste plaatsen in de bus, maar
houd u aan het eventueel door de reisleiding bepaalde roulatieschema en zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd
op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden voorkomt u irritaties, wat een positieve
invloed zal hebben op uw vakantiebeleving. Prettige reis!
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