India-Bihar Tour
17 DAGEN/15 NACHTEN vanaf €1650,- p.p.
09 november 2019
Amsterdam- Kolkata ( BY FLIGHT )
Vetrek van Schiphol naar Delhi en overstap naar Kolkata.
10 november 2019
Kolkata
Na aankomst in Kolkata wordt u naar het hotel gebracht. Na het inchecken bent u vrij
om de buurt te verkennen.
11 november 2019
Kolkata city tour
Na het ontbijt neemt u een rondleiding door de stad Calcutta door het Victoria
Memorial te bezoeken. Indian Museum, Ochterlony Monument (nu officieel de
Shahid Minar genoemd), Howrah Bridge, Birla Planetarium, Kali Temple. Diamond
Haven, Mai Baba Monument. Overnachting in hotel in Kolkata.
12 november 2019
Kolkata -Patna (by train)
Na het ontbijt krijgt u de gelegenheid om te winkelen, lunchen en avondmaaltijd te
nuttigen. Vervolgens wordt u per trein naar het treinstation gebracht voor de trein naar
Patna.. Overnachting in de trein richting Patna in 4-persoons treincoupé.
13 november 2019
Patna city tour
Na het ontbijt in het hotel vertrekt u voor een sightseeingtour in Patna met een
bezoek aan de Harmandir-tempel in Marble, gebouwd door Maharaja Ranjit
Singh, Golghar - enorme bijenkorf vormige graanschuur; het Patna Museum
met originele Chinese en Tibetaanse rollen en de oosterse bibliotheek van
Khudabaksh. Overnachting in hotel in Patna.
14 november 2019
Patna - Bodhgaya
Ontbijt in het hotel, daarna vertrekken we naar naar bodhgaya..In de avond
bezoeken we de wereldberoemde Gautam Buddha-tempel en de Pipal Tree.
Overnacht in het hotel in Bodhgaya.
15 november 2019
Bodhgaya - Varanasi (250 km) 5 hours
Vandaag vertrekken we naar Varanasi. Onderweg zullen we stoppen voor een
lunch. Na het inchecken in het hotel bent u vrij om de omgeving te verkennen.

16 november 2019
Varanasi city tour
Vroeg in de ochtend wordt je meegenomen voor een bezoek aan de ghats
die getuige zijn van de Hindoe pelgrim, die de rituelen uitvoeren en de
eeuwenoude traditie en het geloof. Door dit te volgen gelooft men, dat door te
sterven in Varanasi of door de stoffelijke resten onder te dompelen in de
heilige Ganges, men wordt verwijderd uit de geboortecirkel of je wordt
geïncarneerd in het menselijk leven in de volgende geboorte. Je zou een
boottocht kunnen maken op de rivier de Ganges rond alle Ghats en stoppen
bij de belangrijke ghats. Het rivierfront, gezien vanaf een boot, vroeg in de
ochtend, is een spiritueel opbeurende aanblik.
Vervolgens terug naar het hotel voor ontbijt en tijd om te ontspannen. ‘stspan.
's Middags gaan we een bezoek brengen aan: Sarnath (buiten Varanasi).
De grote Boeddha versterkte de heiligheid van Varanasi door de omgeving
van de stad te kiezen om zijn eerste preek in Sarnath te houden. De 110 voet
lange Damekh Stupa markeert de plaats waar Boeddha de eerste preek
predikte. Sarnath is een vooraanstaand centrum voor het boeddhisme
geweest. Het is een rijke verzameling van oude boeddhistische relikwieën en
antiquiteiten bestaande uit talrijke beelden van Boeddha en Bodhisatva te
zien in het Archeologisch Museum (1000 uur tot 1700 uur, alle dagen open
behalve vrijdag)
Later heeft Ashoka (de grote Mauryan keizer) prachtige stoepa's
(boeddhistisch bouwwerk) en andere gebouwen op (Dharmarajika Stupa)
laten bouwen. 'S Avonds verzamelen we om Ganga Aarti bij te wonen.
Overnachting in hotel in Varanasi.
17 november 2019
Varanasi - Lucknow ( 320 km) 6 hours
Na het ontbijt vertreken wij richting Lucknow. Na het inchecken bent u vrij om
de buurt te verkennen.
18 november 2019
Sightseeing Lucknow
Na het ontbijt zullen we een sightseeingtour maken in Lucknow. U zult de
volgende zien: Bada Imam,Chota Imam,famous Bajar,Hajratganj.
Overnachting in Lucknow.
19 november 2019
Lucknow-Khajurao
Na het ontbijt vertrekken we richting Khajurao. Bij aankomst gaan we eerst
inchecken in het hotel. In de mddag zullen wij een sightseeing tour maken in
Khajuraho en zullen we de Kamasutra temple bezoeken. Overnachting in
hotel in Khajurao.
20 november 2019
Khajurao-Jhansi
Ontbijt in het hotel. Vervolgens richting Jhans. In Jhansi zullen wij zullen wij
het volgende bezoeken:Jhansi fort, Rani Mahal, Orccha fort. Prichha dam.
Overnachting in hotel in Jhansi.
21 november 2019

Jhansi-Agra- (235 km) 5.30

Vandaag vertrekken we naar Agra. In de middag bezoeken we de Taj Mahal.
Overnachting hotel in Agra.

22 november 2019
Agra- Mathura/Vrindavan/Delhi
Na het ontbijt vertrekken we naar Mathura/Vrindavan. Hier zullen wij de
geboorteplaats van Krishna Bhagwan bezoeken. Vervolgens rijden we door naar
Delhi. Overnachting in hotel in Delhi.
23 november 2019
Delhi-Free day
Na het ontbijt bent u vrij om op eigen houtje te gaan winkelen of Delhi te zien.
Overnachting in hotel in Delhi.
24 november 2019
Delhi-Free day
Na het ontbijt bent u vrij om op eigen houtje te gaan winkelen of Delhi te zien.
Overnachting in hotel in Delhi.
25 november 2019
Departure fo Netherlands
Vertrek naar Nederland/Suriname.
Destination
Delhi
Agra
Lucknow
Kolkata
Varanasi
Bodhgaya
Patna
JHANSI
Khajurao

Hotel

Star Category
Exotica Grand waiting
Ramada confirm
Lineage confirm
Sonnet waiting
Madin or HHI waiting
OAKS Bodhgaya confirm

Patliputra waiting
Nataraj sarover portico waiting
3 star or 4 star waiting

Cost Includes :-

Hotels
Everyday Breakfast
A/c Transport as per program
Driver allowance
All State Taxes
Toll Tax
Parking
Airport Transfers
Local English / Hindi speaking guide at Monuments.
Cost Excludes :Monument charges not Included.

Domestic Fight tickets
Anything not mentioned in clause “cost includes”.


Personal care and attention by Team govinda tour and somnath travels

.
Hotels Check out time: 12:00 Noon.
Onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typfouten.

