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Startdata : alle dagen van het jaar mogelijk 

Beste reistijd  : tussen 1 januari - 1 mei en 1 oktober – 31 december 

Accommodatie : goede middenklasse hotels 

Vervoer : privévervoer  

Start- en eindpunt : Delhi 

 

 

Reisbeschrijving 

 

Een prachtige kennismaking met India. Je ontdekt de mooiste bezienswaardigheden van Delhi en 

Agra. Zoals het magnifieke Red Fort, de Jamai Masjid en de fascinerende Gurudwara Bangla 

Sahib. Samen met je gids duik je de nauwe steegjes in van de kleurrijke kruidenmarkt Khari Baoli. 

In Agra verken je de oude tempelstad Fatehpur Sikri, bezoek je het robuuste Agra Fort en zie je 

de betoverende Taj Mahal met eigen ogen. Tijdens de reis staan er een chauffeur, priveauto en 

professionele gidsen voor je klaar. Perfect te combineren met een reis door Nepal of Bhutan. 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt 

 

Dag 1: Aankomst Delhi 

 

Ontvangst op het vliegveld van Delhi. Je chauffeur staat bij de uitgang van het vliegveld. Hij heeft 

het logo van NativeTravel op een bordje staan zodat je hem eenvoudig herkent. Je wordt naar je 

hotel gebracht. Je kunt de stad op eigen gelegenheid verkennen of deze excursie boeken: 

Optioneel: Excursie Old-Delhi, met Red Fort, Jamai Masjid, Khari Baoli en Gurudwara Bangla Sahib 

Je wordt opgehaald bij je hotel en reist samen met je gids naar het middeleeuwse Red Fort. Het was 

een paleis van heerser Shah Jahan (de bouwer van de Taj Mahal). Het fort heeft maar liefst twee 

kilometer lange muren, in hoogte variërend van 18 tot 33 meter. Binnen de muren vind je rijk 

gedecoreerde paleizen en een moskee. Nadat je Red Fort hebt bewonderd reis je door naar de 

extravagante Jamai Masjid, één van de grootste moskeeën van India. De Jamai Masjid is gebouwd in 

de 17e eeuw onder Mogol-architectuur, een mengvorm van islamitische- en hindu-architectuur. 
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Vanuit de zuidelijke minaret, 121 treden hoog, heb je een mooi uitzicht over de stad. Ook duik je 

natuurlijk de smalle steegjes in van de kleurrijke kruidenmarkt van Khari Baoli. Tot slot bezoek je de 

Gurudwara Bangla Sahib. Een fascinerende Sikh-tempel met een grote gaarkeuken waar de armen 

van de stad iedere dag gratis een maaltijd krijgen. De volgorde van de excursies kan wisselen. NB: 

Red Fort is gesloten op maandag. 

Je hotel heeft een mooi (rooftop) restaurant. Een fijne plek om van een diner te genieten, met een 

goed glas erbij. Natuurlijk kun je ook gezellig de stad ingaan en zelf een restaurant kiezen. 

  Optie 1: Hotel Shanti home | 4 sterren 

  Optie 2: Maidens Hotel New Delhi | 5 sterren 

 

Dag 2: Delhi via Fatehpur Sikri naar Agra (O) 

 

Reistijd: ca 4,5 uren 

 

Na het ontbijt brengt je chauffeur je naar Agra. Onderweg kom je ogen en oren te kort. Het 

kleurrijke India doet een beroep op al je zintuigen.  

 

Je maakt een stop in Fatehpur Sikri, een magnifieke ommuurde stad. Gebouwd door Akbar de 

Grote, de grootvader van Sjah Jahan, die later de Taj Mahal liet bouwen. Je bezoekt de oude stad 

onder begeleiding van een gids. Akbar had naast zijn harem ook drie echtgenotes, een hindu- 

een christen- en een moslimvrouw. Alle drie vrouwen schonken hem alleen maar dochters en 

helaas geen zoon. Akbar had een zoon nodig om zijn imperium voort te kunnen zetten. Hij 

bezocht dan ook vele priesters, geleerden en waarzeggers om hem een zoon te schenken. De 

priester van Fatehpur Sikri gaf Akbar de zegen die tot de geboorte van zijn eerste zoon leidde.  

Als dank stichtte Akbar zijn hoofdstad vanaf het jaar 1571 in Fatehpur Sikri. Zijn hindu-vrouw, die 

hem zijn eerste zoon schonk, kreeg hier een extravagant groot paleis, zijn christenvrouw, een 

Portugese, kreeg een middelgroot maar sober paleis en zijn moslimvrouw tenslotte, kreeg een 

klein paleisje, dat van buiten echter rijk gedecoreerd werd en waarvan de binnenmuren werden 

ingelegd met spiegels en edelstenen. Behalve de paleizen vind je in Fatehpur Sikri nog meer 

bouwwerken, zoals ‘Het Huis van Aanbidding’, de grote moskee en het mausoleum van Akbar. 

Fatehpur Sikri is een uniek voorbeeld van de Indo-islamitische architectuur. De stad staat dan ook 

niet voor niets op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.  

 

NB: We hebben voor deze reis gekozen voor goede maar grote hotels, dichtbij de Taj Mahal. Qua 

hotels zijn er in Agra geen authentieke alternatieven. Wil je liever een knussere omgeving, dát kan 

http://www.shantihome.com/
https://www.maidenshotel.com/
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ook, dan brengen we je naar The Coral Tree Homestay 
 

  Optie 1: Hotel Clarks Shiraz | 4 sterren 

  Optie 2: The Oberoi Amarvilas | 5 sterren 

 

Dag 3: Agra naar Delhi (O) 

 

Reistijd: ca 4,5 uren 

 

In de vroege ochtend, bij zonsopkomst, word je naar de overrompelend mooie Taj Mahal 

gebracht. Het is gemaakt in opdracht van Sjah Jahan uit liefde voor zijn overleden vrouw Mumtaz. 

Het overweldigende bouwwerk is een toonbeeld van harmonie tussen zowel de ingetogen als 

onstuimige verbeelding van zijn liefde voor haar. Geweldig om dit magische monument, één van 

de zeven wereldwonderen, nu met eigen ogen te zien. De Taj Mahal is gesloten op vrijdagen. Valt 

deze dag op een vrijdag dan kun je de Taj Mahal al op donderdag in de namiddag bezoeken. 

 

Vervolgens ontdek je het robuuste (aan de buitenkant) en verfijnde (aan de binnenkant) Agra 

Fort. Het fort was het vaste woonadres van Sjah Jahan, zijn drie echtgenotes, zijn haremvrouwen 

en vele medewerkers. Vanuit Agra Fort heb je een geweldig uitzicht op de Taj Mahal. Doordat er 

in Agra veel stofdeeltjes in de lucht zweven, lijkt de Taj Mahal vanaf hier wel een fata morgana.  

 

’s Middags brengt je chauffeur je terug naar Delhi. Bijzondere reiservaringen rijker! 

 

Veel vluchten vertrekken na middernacht. Als je wilt kunnen we een dagkamer in het hotel op de 

luchthaven voor je bijboeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thecoraltreehomestay.com/
https://www.hotelclarksshiraz.com/
https://www.oberoihotels.com/hotels-in-agra-amarvilas-resort/
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Prijs rondreis 

 

Laagseizoen (mei/juni/juli/aug/sept) 

Aantal reizigers 4 sterren hotels 5 sterren hotels 

2 personen € 295 € 350 

3-5 personen € 275 € 325 

6-14 personen € 250 € 295 

Toeslag eenpersoonskamer € 75 € 150 

 

Hoogseizoen (jan/febr/mrt/april/okt/nov/dec) 

Aantal reizigers 4 sterren hotels 5 sterren hotels 

2 personen € 325 € 395 

3-5 personen € 295 € 375 

6-14 personen € 275 € 350 

Toeslag eenpersoonskamer € 125 € 200 

 

* Tussen 20 december en 10 januari zijn de hotelprijzen meestal hoger: prijs op aanvraag 

 

Prijs optionele excursie 

 

Nr Excursie 2-3 personen 4-5 personen 6-14 personen 

1 Excursie Old Delhi  € 45 p.p € 40 p.p € 35 p.p 

 

 

Prijs inclusief 

• Al het vervoer in India zoals genoemd in de reisbeschrijving  

dag 1: privévervoer vliegveld Delhi – hotel Delhi 

dag 2: privévervoer hotel Delhi – hotel Agra 

dag 2: privévervoer tijdens excursies 

dag 3: privévervoer tijdens excursies 

dag 3: privévervoer hotel Agra – vliegveld Delhi 

• Twee overnachtingen in accommodatie zoals genoemd of gelijkwaardig op basis van 

tweepersoonskamers 

• Twee maal ontbijt  

• Indiaassprekende chauffeur tijdens de transfers 

• Professionele Engelssprekende cultuurgidsen tijdens de excursies 

• Alle excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving (inclusief gids, entree en vervoer) 

• Tijdens de hele reis Engelssprekende reisbegeleiding beschikbaar (24 uur per dag) 

• Garantie SGR 

 

PRIJSOVERZICHT 
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• Garantie Calamiteitenfonds 

 

Prijs exclusief 

 

• Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooien, wassen van kleding, overige maaltijden, etc.) 

• Persoonlijke verzekeringen 

• Boekingskosten à € 30,- per boeking 

• Bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking 

• Bijdrage SGR à € 5,- per persoon 

• Vliegtickets 

• Visum India 

• Uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’ 
 

 
Onze reisbestemmingen liggen buiten de ‘westerse wereld’, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en 

mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. 

Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn. 

Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder 

beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud 

of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene 

omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft 

vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of 

programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de 

uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding. 

 

 
Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt 

SGR deze voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van 

toepassing. Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe. 

 

   
 

 

http://www.sgr.nl/garantieregeling
http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling

