GRUNNPRIS PER PERSON

KR. 19 500,-

Grunnprisen inkluderer:
Norsk reiseleder
Lokale guider
Fly t/r Oslo - India
Hotell (dobbeltrom) inkludert frokost
All buss, fly og tog transport i India som står i programmet
Alle inngangspenger til museer i programmet

India
I Gandhis fotspor

15 DAGER 3. MARS – 17. MARS 2019

Ikke inkludert:
Måltider bortsett fra frokost.
Anbefalte vaksiner: Gå til ditt lokale vaksinasjonskontor og be om råd.
Betalingsbetingelser: Det betales et depositum på kr 5 000,- ved påmelding.
Hovedfaktura forfaller 35 dager før avreise.
Avbestillingsregler: På grunn av våre leverandørers salgsbetingelser, er våre regler for
avbestilling avvikende i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.
Ved avbestilling refunderes ikke det innbetalte depositum.
www.aktive-fredsreiser.no/vilkaar.htm
Anbefalt å ha avbestillingsforsikring – dette må tegnes før innbetaling av depositum.

Aktive Fredsreiser reiser i Gandhis fotspor mars 2019. Dette er en testtur på
hvordan vi skal legge opp fremtidige turer som denne. Programmet vil derfor kunne
endres noe underveis basert på hva som er mulig å rekke.
Vår Indiske agent har laget dette forslaget, og derfor vil vi trolig nå det meste.
På denne testturen reiser fire representanter fra Aktive Fredsreiser. Om andre har
lyst til å bli med er dette mulig.
Vi reiser fra Oslo 3 mars 2019 og kommer tilbake til Oslo 17 mars 2019.

Dag 1. Avreise Oslo 3. mars 2019
Vi møtes på Oslo lufthavn Gardermoen.
Avreisetidspunkt vil bli gitt i god tid før reisen.

Dag 14. Hjemreise - 16. mars 2019
Etter frokost reiser vi til flyplassen for hjemreise.
Avreise Mumbai er ikke avklart enda.

Dag 2. Mumbai - 4. mars 2019
Ankomst Mumbai med fly.
Felles transport til hotellet der
vi sjekker inn.
Kvelden til egen disposisjon.
Overnatting på hotell Fariyas,
Mumbai hvor vi blir boende i to
netter.

Dag 15. Ankomst Oslo 17. mars 2019
Ankomst Oslo Gardermoen er ikke avklart enda.

Dag 3. Mumbai - 5. mars 2019
Frokost på hotellet.
Vi drar til Churchgate Station for
å se Dabbawallas, personer som
arbeider med distribusjon av
fersk mat i lunsjbokser til
kontoransatte.
Logistikksystemet knyttet til
distribusjonen er et av verdens
mest effektive.

Hotell Fariyas

Dabbawallas

Vi fortsetter turen med å
besøke Gateway of India, Prince
of Wales Museum, Mani
Bhawan, Victoria Terminus (foto
stopp) og Dhobi Ghat.

Hvert enkelt menneske har enorme muligheter til å gjøre noe viktig for verden.
Mahatma Gandhi

Byer der vi overnatter på turen

Det er handling som forandrer verden, ikke prat.
Mahatma Gandhi

Dag 13. Delhi - 15. mars 2019

Dag 3 forts.
Gateway of India
Monumentet ble bygget i perioden
1911-24, til minne om besøket til kong
Georg V og dronning Mary i 1911.
Gateway of India ligger sentralt i
Mumbai havn, like ved Taj Mahal
Palace & Tower. Herifra er det
fergeforbindelse til Elephanta-øya med
sine grotter. Denne står på
UNESCOs verdensarvliste. Monumentet står der den seremonielle
tilbaketrekningen av britiske tropper fra India ble foretatt den 28. februar 1948.

Sightsing i New Delhi hvor vi blant annet
får se Humayuns grav, Qutab Minar, India
Gate og Birla House - Gandhi Smriti.
Overnatting på Hotell Park Inn by
Radisson, Lajpat Nagar, Delhi.

Humayuns grav

Qutub Minar
Dhobi Ghat
Her møter vi hundrevis av "dhobis"
(vaskemenn).

India Gate

Birla House – Gandhi Smriti.

Vi må ha tro på det gode.
Mahatma Gandhi

Mani Bhavan, Gandhi's hovedkvarter i
Mumbai fra 1917 til 1934. Herfra
initierte Gandhi ikke-samarbeidet,
Satyagraha, Swadeshi, Khadi og
Khilafat-bevegelsene. Gandhis
tilknytning til charkha begynte i 1917,
mens han bodde her.

Prince of Wales Museum

Dag 12. Delhi - 14. mars 2019
Etter frokost tar vi en dagstur med
ekspresstog til Agra der vi besøker Taj
Mahal og Agra Fort.
Overnatting på Hotell Park Inn by
Radisson, Lajpat Nagar, Delhi.
Taj Mahal

Victoria Terminus er en historisk jernbanestasjon som står på UNESCOs
verdensarvliste.
Dag 4. Mumbai/ Rajkot (med fly) - 6.
mars 2019
Vi sjekker ut av hotellet etter frokost
og blir kjørt til flyplassen.
Fly Mumbai – Rajkot.
I Rajkot bor vi på hotell Regenta
Central, Rajkot.
Kvelden til egen disposisjon.
Rajkot by med sine 104,86
kvadratkilometer var tidligere
hovedstad i den første delstaten
Saurashtra hvor de britiske
regjeringskontorer lå. Området
utvidet seg raskt til et velstående,
livlig forretningssenter med en
gammel-bydel.
Mahatma Gandhi bodde i byen i flere
år.

Agra Fort

Vi må søke sannheten gjennom kunnskap og informasjon fra mange kilder.
Mahatma Gandhi
Vi må snakke sammen, være i dialog.
Mahatma Gandhi
Hotell Regenta Central, Rajkot

Toleranse er nødvendig.
Mahatma Gandhi

Vi må kjempe uten å bruke vold, men gjerne med passiv mostand (sivil ulydighet).
Mahatma Gandhi

Dag 11. Surat - Delhi (med fly) - 13.
mars 2019
Etter frokost flyr vi fra Surat flyplass til
Delhi hvor vi blir vi kjørt til hotell Hans
Plaza Delhi. Ettermiddagen bruker vi
til en Sightseeingtur i gamle Delhi.
Vi besøker Raj Ghat hvor Mahatma
Gandhi ble kremert. Vi spaserer
gjennom gamle Delhi,
besøker Jama moskeen og passerer
Red Fort.

Red Fort

Dag 5. Rajkot – Gondal - Porbandar
- 7. mars 2019
(ca. 145 km)
Etter frokost sjekker vi ut fra hotellet
og drar på sightseeing i Rajkot.
Vi besøker Kaba Gandhi No Delo,
«Kaba Gandhi hus». Det var her
Gandhi tilbrakte barndommen.
Raj Ghat

Old Delhi

Overnatting på Hotell Park Inn by
Radisson, Lajpat Nagar, Delhi.
Her blir vi boende i tre netter.

Så drar vi til Watson Museum som
også er et bibliotek.
Vi fortsetter sightseeingen i Gondal
hvor vi besøker Udyog Bharati som
er en institusjon grunnlagt av
«Gandhiske entreprenører».
Institusjonen ble etablert i 1957,
med mål om å gi sysselsetting og
selvrespekt til fattige mennesker,
bygd på Gandhis tanker.
Royal Garages
The Royal Garages er en omfattende
samling av klassiske biler fra 1910 til
1955, limousiner og sportsbiler fra
1950 og 1960, amerikanske biler fra
1940 og 1950, og en flåte med
firehjulstrekkere fra andre
verdenskrig og post- krigstid.

Kaba Gandhi No Delo

Watson Museum

Udyog Bharati
Hotell Park Inn by Radisson

Vi må leve enkelt. Mange ting og stort forbruk gjør oss ikke lykkeligere.
Mahatma Gandhi

Naulakha Darbargadh Palace ble
bygget i det 17. århundre. Dette
palasset er en av de eldste og
vakreste palasser.

Royal Garages

Dag 10. Surat - 12. mars 2019

Dag 5 forts.
Vi kjører de ca 145 kilometerne til
Porbandar hvor vi sjekker inn på
hotell Lords Eco Inn.
Hotellet ligger ved vannkanten, her
er det mulig å ta et bad.
Kvelden til egen disposisjon.
Overnatting på hotell Lords Eco Inn,
Porbandar

Hotell Lord Eco inn

Dag 6. Porbandar – Bhavnagar - 8. mars 2019 (ca. 290 km)
Etter frokost sjekker vi ut fra hotellet og starter sightseeing i Pordandar.
Kirti Mandir er et minnesmerke
bygget til minne om Mohandas
Karamchand Gandhi i byen
Porbandar, Gujarat, som også var
hans fødested.
Grunnsteinen ble lagt i 1947, men
bygningen ble fullført i 1950, etter
Gandhis død 30 januar 1948.

Etter frokost tar vi en utflukt til
Dandi (ca.60 km). I 1930 bestemte
Gandhi seg for å gjennomføre en
demonstrasjon mot den stadig
økende saltskatten. Det gjorde han
ved å marsjere gjennom det som nå
er den indiske staten Gujarat fra sin
ashram ved Sabermati (nær
Dandi Marsjen
Ahmadabad) til byen Dandi (nær
Surat).
Den 12 mars startet han til fots
ledsaget av flere tilhengere.
De overnattet i landsbyer langs ruten og demonstrantene ble stadig flere
underveis. 5. april, etter å ha gått rundt 240 mil. kom de til sjøen ved Dandi.
På morgenen den 6. april hentet Gandhi og hans følgere opp en neve salt
fra kysten, teknisk sett produserte de salt noe som var forbudt.
Om tiden strekker til fortsetter sightseeingen i Surat på ettermiddagen.

Kirti Mandir

British Factory
I British Factory var engelsk og
hinduistisk stil kombinert der var
glassmalerier med utskårne
treunderlag. Det er dessverre ikke
så mye igjen av dette.
Colonial Tombs
Her er koloniale graver fra det 15. til
det 18. århundre. Den mest
fantastiske er fra det 17. århundre,
minnesmerket til Baron Adrian Van
Reed, en lokal nederlandsk
selskapsdirektør.

Etter besøket drar vi videre til
Bhavnagar hvor vi sjekker inn på
hotell Sarovar Portico
Etter innsjekk starter sightseeing i
Bhavnaga

Hotell Sarovar Portico

British Factory, Surat

Overnatting på hotell Hotell Lords
Eco(Plaza) Inn, Surat
Colonial Tombs

Dag 9: Ahmedabad – Vadodara Surat - 11. mars 2019 (ca. 265 km)
Etter frokost og utsjekk kjører vi
mot Sarat via Vadodara og besøker
flere steder underveis.
Laxmi Vilas Palace
Laxmi Vilas Palace ble åpnet i 1820
etter en rask byggeprosess ledet av
R.H. Chisholm. Fasaden til den
ekstraordinære bygningen er 150
meter bred.
Sayaji Bagh
Baroda-museet
ligger
i
den
skyggefulle Sayaji Bagh-parken.
Museet huser asiatiske statuer og
utskjæringer, zoologiske utstillinger
og et egyptisk rom. Galleriet har også
flotte Mughal miniatyrer.

Laxmi Vilas Palace

Sayaji Bagh

Maharaja Fateh Singh Museum
Maharaja Fateh Singh Museum
inneholder noen fine europeiske
malerier.

Maharaja Fateh Singh Museum

Overnatting på Hotell Lords Plaza,
Surat.
Her blir vi boende i 2 netter.

Dag 6 forts.
Barton Museum & Gandhi Smriti
Dette museet har en fin samling av
landbruksredskaper, perlebroderier,
tre utskjæringer, religiøse
utskjæringer, våpen,
musikkinstrumenter, mynter,
frimerker, skulpturer, skjeletter og
Barton Museum & Gandhi Smriti
ulike folkekunstobjekter som
representerer kulturen i Saurashtra-regionen
Minnesmerket huser også fotografier og noen av elementene knyttet til
Mahatma Gandhi som student ved Bhavnagar universitet. Museet har også et
bibliotek som består av bøker og fotografier av Mahatma Gandhi
Barton Library
Barton Library er en vakker to
etasjes bygning med to vinger og et
sentraltårn. Bygningen er reist i
ashlarstein-murverk, med gotiske
buevinduer og et skrånende tak
med Mangalore fliser. Biblioteket er
et av de eldste i Gujarat og det
huser også et museum.
Bartonbiblioteket ble opprettet i
1882 med en liten samling på 5000
bøker donert av
Chhagan Prasad Desa. Institusjonen er nært forbundet med Chhagan Prasad
Desai-biblioteket og har spesiell status på kulturkartet i Gujarat. I dag har
biblioteket flere enn 61000 bøker på engelsk, hindi og gujarati.
Overnatting på hotell Sarovar Portico, Bhavnagar

Tilgivelse er en nøkkel for fred og positiv utvikling etter krig og konflikt.
Mahatma Gandhi

Dag 7. Bhavnagar- Palitana- Lothal
– Ahmedabad - 9. mars 2019 (ca.
220 km)
Etter frokost og utsjekk besøker vi
lansbyen Palitia og The Shatrunjaya
Hill. Her finner vi Shatrunjayatempelet som er det helligste
tempelet til Jains og et av Indias
største i sitt slag.

The Shatrunjaya Temple

Day 08. Ahmedabad - 10. mars
2019
Etter frokost får vi en sightseeing i
byen.
Gandhi Ashram
Gandhi Ashram, også kjent som
Sabarmati Ashram, ligger på
bredden av Sabarmati-elven, ca 7
km nord for Ahmedabad.
Ashramkomplekset i Ahmedabad er
en av de viktigste og vakreste
turistatraksjonene i India. Ashramen
ble satt opp av Mahatma Gandhi i
1915 og var hans hovedkvarter
under kampen for Indias
uavhengighet.

Hathee Singh Jain Temple

Dada Hari Vav
Dada Hari Vav ble bygget i 1499 av
en kvinne i Sultan Begaras harem.
Dette er en trappebrønn. Her er det
kjølig selv på de varmeste dagene i
året.

Etter lunsj besøker vi Lothal, et
viktig arkeologisk område. Byen som
ble funnet i 1954 er 4500 år gammel
og har en ryddig arkitektur og et
godt dreneringssystem.
Videre går turen til Ahmedabad
hvor vi sjekker inn på Hotell Sarovar
Portico hvor vi blir boende i to
netter.

Dag 8 forts.
Hathee Singh Jain-tempelet
Hathee Singh Jain-temple ligger like
utenfor Delhi Gate i den nordlige
delen av gamlebyen. Dette Jaintempelet ble bygget i 1850 av en rik
Jain-handelsmann og er et av
Ahmedabads mest utsmykkede Jaintempel. Tempelet er bygget av ren
hvit marmor og er rikelig dekorert.

Dada Hari Vav
Hotell Sarovar Portico

Adalaj
Dette er også en trappebrønn som
ble bygget av Dronning Rudabai i
1499 for å gi reisende et kjølig og
hyggelig fristed fra sommervarmen.

Adalaj
Gandhi Ashram

Vi må arbeide for likhet og ikke hate noen. Alle skapninger har verdi.
Mahatma Gandhi

