KERALA – Slomos hjemland
«der hvor pepperen gror» FEBRUAR 2022

Bli med Slomo til hans opprinnelige hjemland Kerala som på mange måter
er «India-Light» og et ypperlig sted å bli kjent med fargerik kultur i
usedvanlige vakre omgivelser. Det sies at uansett hvor man leter finner
man aldri noen grønnere, vakrere og mer fredfull plass enn Kerala i India.
Stedet blir kalt” Guds eget land”
Dag 1 FEBRUAR 2022

Oslo – KOCHI

Mat på fly

Vi flyr til Kochi/Cochin, Kerala via Doha med Qatar Airways. Tilslutnings fly fra Bergen,
Trondheim og Stavanger via Oslo SAS og Qatar Airways.
16:10 - 00:40 Oslo Airport Gardermoen Doha Airport med Qatar Airways QR 176
02:30 20JAN20 09:40 Doha Airport Kochi Airport med Qatar Airways QR 514

Dag 2 FEBRUAR 2022

Sol og varme

L, M

Vi ankommer Kochi Internasjonal flyplass kl.09:40 – den eneste flyplass i verden drevet av
kun solenergi. Vi nyter lunsj og får utdelt rommene våre. Resten av dagen er fri til å slappe
av og nyte hotellets store flotte basseng. Kochi er «dronningen av Arabiahavet» og er en av
de mest interessante byene i India og har en av de beste naturlige havner i verden.

Dag 3 FEBRUAR 2022

Krydder- og Grønnsaksmarked

F, L, M

Etter en god frokost drar vi til lokale fiske-, grønnsaks- og krydder marked og bli bedre kjent
med lokale produkter. Ettermiddagen kan du velge til shopping eller en spasertur i havneområdet for å se det offentlige liv. Denne kvelden skal vi besøke et tradisjonelt Kathakalisenter for å se og oppleve den tradisjonelle danseformen fra Kerala ; Kathakali. Bare
sminking av danserne tar flere timer og er vakre fotomotiver. Etter en fantastisk forestilling
spiser vi middag på hotellet.

Dag 4 FEBRUAR 2022

KOCHI

F, M

Etter frokost skal vi ta en spasertur for en guidet sightseeing i Fort Kochi med den
jødiske synagogen og det Hollandske Palass, St Francis kirken og det Indo -Portugisiske
museum. Nyt synet av fiskere som bruker tradisjonelle kinesiske fiskenett eller besøk en
av de mange antikvitetsbutikkene i Fort Kochi området. Lunsj på egenhånd. På kvelden skal
vi spise middag på vårt hotell.

Dag 5 FEBRUAR 2022

KOCHI – MUNNAR ca.4-5t

F, L, M

Etter frokost kjører vi til Munnar med vakre te plantasjer, grønne frodige fjell og natur.
På vei dit skal vi stoppe på et gårdshus – Eastend Farmyard til lunsj. Deretter skal vi
besøke deres krydderhage og bli bedre kjent med ulike krydder i natur lig form. Vi
sjekker inn på vårt hotell. Middag og overnatting på hotell Windy Woods 2 netter.

Dag 6 FEBRUAR 2022

Livet på en te-plantasje

F, L, M

I dag skal vi følge «Tea Trail» ved å besøke te plantasjen, plukke teblad, bære den til
fabrikken og følge hele prosessen frem til vi har gjort oss fortjent for en kopp te. Dersom
dere har sett TV serien «indiske somre» er det til slike steder engelskmenn søkte
tilflukt fra varme indiske sommer måneder. Da vi ikke ekte te-plantasje arbeidere og nå
har jobbet hardt på plantasjen, skal vi spise lunsj på en Plantasje Bungalow. Vi skal
også besøke en lokal skole hvor barn fra te plantasjen går på skole. Etter lunsj får vi
også smake på din egen håndplukkede selv lagede te.

Dag 7 FEBRUAR 2022

Munnar – Vayalar ca 4-5 t m buss

F, M

Etter en avslappet frokost skal vi kjøre til Vayalar. I dag har vi mulighet til å få med oss
folkeliv langs veiene i Kerala. Trafikken på indiske veier kan oppleves som meget kaotisk
og nok så skremmende for oss på. Men dette er et meget godt organisert kaos uten like,
som aldri ville ha fungert i Norge. Det kan oppleves som berg og dalbane. Lunsj på egenhånd
underveis på en kafe. Etter lunsj kjører vi videre til vårt hotell Vasundhara Resort i Vayalar.

Dag 8 FEBRUAR 2022

Alleppey - Hus båter

F, L, M

Nyt frokost på hotellet før vi sjekker ut og drar med buss til Alleppey. Her skal vi gå om
bord på våre eksklusive husbåter for et cruise gjennom backwaters med landsbyer etter-

SYD INDIA & KERALA

side 2

fulgt av overnatting ombord. Utforsk dette fantastiske bakveilivet av Kerala! En husbåt
er egentlig en ombygget stor ris fraktebåt (Kettuvallam). Vi har med egen kokk, servitør
og kaptein. Vi skal seile over innsjøen og senere legge til ro langs noen av kanalene og
nyte solnedgang og natten ombord. Alle måltider lages og serveres ombord. Båten har
bad/dusj og kan ha 1, 2 eller 3 doble og enkle rom med aircondition. Den friske sjøbrisen
gjør ellers oppholdet ombord behagelig. Drikke-varer kan kjøpes ombord (si gjerne fra
før turen om spesielle sorter drikke man ønsker). 2 netter på husbåten

Dag 9 FEBRUAR 2022

Husbåt

F, L, M

Vi tilbringer nok en dag på husbåten og deltar i små utflukter / kano turer.

PRIS: ca.kr3775
Enkeltromstillegg: kr 9 995
INKLUDERER:
- fly tur/retur Oslo
- Alle arrangement som
beskrevet i programmet
- Alle måltider som beskrevet
i programmet F, L, M
- 2 netter på husbåt
- alle utflukter fra husbåten
- Inngangspenger til museer
og severdigheter.
- Lokal guide / Indisk-norsk
reiseleder Slomo George
Sandvik, Travel and Learn
- Ayurvedic Massasje
- Kathakali forestilling
- Tuk-tuk tur i Cochin
- cruise til landsbyen med
små båter
- besøk krydder plantasje og
se krydder i naturlig form
- Te plukking eller opplev en
verden slik som i filmen
«Indiske somre»
- besøke en lokal skole
- Reisegarantifond
INKLUDERER IKKE:
- flyskatt Kr 2 710
- tilslutnings fly Bergen/
Trondheim / Stavanger
- personlige reiseforsikring
- personlige utgifter
- TIPS til sjåfører, guider, hotell
personell

Depositum på kr 10 000
Resterende ca 2,5 mnd før
avreise. Fakt. geb kr 55,VISUM / FORSIKRINGER:
Visum kan du nå få ved
ankomst på flyplassen i
Cochin men du må ha sendt
inn og fylt ut et søknadsskjema på forhånd. Kontakt
oss for hjelp.
Våre avbestillings regler kan
du lese på vår webside.
Medlem av:
02.05.20 sgs

Dag 10 FEBRUAR 2022

Coconut Lagoon Resort

F, L, M

Etter frokost om bord går vi av husbåten og kjører til Kumarakom, som er berømt for sine
kanaler, sjøer og naturskjønnhet, overstrødd med tradisjonelle husbåter, stedlig håndverk,
landlige livsstil og ro. Nyt vårt hotell og sparesort, Coconut Lagoon resten av dagen. Her
har du en Ayurvedisk massasje inkludert som du kan benytte under en av dagene på
denne herlige resorten. Lunsj, middag & overnatting på Coconut Lagoon. De fleste
gjester som har vært med oss til denne resorten, har kalt den som «Et stykke Paradis».
Å være her er en unik, vakker og fredelig opplevelse. La deg bli skjemmet bort med god
mat, varme og sol, og en forfriskende Ayurvedisk Massasje i den lekre SPA-avdelingen.
Her har vi 3 netter hvor vi virkelig kan nyte ev av de vakreste hotel lanlegg i India omgitt
av vann og kanaler. Kanskje lar du deg friste av en fisketur en av dagene her.
3 netter på Coconut Lagoon Resort

Dag 11 FEBRUAR 2022

Coconut Lagoon Resort

F, L, M

Vi har hele dagen til å utforske «backwaters». På selve resorten vår finnes det mange
aktiviteter slik som vandre tur i naturen, fuglekikking tur, besøke sommerfugl hagen,
matlagingskurs osv. som dere kan delta. Resten av dagen for å nyte resorten og dens
tilbud. Alle måltider på hotellet.

Dag 12 FEBRUAR 2022

Coconut Lagoon Resort

F, L, M

Hele denne siste dagen har du til å utforske backwaters eller bare være i ro på vårt
deilige hotell. Du kan velge å dra til fuglereservatet tidlig om morgenen med båt. Senere
kan du velge dra til en landsby med en lokalguide fra hotellet. Alle måltider på hotellet.

Dag 13 FEBRUAR 2022

Ernakulam

F, L

Etter en avslappet frokost skal vi oppleve Keralas «Back-waters» fra våre kanoer. Vi tar
oss med buss til Poothotta øysamfunn der vi skal få en guidet kano -tur. Vi cruiser i våre
kanoer gjennom smale sikksakk kanaler i til dels uberørt natur. Du vil få oppleve lands byens daglige aktiviteter som å høste og tilvirke ulike ting av kokos etc. Lunsj på en lokal
bonde gård der vi får spise dagens fangst servert på palmeblad og uten bestikk. Etter lunsj
kjører vi tilbake til Ernakulam og skal bo i byen på hotell Taj Gateway Marine drive 1 natt.
Middag på vårt hotell.

Dag 14 FEBRUAR 2022

Shopping på det største shoppingsenter

F, M

I dag skal vi ha buss tilgjengelig til å kjøre oss til den største kjøpesenteret i Kerala som
har bra shopping muligheter. Resten av dagen er fri og vi treffes til avskjedsmiddag. Vi
beholder rommene helt til vi reiser til flyplassen.

Dag 15 FEBRUAR 2022 Hjemreise
Vi flyr hjem via Doha med Qatar Airways
03:35 - 06:00 Kochi - Doha Airport med
09:00 - 13:55 Doha – Oslo Airport
Airways QR 517

Mat på flyet
-

Qatar Airways QR 517
Gardermoen Qatar

bli med en liten hyggelig gruppe

PÅMELDING snarest

