Indien Road Trip

4 ugers oplevelsesrig rundrejse med
internationale deltagere

Himalayabjerge · Taj Mahal · Hot Springs
Ørken · Kameler · Kultur Paladser
Frivilligt Arbejde · World Heritage Sites
Indien

Indien betegnes som det andet mest folkerige land i verden med dets mange
kulturer og folkerige byer. Indien er kendt for sine pyramide lignende templer,
farverige og livlige gader samt helt fantastiske og storslåede arkitektur.
På din rejse i Indien vil du møde et smilende folkefærd, en hel unik kultur og et
meget varieret landskab. Indien rummer både Himalaya bjergene, store
ørkenområder, Gangesfloden samt den frodige natur sydpå. Derudover
er inderne sande mestre indenfor arkitektur og kunst, hvilket afspejles i et af
verdens 7 vidundere Taj Mahal og deres store filmindustri - Bollywood. Indien
kan betegnes som en unik og farverig mosaik af mennesker, kulturer og
landskaber.
Highlights i Indien

Himalaya: Himalaya er en bjergkæde i Asien. Verdens højeste bjerg, Mount
Everest (8.848 meter), og andre af de allerhøjeste bjerge, ligger i Himalaya.
Bjergkæden ligger i flere lande, blandt andet Indien, hvor rejsen tager jer ud at
trekke i terænet.
Shimla & Dharamsala: Templer, klostre, autentisk tibetansk kultur samt World
Heritage Sitet Kangra Fort og Dalai Lamas hjemsted.
Agra & Rajasthan: Enestående Taj Mahal - én af verdens 7 vidundere og den
hvide by med magisk stemning Udaipur og Picala søen.
Jaisamler: Ørkenoplevelse - overnat åben under himmel og stjerner i selskab
med kameler og nomadefolk.
Goa: Kolonihistorie, dejlige strande, smuk natur og frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde i Indien

Det frivillige arbejde finder sted i Goa, hvor du vil hjælpe skoler og lokalsamfund
med diverse opgaver og blive en integreret del af indiske børns hverdag for en
stund.
Efter din rundrejse i Indien kan du fortsætte med frivilligt arbejde. Det frivillige
arbejde tager udgangspunkt i at arbejde med børn på en skole, men såfremt
der er flere valgmuligheder indenfor det frivillige arbejde, vælges det ved
ankomst på destinationen.
Arbejdet på skolen, giver dig et indblik i de lokale børns liv og du er med til at
fremme deres lyst til at lære og ikke mindst deres lyst til at lære og tale
engelsk. Du vil have en stor indflydelse på børnenes hverdag, og du vil også
lære en masse om indiske lege.

PROGRAMOVERSIGT

Uge 1: Trekking, Himalaya bjergene, Monkey Temple, markeder, vandfald,
klostre & Tibetansk kultur
Uge 2: Delhi, Agra, Taj Mahal, Rajasthan, Udaipur, markeder, solnedgange,
Indisk dans, kameler, ørkenoplevelse, stjernehimmel
Uge 3: Mumbai, bådtur, elefantgrotter, Goa, strand, vandfald & krydderie
plantager
Uge 4: Panjim, World Heritage Site, børn, lokalsamfund & Frivilligt arbejde

Du finder priser og datoer på
www.adventureheart.com
Gratis Rejseforedrag

Kom og hør vores
tidligere deltagere
fortælle om deres
rejse, til et af vores
rejseforedrag i enten
Aarhus, Aalborg,
Odense eller
København

Cafémøde

Du kan også
booke Cafémøde
med en af vores
tidligere rejsende,
hvis du har brug
for mere specifik
viden om et
bestemt program

Adventure Heart, Christianshusvej 193 - DK - 2970 Hørsholm
Medlem af Rejsegarantifonden nr.853

www.adventureheart.com
Skriv eller ring til os
tfl. 45 76 18 00
Vi er også på
Facebook & Instagram
Med Venlig Hilsen
Adventure Heart

