
JE E IGEN BEST EXOT IC

Marigold Hotel
Rajasthan ligt bezaaid met vorstelijke optrekjes die nog steeds worden bewoond door 
lokale maharadja’s. De Nederlandse Arie-Jan Laan — oprichter van reisorganisatie 
Heritage Travel — ontdekte dat veel maharadja’s hun paleizen hebben opengesteld 
voor gasten. Ook jij kunt in zo’n paleis overnachten, en de hoofdrol spelen in jouw 
eigen versie van de filmklassieker The Best Exotic Marigold Hotel.
SCHRIJVER TOM AUSSEMS  FOTOGRAAF MIRJAM BLEEKER
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‘Elke keer als ik Rajasthan verlaat, 

heb ik het idee dat ze de 
decors inrollen en wachten 

tot ik weer terugkom’

Dinner with a view
Uitzicht op de 
Chambalrivier, vanaf het 
immense dakterras van 
Bhainsrorgarh Fort Hotel. 
Niet verkeerd, toch?

Vorige pagina’s
Fortuinlijk 
momentje
Bij aankomst in 
Bhainsrorgarh Fort Hotel 
vlogen er zwermen 
zwaluwen over de 
binnenplaats en door de 
open ruimtes heen.  
Alsof we op een filmset 
waren aanbeland. Op het 
dak genoten we van een 
heerlijke lunch en diner, 
geserveerd door strak 
geklede kelners. 
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Vooruit met die geit 
Een lokale geitenhoeder 

neemt een momentje 
voor zichzelf, in een van 

de vele tempels in 
Vijaynagar.
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‘na twintig jaar begrijp ik nog steeds  
helemaal niets van het land.  

juist daarom raak ik  
niet uitgekeken’

Solo in Polo 
Het Polo Forest in de 
buurt van Vijaynagar ligt 
bezaaid met tempelruïnes 
en andere overblijfselen 
uit de 10de eeuw. Deze 
opname is gemaakt met 
behulp van een drone. 
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Ook Arie-Jans mond viel open van verontwaardiging, toen hij in 
1988 voor het eerst voet zette op Indiase bodem. Maar al na twee 
dagen was hij bezeten. ‘Ik wilde door, om het land te doorgronden 
en de cultuur op te slurpen,’ herinnert hij. ‘Tot op heden is dat nog 
niet gelukt. Sterker nog: na dertig jaar begrijp ik nog steeds hele-
maal niets van het land. Juist daarom raak ik er niet op uitgekeken.’
  Door de jaren heen bouwde Arie-Jan een waardevol netwerk en 
zelfs vriendschappen met lokale maharadja’s op. Zij wijzen hem 
vaak op verborgen schatten. Dat kunnen de paleizen van familie-
leden zijn, maar ook oude burchten en overwoekerde privétempels. 
‘Elke keer als ik ze spreek komt er wel weer iets bovendrijven. Er is 
bijvoorbeeld een neef die ergens in de bossen een oud gebouw bezit. 
Of een oom die sinds kort gasten verwelkomt. Zo kom ik aan mijn 
adresjes.’ Eén keer per jaar stapt Arie-Jan op de motor, om de tips 
die hij ontving te onderzoeken en op zoek te gaan naar maharadja- 
erfgoed. Soms loopt het op niets uit. Soms is er één kamer die 
 helemaal te gek is. 

Erfgoed voor het oprapen
Gedurende de Britse overheersing bestond het Indisch subcontinent 
uit ongeveer zeshonderd koninkrijken, elk geleid door een 
 maharadja (of nawaab, als de heerser moslim was). De maharadja’s 
van het huidige Rajasthan behoren tot de Rajputs − van oudsher de 

‘Je hebt het gefotoshopt!’ roept 
een verontwaardigde Ms. Ainslie 
(Penelope Wilton), als ze voor 
het eerst een blik werpt op het 
afbrokkelende Best Exotic  
Marigold Hotel. ‘In de brochure 
heb ik u slechts een toekomstvisie 
aangeboden,’ antwoordt de 
energieke hotelmanager Sonny 
(Dev Patel). ‘Ik had gehoopt dat 
mijn visie reeds was uitgemond  
in het heden. Maar in India hebben 
we een gezegde: uiteindelijk zal 
alles goedkomen. Als het nog níét 
goed is, dan is het einde simpel-
weg nog niet aangebroken.’ 

Uitbundig Bundi
Als je in Bundi de tuktuk 

neemt en de stad uitrijdt, 
kom je vroeg of laat verlaten 
paleizen en buitenverblijven 

tegen die door de natuur zijn 
overgenomen. Wij gingen op 

ontdekking in de moesson
tijd. Vanwege de grote 

hoeveelheid regen zijn de 
erfgoederen omringd  

door groen.  
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‘Als je Unesco bij mij achter op de motor laat 

meekijken, zullen ze hun ogen  
niet geloven’

Het ultieme 
roadtripgevoel

Voor de ultieme roadtrip 
spring je op de motor of 
laat je je rondrijden over 

de achterafweggetjes van 
Rajasthan. Wij hadden het 

genoegen om een paar 
dagen met ArieJan zelf 

(voorop de motor) 
op pad te gaan. 

INDIA
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krijgerskaste − en genoten door de eeuwen heen veel aanzien. Zij 
heersten over hun eigen koninkrijk en vervulden een sociale, soms 
zelfs heilige functie. Een burcht was lange tijd noodzakelijk. In het 
geval van gevaar konden de maharadja en zijn familie zich hierin 
terugtrekken. De burchten werden uitgerust met enorme deuren 
met spiesen erop, om te voorkomen dat de olifanten van mogelijke 
tegenstanders de deur inbeukten. Na de komst van de Engelsen 
 werden de onderlinge strijdbijlen begraven. De situatie werd 
 stabieler. In een burcht wonen bleek wel héél oncomfortabel. Het 
was moeilijk om zo’n gebouw warm te houden in de winter, en koel 
te houden in de zomer. Om nog maar te zwijgen over het onder-
houd. Vrijwel alle maharadja’s lieten in de buurt van de burcht een 
nieuw paleis aanleggen, compleet met huistempel. Op de plek waar 
goed gejaagd kon worden verrees een gloednieuw jachtverblijf. En 
voor bezoekjes aan het politieke centrum − in dit geval Jaipur − 
 lieten ze voor het gemak een haveli (herenhuis) bouwen. De vorsten 
ontpopten zich dus tot ware vastgoedmagnaten. Maar erg lang 
 konden ze niet van hun privé-optrekjes genieten. 
  Toen India in 1947 onafhankelijk werd kregen de lokale vorsten 
te maken met een flinke knauw: de macht werd gecentraliseerd, en 
de invloed van de maharadja’s ingeperkt. Later, in 1971, besloot de 
toenmalige premier van India, Indira Ghandi, dat de rijkdom even-
rediger over het land moest worden verdeeld. Zij oordeelde dat de 
maharadja’s slechts een fractie van hun bezittingen mochten houden. 
Het gevolg is dat er verspreid door India, en met name Rajasthan, 
een grote hoeveelheid in de vergetelheid geraakte gebouwen staan. 
Arie-Jan: ‘Als je Unesco bij mij achter op de motor laat meekijken, 
zullen ze hun ogen niet geloven.’
  De maharadja’s van nu − vaak goed opgeleide en bereisde 
 mannen die als jongste telg het onroerend goed in de schoot kregen 
geworpen − zagen hun kans schoon. In het afgelopen decennium 
openden steeds meer maharadja’s hun paleisdeuren voor avontuur-
lijke reizigers die smachten naar een levensechte Best Exotic 
 Marigold Hotel-ervaring. De vorsten gebruiken de inkomsten uit  
hun heritage hotel om te voorzien in hun levensonderhoud. En om 
ervoor te zorgen dat de eigendommen geconserveerd blijven. 

India voor gevorderden
Reizigers die voor het eerst naar India gaan richten hun vizier meestal 
op Rajasthan. Terecht, vindt Arie-Jan. ‘Rajasthan is het perfecte 
 plaatje: tulbanden, vrouwen in sari’s (gewaden) en opzwepende dans 
en muziek. Daarnaast is het de dunstbevolkte deelstaat van het land, 
waardoor het gemakkelijker is om de massa te ontwijken. Wat ik 
 probeer te voorkomen is dat mensen na het afvinken van de Gouden 
Driehoek (Delhi - Agra - Jaipur) denken dat ze uitgekeken zijn. Dat 
zou eeuwig zonde zijn.’ Door maatreizen uit te stippelen probeert 
Arie-Jan reizigers juist te verleiden om af te wijken van de standaard-

Met de klok mee
Rijke historie

Kipling Palace, net buiten 
Bundi, is vernoemd naar 

Rudyard Kipling (auteur van 
The Jungle Book) die hier 

kortstondig verbleef.  
// Zwartwitfoto van een 

maharadja te paard. 
// Spiegeltjes in de 

vrouwenvertrekken van 
Taragarh Fort in Bundi.  

// Een van de rijkelijk 
versierde ruimtes van 

Taragarh Fort in Bundi. 

‘de maharadja is niet alleen je gastheer; 

hij is je tolk om zijn deel van india 
beter te leren begrijpen’

014013



Op de uitkijk 
Nadat de lokale maharadja

familie Taragarh Fort rond 
1900 verliet, raakte het uit 
1354 daterende bouwwerk 

op een helling boven  
Bundi ernstig in verval.  

Bundi wordt nauwelijks 
bezocht door toeristen. 

Hierdoor heb je het fort, dat 
zijn oorspronkelijke sfeer 

heeft behouden, praktisch 
voor jezelf. De wereld van 

de maharadja’s komt zo wel 
héél dichtbij. Wij hebben er 

uren rondgedwaald. 
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route. Combineer de Gouden Driehoek bijvoorbeeld met plattelands-
dorpen. De accommodaties, waaronder Fawlty Towers-achtige heritage 
hotels, zijn weliswaar niet van een vijfsterrenniveau. Maar de  beleving 
wél. ‘Elke keer als ik Rajasthan verlaat, heb ik het idee dat  
ze de decors inrollen en wachten tot ik weer terugkom.’
  Het voordeel van afgelegen heritage hotels is dat ze buiten de 
gebaande paden liggen, in gebieden waar weinig toeristen komen  
en het échte India nog door de lucht zindert. ‘Het leuke is dat je als 
 reiziger direct in contact komt met een lokale maharadja. Hij neemt je 
vervolgens mee de omgeving in, naar een tempel of burcht. Dat is 
natuurlijk veel leuker dan dat je in Jodhpur bij het grote fort rond-
loopt met een koptelefoon op. Of dat je in Delhi naar een sound and 
light show kijkt bij het Red Fort. De lokale maharadja is niet alleen je 
gastheer; hij is je tolk om zijn deel van India beter te leren begrijpen.’
  De meeste maharadja’s hebben inmiddels in de smiezen dat een 
heritage hotel succesvol kan zijn. Een aantal pakt het meteen groots en 
commercieel aan. Maar er zijn er nog steeds genoeg die in het hoog-
seizoen slechts vijf of zes boekingen per maand hebben. Dit zijn ook 
meteen de charmantste adressen. ‘Wandel er door het stadje en 
 mensen laten je trots hun buffel zien, die vijf liter melk per dag geeft. 
Voordat je het weet zit je bij een local thuis thee te drinken. In de 
 steden − zeker in de Gouden Driehoek − is dat toch anders. Als je 
daar ingaat op een uitnodiging, wordt er vroeg of laat koopwaar 
 aangeboden. Dat is wat ik er voor je uit probeer te filteren.’ 

Eenzaam aan de top
Hoewel India aan de weg timmert als technologische supermacht zijn 
de oude tradities nog sterk aanwezig. Bijna elke Indiër heeft een 
mobiel en er zweeft een Indiase satelliet in de ruimte. Maar tegelijker-
tijd kijkt men neer op lagere kasten. ‘Tijdens een recente roadtrip 
kwam ik door Karauli, een vrij belangrijk koninkrijk dat in verbinding 
stond met Jaipur,’ zegt Arie-Jan. ‘De lokale heerser wordt er door 
sommigen nog als halfgod aanbeden. Maar eigenlijk zit hij daar zelf 
niet op te wachten.’ Soms komt het voor dat een lokale bewoner,  
uit eerbied, naar het stof duikt, naar de voeten van de maharadja,  
die zich op zijn beurt geneert. Het sociale contact van de maharadja’s 
beperkt zich dan ook tot de eigen familie. Contact met mensen uit 
andere kasten is er wel, maar dit verloopt volgens eeuwenoude proto-
collen en is vaak formeel. Even de stad in lopen om een biertje te 
doen met de schoenmaker is er voor de maharadja’s niet bij. Tel daar-
bij op dat hun broers in wereldsteden als Londen of Mumbai wonen, 
en je snapt dat het leven van een lokale maharadja behoorlijk een-
zaam kan zijn. Veel van hen zijn blij als ze bezoek krijgen van reizigers 
zoals jij. Ze zullen je met open armen ontvangen, en je welkom heten 
in een levensecht filmdecor: je eigen Best Exotic Marigold Hotel. 

Een maatreis laten uitstippelen door Arie-Jan? Of je eigen heritage 
trail samenstellen? In het praktische informatiegedeelte aan het eind 
van deze reportage vind je alles wat je moet weten om deze unieke 
reiservaring op je eigen manier na te bootsen. Inclusief de slaap-
adresjes uit de reportage.

De ‘Fawlty Towers’-achtige heritage hotels  
zijn niet van vijfsterrenniveau. 

maar de reiservaring wél 

Muurbloempje 
Op de muren van 

Taragarh Fort zijn prachtige 
muurschilderingen 

aangebracht, waarop 
elementen uit het vroegere 
leven van de maharadja’s is 

afgebeeld. Een lokale gids 
leidt je rond door de 

voormalige heren- en 
vrouwenverblijven. Het fort 

wordt verder bewoond door 
aapjes, die zich er  

kostelijk vermaken.  
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Voor mensen die nog nooit in India zijn geweest is het 
noordwestelijke Rajasthan een voor de hand liggende 
keuze. De deelstaat is de dunst bevolkte van allemaal — 
een soort India light dus — en je kunt er in relatief korte 
tijd diverse hoogtepunten bezoeken. Tuurlijk, je zit nog 
steeds in steden van meer dan een miljoen inwoners; het 
toetert, belt en rinkelt. Maar de hotels zijn uitstekend en 
je geniet op deze wijze van een ‘gemakkelijke’, stressvrije 

vakantie. Voor de gevorderde reiziger is er ook nog een 
tweede optie: je combineert de toeristische trekpleisters 
met plattelandsdorpjes in het achterland, waar de tijd 
al decennialang stil lijkt te staan. Je levert ietsje in op 
 comfort, maar tilt jouw algemene reiservaring hierdoor in 
één klap naar vijf sterren. Je slaapt in heritage hotels (om-
getoverd Indiaas erfgoed), bezichtigt verborgen tempels 
en knoopt een praatje aan met His Royal Highness.

- TWEE WEKEN PALEISHOPPEN IN HET INDIA VAN WELEER -
RAJASTHAN VOOR GEVORDERDEN

Logeer in een heritage hotel
In Rajasthan vind je diverse heritage 
hotels. Sommige zijn groots van opzet, 
commercieel en prijzig. Andere worden 
maar mondjesmaat geboekt. Vermijd  
de grote steden als je een authentieke  
ervaring wilt. Columbus-fotografe  
Mirjam verbleef achtereenvolgens in  
de volgende accommodaties. 

gunstig geprijsd

HOTEL CHANDRA MAHAL HAVELI 
Prachtig, omgebouwd herenhuis in het 
plattelandsdorpje Pahersar (tussen Agra 
en Jaipur). De perfecte plek om even op 
adem te komen, alvorens je Rajasthan 
intrekt, vanaf € 88, amritara.co.in/ 
chandra-mahal-haveli-bharatpur 
RAMATHRA FORT  
Sprookjesachtig fort op een heuvel in  
het district Karauli. Het hotel beschikt  
over zes suites. ’s Avonds eet je in de  
buitenlucht, onder de fonkelende sterren-
hemel. In een van de torens is een jacuzzi 
geplaatst, vanaf € 117, ramathrafort.com. 

gunstig geprijsd

DEV NIWAS  
Traditionele haveli (herenhuis) in het  
pittoreske Bundi, met een binnentuin en 
een knusse sfeer. Bundi ligt aan de voet 
van Taragarh Fort. Het imposante doch 
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ernstig afgetakelde fort is publiek  
toegankelijk, vanaf € 19,  
jagatcollection.com/devniwas 
BHAINSRORGARH FORT  
Authentiek plattelandshotel op een  
klif aan de Chambalrivier. Geen allures, 
geen gedoe, gewoon op-en-top India, 
vanaf € 154, bhainsrorgarh.com 
VIJAY VILLAS PALACE  
Eenvoudig en sfeervol onderkomen in 
Vijaynagar (niet te verwarren met Vijay 
Vilas aan de kust). Van hieruit bezoek je 
10de-eeuwse tempels en ruïnes, waar- 
onder het door oerbos overwoekerde 
Polo. Prijs op aanvraag.  
Tel. +094263 95813,  
vijayvilas_vijaynagar@hotmail.com 

Maak een bootsafari  
op de Chambalrivier
Het Nationaal Chambal Vogel- en 
Wildreservaat is een vierhonderd  
kilometer lange, onaangetaste strook 
Chambalrivier – tevens de grens tussen 
Rajasthan en buurregio Madhya Pradesh. 
In het reservaat komen vele soorten flora 
en fauna voor, waaronder de moeras- 
krokodil en de zeldzame gangesdolfijn.  
In de wintermaanden maken trekvogels  
uit Siberië hier een tussenstop.  

Chambal Safari biedt riviersafari’s aan.  
Prijs op aanvraag, chambalsafaris.com

Bezoek Chittogarh-fort
Het honingkleurige Rajputfort van 
Chittogarh behoort tot de indruk-
wekkendste van Rajasthan. Toch slaan  
de meeste westerse toeristen het over.  
Om bij het fort te komen moet je eerst  
een kilometer omhoog lopen, onder  
zeven binnenpoorten door. Als je  
eenmaal boven bent kun je een soort  
rondweg volgen langs de belangrijkste  
bezienswaardigheden. 

Neem de trap in een stepwell
Waterputten (ook wel stepwells of baori) 
zijn in feite rijkelijk gedecoreerde water- 
reservoirs met symmetrisch aangelegde 
trappartijen. Gedurende de moessontijd 
lopen ze vol, waarna het water in de  
droge tijd gebruikt wordt voor irrigatie. 
Chand Baori, in het dorpje Abhaneri, 
behoort tot de oudste en diepste (19,5 m) 
van het land, chandbaori.org
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NOG MEER TIPS:  
COLUMBUSTRAVEL.NL/ 
INDIA

GRATIS ONLINE KAART • ZET DE HOTSPOTS VAN DE REPORTAGE OP JE TELEFOON! 
GA NAAR COLUMBUSTRAVEL.NL/KAART/RARA OF SCAN DE QR-CODE.
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COLUMBUS-FOTOGRAAF MIRJAM  
BLEEKER HEEFT EEN FORTUINLIJKE 
ONTMOETING IN EEN FORT. 

Sleutel tot  
het verleden
‘De huizen aan weerszijden van 
de nauwe straatjes van Bundi zijn 
blauw geschilderd en verweerd. 
Boven ons springen aapjes van 
dak naar dak. Handelslieden liggen 
in hun winkeltjes (half slapend) 
te wachten op klanten. En in het 
verlaten fort dat boven de stad 
uitrijst is geen mens te bekennen. 
We dwalen in ons eentje door 
de historische fortvertrekken en 
verliezen onszelf in de prachtige 
muurschilderingen. Grote, stenen 
olifanten fungeren als steunpilaren. 
Na een poosje treffen we een 
lokale gids. Hij vraagt of we 
misschien geïnteresseerd zijn in 
het bezichtigen van ‘bijzondere 
ruimtes’, die normaal voor toeristen 
gesloten blijven. Hij haalt een grote 
sleutelbos tevoorschijn. Lucky us! 
Dichter bij het maharadjaleven van 
weleer gaan we niet meer komen.’

MUNTEENHEID ROEPIE • 
TIJDVERSCHIL 3,5 OF 4,5 UUR 
LATER • TAAL HINDI, ENGELS 
• GROOTTE 79X NEDERLAND 
• AANTAL INWONERS 1,35 
MILJARD • REISDUUR 8 UUR  
• LANDCODE TELEFOON +91  
• EET GATTE KI SABZI 
(VEGETARISCH) • DRINK RAABDI, 
JAL-JEERA • KIJK THE BEST 
EXOTIC MARIGOLD HOTEL

BE ST E   RE IST IJD

j f m a m j j a s o n d Rajasthan
15 18 24 29 33 33 30 28 28 26 21 16 temperatuur (0C)

10 9 8 3 17 52 196 209 83 12 3 5 neerslag (mm per maand)

November, december en januari zijn de drukste maanden. In de maanden daarna  
(maart t/m juni) is het verzengend heet. In juli begint de moesson. Zodra het eerste buitje valt, 
kruipt de natuur uit haar schulp en kleurt de omgeving uitbundig groen. Eigenlijk is Rajasthan 
dan op haar mooist. Bovendien is de temperatuur aangenaam. Ook qua accommodatieprijzen 

is augustus t/m september een gunstige periode. Half oktober wordt er geoogst, waarna  
het landschap weer geel, dor en droog wordt. In oktober en februari vinden de meeste 

festivals plaats. Maar goed, eigenlijk is heel India één groot festival. 

VOOR MIJN PLANNING
Reizen naar Rajasthan
KLM heeft een directe vlucht van Amsterdam 
naar New Delhi en Mumbai. De meeste inter-
continentale vluchten komen ’s nachts of 
vroeg in de ochtend aan. Houd rekening met 
lange rijen voor de paspoortcontrole. 

Reizen binnen Rajasthan
Als je over de middelen beschikt is het aan te 
raden om een comfortabele auto met airco 
en privéchauffeur te regelen. Reizen met de 
trein is ook een optie. Wees er echter op tijd 
bij, zodat je een stoelreservering kunt maken. 
Zelf rijden is alleen weggelegd voor ervaren 
 automobilisten. De infrastructuur is in de 
 afgelopen jaren verbeterd, maar het verkeer 
kan erg chaotisch zijn. Pas op voor los lopende 
‘zwerfkoeien’. Columbus-fotografe Mirjam liet 
haar reis uitstippelen door Heritage Travel. 
Arie-Jan en zijn team  stippelen individuele 
maatreizen uit. Jij bepaalt de types accom-
modaties, de dag indeling, het aantal rust-
momenten en in hoeverre je de dialoog aan-
gaat met de lokale bevolking. De  expertise 
van Heritage Travel is gestoeld op twintig jaar 
aan reiservaringen. Ze weten als geen ander 
hoe je in India buiten de gebaande paden 
treedt, maar beseffen ook dat de culturele 
hoogtepunten niet mogen  ontbreken. Prijs-
indicatie voor een vijftiendaagse reis langs 
de plekken uit de  reportage: € 2700 p.p. (30 
september t/m 1 april) en € 2200 p.p. (15 april 
t/m 15  september). Prijzen zijn  exclusief 
vluchten — bijvoorbeeld heen op New Delhi 
en terug van Ahmedabad — en inclusief over-
nachtingen met ontbijt  (evt. lunch en/of diner), 
vervoer met chauffeur en sommige excursies. 
Eigen wensen? Vraag om vrij blijvend advies. 
Tel. 0207372204,  heritagetravel.nl

Papieren
Een e-visum is geldig voor dertig dagen en  
kost op dit moment € 23 p.p. Sommige visum-
centrales brengen hoge administratiekosten in 
rekening. Boek je e-visum daarom direct via 
indianembassy.nl
Betalen
Pinnen geeft je de beste koers. In alle grote  
steden kun je pinnen met je bankpas en credit-
card. Vergeet je pinpas niet op ‘internationaal’ 
te zetten. De meeste hotels accepteren Visa en 
Mastercard. Neem voor de zekerheid cashgeld 
in euro’s mee. Dit kun je omwisselen in je hotel. 
Eén euro is ongeveer tachtig roepies. 
Bellen en internet
India beschikt over een uitgebreid mobiel 
 netwerk. Alleen in afgelegen berggebieden  
heb je geen dekking. Vrijwel alle hotels bieden 
 gratis wifi aan, snel genoeg voor bellen via 
WhatsApp en Skype.
Prikken
DTP en Hepatitis A wordt aangeraden.  
Check ggd.nl voor de laatste stand van zaken. 
Dresscode
Respectvol een lokale tempel betreden? Draag 
als man dan een lange broek en een (polo)shirt 
dat de schouders bedekt. Ook voor vrouwen 
geldt: bedek je schouders, bijvoorbeeld met een 
doek of sjaal, en draag een lange broek of rok tot 
over de knieën. Soms word je vriendelijk verzocht 
om leren items, zoals een tas of riem, af of uit te 
doen. Het hoofd hoeft niet bedekt te worden. 
Kinderen mee?
Voor kinderen is een reis door India 
 onvergetelijk. De mensen zijn vredelievend en 
de cultuur prikkelend. Laat je door Heritage 
Travel informeren over de opties. Boek een 
kookcursus of yogasessie voor het hele gezin. 
Veel hotels beschikken over een zwembad en 
aaneengesloten kamers. 


