
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Centraal - India 



Begeleide rondreis Centraal-India 

18 dagen 

Vertrekdatum: 10 november 2023 

PROGRAMMA 

Dag 1: Brussel - Hyderabad 

Vertrek uit Zaventem naar Hyderabad. 

 

Dag 2: Hyderabad 

Aankomst te Hyderabad en transfer naar het hotel waar we onze bagage afzetten. Bezoek aan Hyderabad. 

Onze reis door een onbekend stuk India begint in deze stad, gesticht in de 16de eeuw door de koninklijke 

Qutab Shahi-familie. In Hyderabad brengen we een bezoek aan de Birla-tempel, zien we het Indira-park, de 

koninklijke Qutab Shahi-tombes, het Salarjung-museum met zijn immense collectie (meer dan 35.000 

stukken), het Charminar-monument en het kunstmatig aangelegde Hussain Sagar-meer waar één van de 

grootste stenen boeddha-beelden ter wereld te bewonderen valt. Hotel Lemon Tree Banjara Hills. (M-A) 

 

Dag 3: Hyderabad 

Bezoek aan het Golconda-fort, een bouwwerk dat werd gesticht in de 13de eeuw maar pas echt tot een 

massief en indrukwekkend granieten fort werd uitgebouwd in de 16de eeuw onder de Qutab Shahi-

koningen.  Bijna 80 jaar lang was dit fort de hoofdplaats van het onafhankelijke staatje Telangana.  In de 17de 

eeuw werd het fort belegerd door moghul-soldaten en koning Abul Hasan, de laatste der Qutab Shahi-

heersers, slaagde er in om acht maanden lang stand te houden binnen de muren van het ontzagwekkende 

fort. Zeven kilometer verdedigingsmuren omvatten een wirwar aan uitkijktorens, feestzalen, wapenarsenalen, 

stallen en woonruimtes voor verschillende regimenten. We komen er regelrecht terecht in het middeleeuwse 

India. (O-M-A) 

 

Dag 4: Hyderabad - Bijapur 

We verlaten Hyderabad en zetten koers richting Bijapur. Onderweg brengen we een bezoek aan de Masjid-

moskee in Gulbarga. Hotel Madhuvan International. (O-M-A) 

 

Dag 5: Bijapur - Badami 

Bijapur wordt wel eens het Agra van het zuiden genoemd omwille van de 15de-, 16de- en 17de-eeuwse 

moslimarchitectuur die overal in de stad is terug te vinden. Moskeeën, mausolea, paleizen en 

verdedigingsmuren sieren de stad en worden bekroond door het indrukwekkende mausoleum Gol Gumbaz 

dat met zijn gigantische hemisferische koepel de hele omgeving domineert. De sobere sierlijkheid van de 

meeste bouwwerken van deze stad contrasteert perfect met het barokke beeldhouwwerk van de Chalukya-

dynastie die verder zuidwaarts in India floreerde. We bezoeken eveneens het Ibrahim Rouza-monument, vaak 

beschouwd als één van de mooiste islamitische monumenten van India. Het mausoleum werd gebouwd in 

de bloeiperiode van Bijapur en is een voorbeeld van elegantie en fijn detailwerk. In de namiddag reizen we 

naar Badami. Hotel Krishna Heritage. (O-M-A) 

 

Dag 6: Badami - Hospet 

De stad Badami ligt genesteld aan de voet van een klip en wordt gekenmerkt door talrijke uit de rots 

gehouwen tempels en beelden die als het ware de geschiedenis van alle religieuze strekkingen in India 

uitbeelden. Vrijwel het hele gebied lijkt bedekt met uit rode zandsteen gehakte tempels, figuren, inscripties en 

verdedigingsmuren. Het geheel is een getuigenis van het belang dat deze plaats had voor de Chalukya-

dynastie en hun voorgangers. We brengen een uitgebreid bezoek aan de prachtige rotstempels. In de 

namiddag reizen we door naar Hospet. Onderweg brengen we een bezoek aan Pattadakal, de laatste 



hoofdstad van de Chalukya-dynastie. Hier krijgen we schitterende voorbeelden van narratieve 

beeldhouwkunst waarbij de belangrijkste hindoe-epen als inspiratiebron dienden. Hotel Krishna Palace. (O-

M-A) 

 

Dag 7: Hospet 

De ganse dag is gewijd aan het bezoek van de Vijayanagar-ruïnes te Hampi. Ooit was deze plaats de 

hoofdstad van één van de grootste hindoerijken uit de Indiase geschiedenis. Vijayanagar werd gesticht door 

de Telugu-prinsen in 1336 en bereikte het toppunt van zijn bloei in de 16de eeuw. Het rijk controleerde op dat 

moment de hele specerijenhandel en katoenteelt in de regio en de lokale bazaars waren echte commerciële 

knooppunten. Eeuwen geleden beschreven buitenlandse bezoekers de pracht van deze stad als “groter dan 

het oog ooit zag en het oor ooit hoorde”. Meer dan 400 jaar na de verwoesting van Hampi laten de 

overblijfselen van de enorm fijn bewerkte tempels, gelegen in een subliem natuurlijk kader, nog steeds een 

onvergetelijke indruk na. Na dit bezoek rijden we terug naar Hospet. (O-M-A) 

 

Dag 8: Hospet - Bangalore 

We zetten vandaag koers naar Bangalore, een typische Indische stad in volle expansie. Bij aankomst nemen 

we onze intrek in hotel Chancery Pavilion. (O-M-A) 

 

Dag 9: Bangalore - Bhubaneswar 

Na het ontbijt nemen we de vlucht naar Bhubaneswar, hoofdplaats van de staat Orissa. De stad is doorspekt 

met bijna 700 tempels waarvan we de belangrijkste een bezoekje brengen. We zien de Parsurameswar 

tempel, de Lingaraj- en de Rajarani tempels. Hotel Trident. (O-M-A) 

 

Dag 10: Bhubaneswar (Konark-Puri) 

We trekken een volle dag uit voor een bezoek aan Konark en Puri. De Zonnetempel van Konark ( Unesco 

Werelderfgoed) is één van de meest indrukwekkende tempels van het land. De tempel werd gebouwd in de 

13de eeuw en werd volledig opgevat als een koets voor de Vedische zonnegod Surya (vandaar de naam 

Zonnetempel). 24 gigantische in steen gesculpteerde wielen en zeven machtige stenen paarden omringen 

het bouwwerk dat verder volledig bedekt lijkt met beelden, basreliëfs en beeldhouwwerk. In Puri maken we 

kennis met de drukte rond de Jagannath-tempel, één van de belangrijkste pelgrimsoorden van het hele 

subcontinent. Deze 12-de eeuwse tempel is gewijd aan Jagannath, heerser van het universum, en telt 6000 

priesters om alle complexe rituelen en ceremonieën van de Jagannath-cultus uit te voeren. (O-M-A) 

 

Dag 11: Bhubaneswar - Baliguda 

Vandaag beginnen we aan een onvergetelijke tocht door de zogenaamde “stammen-gordel” van Orissa. Ooit 

woonden meer dan 60 verschillende stammen in Orissa. Nog steeds vormen deze oorspronkelijke bewoners, 

de “adivasis”, meer dan een vierde van de totale bevolking van deze staat. Een aantal van hen leeft nog steeds 

volgens hun eigen tradities. Orissa biedt dan ook nog één van die zeldzame gelegenheden om in India kennis 

te maken met de levensstijl van een aantal oorspronkelijke bewoners. Het gebied is nog steeds vrij geïsoleerd 

en de faciliteiten en de infrastructuur zijn er navenant. Wie er niet voor terugschrikt even een paar dagen aan 

comfort in te leveren, krijgt een unieke ervaring als beloning. Rit naar Phulbani, waarbij we terechtkomen 

in het gebied van de Kondha-stam, waarvan een aantal groepen te herkennen zijn aan hun 

gezichtstattoeages. Picknick-lunch. Verder naar Baliguda. We nemen onze intrek in het eenvoudige hotel 

Bivab.(O-M-A) 

 

Dag 12: Baliguda - Rayagada 

In de voormiddag maken we een wandeling naar een aantal Kondha-dorpen waarbij we kennis maken met 

deze stam en hun levenswijze. We zien er ook de offerpilaren die duiden op de vroegere gewoonte van de 

Kondha mensenoffers te brengen. In de namiddag rijden we verder naar Rayagada. Overnachting in het 

eenvoudige Sai International hotel. (O-M-A) 

 

Dag 13: Rayagada - Jeypore 

In de ochtend rijden we naar Chatikona waar we getuige kunnen zijn van de levendige drukte op de wekelijkse 

Dongriya Kondha markt. Deze tak van de Kondha’s zijn landbouwers en voor hen is de markt waar ze hun 



producten aan de man kunnen brengen dan ook heel belangrijk. De stam leeft nog steeds in uiterst primitieve 

omstandigheden. We reizen verder naar Jeypore en bezoeken onderweg het dorp Mali Semi. We overnachten 

in het eenvoudige Peta Eco Camp. (O-M-A) 

 

Dag 14: Jeypore - Onkudelli - Jeypore 

Vanuit Jeypore zetten we koers naar Onkudelli, waar we opnieuw een wekelijkse markt kunnen meemaken. 

Deze markt wordt gefrequenteerd door verschillende stammen waaronder de Bonda’s, een stam die nog 

steeds vrij primitief leeft en deel uitmaakt van de Austro-Aziatische etnische groep, de Gadaba’s en de 

Didayees. We gaan ook even langs bij een Gadaba-dorp waar we de gelegenheid zullen krijgen om hun 

traditionele “dhemsa”-dans te aanschouwen. Terug naar Jeypore. (O-M-A) 

 

Dag 15: Jeypore - Vishakhapatnam 

Rit naar de vrijdagmarkt in Kunduli, waar we kennis maken met de Dharua Gonda stam. Tijdens ons verblijf 

in Orissa zien we ook enkele dorpen van de Paroja-stam. In de namiddag zetten we koers naar 

Vishakhapatnam. Hotel The Park, gelegen aan de zee. (O-M-A) 

 

Dag 16: Vishakhapatnam - Kolkata 

Na het ontbijt, brengen we een bezoek aan de Vishnu-tempel te Simachalam, één van de belangrijkste 

heiligdommen in de regio. Namiddagvlucht naar Kolkata. Hotel The Oberoi Grand. (O-M-A) 

 

Dag 17: Kolkata 

In de voormiddag maken we een stadsrondrit en bekijken daarbij enkele belangrijke bezienswaardigheden 

van Kolkata. We zien o.m.  de  Howrah-brug, de Dakshineshwar Kali- en de Parshwanath Jain-tempel. Ook 

houden we even halt bij het weeshuis opgericht door Moeder Theresa. In de namiddag kunnen we nog 

eventjes genieten van ons mooie hotel. (O-M-A) 

 

Dag 18: Kolkata - Brussel 

Vlucht naar Brussel. 

 

 
 

: De meeste Dromen-reizen zijn toegankelijk voor reizigers met een normale fysieke conditie. Een paar 

programma’s zijn echter – om uiteenlopende redenen - avontuurlijker te noemen. Soms reizen we (deels) 

met terreinwagens omdat het wegennetwerk niet al te best is. Dit betekent dat reizigers tegen een stootje (of 

een putje) moeten kunnen en dat korte trajecten toch lang kunnen duren. Soms trekken we door 

onherbergzame of weinig toeristische gebieden waar de accommodatie en eetgelegenheden eenvoudig tot 

zeer eenvoudig zijn. In een aantal programma’s zijn wandelingen voorzien die ietsje zwaarder zijn dan 

gewoonlijk. Voor velen maakt dit de reis net speciaal, maar sommigen voelen zich hier misschien minder 

goed bij. Reizen aangeduid met een jeep-symbool zijn daarom enkel geschikt voor doorwinterde reizigers 

met een positieve ingesteldheid die beperkter comfort weten te relativeren. Aarzel niet ons te contacteren als 

u hierover vragen zou hebben. 

Concreet voor deze reis: In het stammengebied van Orissa (dag 11 tot dag 16) wordt met kleine bus(jes) 

gereisd over heel vaak onverharde wegen. Hier zijn de hotels ook eenvoudiger. 



 

Inbegrepen in de prijzen 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 november 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

 

Niet inbegrepen in de prijzen 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Visumkost 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 


