
 
 

Stranden in heilige steden 
 

Dag 
 

Van  Naar Transport Hotels opmerkingen 

1 Amsterdam Chennai Int’le vlucht   

2 Chennai Mahabaripuram 
( Mamallapuram) 

transfer Ideal beach 
Resort 

Chennai  Mahabaripuram  (transfer 2 uur) 
Vrije middag 

3 Mahabaripuram   Ideal Beach Vrije dag 

4 Mahabaripuram Dune Beach Prive auto The Dune Inclusief: bezoek Kanchipuram onderweg. 

5 Dune Beach  Prive auto The Dune Vrije dag 

6 Dune Beach Trichy Prive auto Grand 
Gardenia 

Dune Beach  Trichy  (reistijd 2 ½ uur) 
Inclusief: korte bezoek Pondicherry onderweg 
Vrije middag   (suggestie: rock tempel) 

7 Trichy Karaikudi Prive auto Chettinadu 
Mansion 

Vrije ochtend   (suggestie: bezoek Sri 
Ranganathamswamy tempel) 
’s middags naar Karaikudi.  (reistijd 4 uur) 
Inclusief: bezoek het korp Karaikudi 

8 Karaikudi Madurai Prive auto Fortune 
Pandiyan 

Vrije ochtend in Karaikudi 
Karaikudi  Madurai  (reistijd 2 ½ uur) 

9 Madurai  Prive auto Pandiyan Vrije dag 

10 Madurai Munnar Prive auto Deshadan Hill 
Resort 

Vrije ochtend. 
Madurai  Munnar   (reistijd 4 uur) 
Inclusief: bezoek top station onderweg 

11 Munnar  Prive auto Deshadan Vrije dag 

12 Munnar Kottayam Prive auto Vanila County 
homestay 

Munnar  Kottayam  (reistijd 5 ½ uur) 
Inclusief: bezoek plantage 

13 Kottayam Allepy Prive auto Houseboat 
 

Inclusief: backwater excursie  en overnachting 
op de Houseboat.  Air-co Delux Houseboat met 
alle maaltijden inbegrepen op de boot 

14 Allepy Cochi transfer Fort House Reistijd 2 uur naar Cochi 
Inclusief: avond Kathakali dans voorstelling 

15 Cochi   Fort House  Vrije dag 

16 Cochi Amsterdam Int’le vlucht ---  

 
De prijs voor dit arrangement is per persoon INR 119500,=  (EURO 1840,=) op basis van twee personen. 
 
 
De prijs in EURO wordt bepaald aan de dagkoers bij de ABN- AMRO op de dag van de boeking. 
 
 
Prijzen zijn inclusief:  

 Hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamer met ontbijt.   

 Alle transfers (luchthaven /station  Hotel)  

 al het voervoer zoals in het bovenstaande reisschema 

 Alle excursies (exclusief entrees) zoals in het bovenstaande reisschema. 
 

Prijzen zijn exclusief:  

 Internationale vluchten met Emirates en luchthavenbelastingen 

 verzekeringen, visa, persoonlijke uitgaven, fooien, eten en drinken tenzij anders vermeld en 
optionele excursies.  

 
 

Prijzen zijn een indicatie en  op basis van laagseizoen. Prijzen zijn aan veranderingen onderhevig door o.a. geldkoersen, 
seizoenen, beschikbaarheid e.d.. Vraag daarom altijd voor de actuele prijs een prijsopgave op middels een offerte op 

maat. 
 



 
Aanvullende info 
Het bovenstaand programma is slechts EEN VOORBEELD. We maken alle reizen op maat, dus aanpassingen 
zijn altijd mogelijk, zowel qua route, uitstapplaatsen, hotels, excursies etc etc.  
Pas dus aan waar gewenst en laat het ons weten. We sturen je dan zo spoedig mogelijk een aangepast 
reisplan met prijs. 
 
 
Internationale vluchten 
Wij kunnen uiteraard ook voor passende vluchten voor je verzorgen, tegen vaak gunstigere tarieven en of 
voorwaarden dan dat je zelf kunt boeken op internet. 
 
Daarnaast kunnen we je veel geld besparen door een ‘slim ticket’ voor je te boeken. Een ’slim 
ticket’  maakt je reis een (heel) stuk goedkoper, al kan een dergelijk ticket in eerste instantie (wat) 
duurder lijken.   
Met een ’slim ticket’ wordt je landarrangement zoveel goedkoper dat je op de totale reissom ( vluchten 
plus landarrangement ) tot soms enkele honderden euro’s kunt besparen.  
 
Wij kijken voor een vliegticket altijd naar het geheel van je reis, omdat je op die manier vaak een betere 
reis krijgt, voor een betere prijs ! En dat lijkt ons best wel slim.  
 
 
 


