ZUID - INDIA
Je hebt gekozen voor onze boeiende rondreis in Zuid-India. De maanden, weken van wachten zijn bijna voorbij.
Van zodra je in Chennai van het vliegtuig stapt, zal elk geluid en elke geur je ervan overtuigen dat je op een
magische plaats bent aangekomen.
Vereiste documenten:
Voor je reis naar India heb je een internationaal paspoort nodig dat ten minste 6 maanden na de vervaldatum
van je visum geldig is. Ook kinderen moeten in het bezit zijn van een internationaal paspoort. Het visum moet
nog 3 maanden geldig zijn vanaf de aanvraagdatum (niet vanaf het vertrek of de aankomst in India). Dit visum
kan aangevraagd worden bij de Indische ambassade.
Tegen een kleine vergoeding kan je ook beroep doen op onze visumservice, raadpleeg je reisagent. Nog meer
informatie op http://in.vfsglobal.be, hier kan je ook de aanvraagformulieren downloaden. Praktische
informatie omtrent je reisdocumenten: zie www.diplomatie.belgium.be.
Vaccinaties en gezondheid:
Vaccinatie tegen hepatitis A en B, en tyfus is sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en
difterie. Raadpleeg eventueel je huisarts en/of het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Tel.: 03 – 247.66.66
of www.itg.be).
Behalve in de bergstreken (boven de 2000m) is er in India een wisselend malariarisico, maar de kans varieert
sterk naargelang van de streek, het seizoen en het jaar. Drink geen leidingwater en vermijd ijsjes, melk,
ongeschilde groente en fruit en niet goed doorbakken vlees. In je reisapotheek mag zeker geen middel tegen
reizigersdiarree ontbreken om de bijna onvermijdelijke “Delhi belly” tegen te gaan.
Verzekeringen
Vertrek niet zonder reisverzekering! Deze verzekering raden wij ten stelligste aan (ook als aanvulling op
eventuele ziekenfondsverzekeringen).
Noodnummers:
Reizen naar en door verre bestemmingen vergen heel wat organisatie. Hoewel wij al het mogelijke hebben
ondernomen om van je wereldreis een succes te maken, kan zich uitzonderlijk toch een noodgeval voordoen.
1.
2.

3.

Thomas Cook-balie op Zaventem: (32) (0)2/753.24.37.
In geval van problemen op de bestemming, wend je je eerst en zo spoedig mogelijk tot je tourleader.
Meestal vindt hij/zij een geschikte oplossing. Zo niet, raden wij je aan om het Thomas Cookservicenummer te bellen: (32) (0)70/224.306. Wij helpen je graag verder, 24 uren op 24 en 7 dagen op
7. Bij ons ben je verzekerd van een zorgeloze vakantie. Heb je een vraag vooraleer je vertrekt, dan kan
je hiermee terecht bij je reisagent.
In uitzonderlijke gevallen: noodnummer ter plaatse:
• Mr. Vinod Khanna
+ 00 91 98 99024286
• Mr. Deepak Mathur
+ 00 91 98 11504567
• Mr. Nirmal Saxena
+ 00 91 99 99005798

Goede reis:
Namens je reisagent en namens alle medewerkers van Discover wensen wij je alvast een boeiende vakantie!
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Ambassade van India in België

Belgische ambassade in India

Vleurgatsesteenweg 217
1050 Elsene
Tel:
+ 32 (0)2 645 18 50
+ 32 (0)2 640 91 40
Fax :
+ 32 (0)2 648 96 38
E-mail: admin@indembassy.be

50 – N Shantipath
Chanakypuri – New Delhi
Tel.:
+ 91 11 424 280 00
Fax :
+ 91 11 424 280 02
Noodnummer : + 91 98 10 117931 (buiten de
openingsuren)
E-mail: newdelhi@diplobel.fed.be

Communicatie:
In India ben je bereikbaar per GSM in de meeste grote steden. Raadpleeg je GSM-operator voor gedetailleerde
informatie. Er zijn overal in India privé telefoondiensten (STD/ISD), van waaruit je gemakkelijk naar binnen- en
buitenland kan bellen. Sommige zijn 24/24 u geopend. Bellen vanuit het hotel is duurder. Het landnummer van
India is 0091. Er zijn internetcafés in de grote steden en de meeste toeristische gebieden. De snelheid van de
verbinding varieert van plaats tot plaats.

Elektriciteit:
De gangbare netspanning is 220 volt (2- of 3 polige stekkers). Een internationale reisstekker, geschikt voor
vrijwel alle stopcontacten in de wereld, is handig.

Feestdagen:
Er zijn heel wat feestdagen in India, maar slechts enkele zijn officiële feestdagen.
Dit zijn de belangrijkste officiële feestdagen in 2014:
-

26 januari:
27 februari:
17 maart:
15 augustus:
29 augustus:
2 oktober:
23 otkober:
25 december:

Republic Day (nationale feestdag)
Maha Shivaratri: Grote Nacht van Shiva (17 februari in 2015)
Holi (6 maart in 2015)
Onafhankelijkheidsdag
Ganesh Chaturthi: Geboortedag van Ganesh (17 september in 2015)
Verjaardag van Mahatma Gandhi
Divali (11 november in 2015)
Kerstmis

Ter ere van bepaalde feestdagen of gebeurtenissen (vooral voortkomend uit het Hindoeïsme) houdt men in
India dikwijls een festival dat meerdere dagen kan duren. Deze festivals vallen jaarlijks telkens rond dezelfde
periode in een bepaalde stad of regio.

2

Fooien:
Voor veel mensen in India vormen fooien een levensnoodzakelijke bron van inkomen. Het is dan ook de
gewoonte een fooi na te laten voor kamermeisjes, gidsen en autocarchauffeurs. Ook in een restaurant wordt
van jou verwacht dat je, indien de bediening goed was, een fooi nalaat. Voor een tweeweekse rondreis voorzie
je best een bedrag van € 70.

Fotografie en video:
Respecteer de lokale gebruiken en vraag personen vooraf de toestemming om hen te fotograferen. Stuur hen
eventueel de foto na. Bij heel wat monumenten moet je voor het maken van video-opnamen en foto's betalen.
Het is in India ten stelligste verboden foto's te nemen van strategische gebouwen (bruggen, militaire
gebouwen, luchthavens).

Gebruiken en gewoonten:
-

-

-

-

De Indiase bevolking is verdeeld in rangordes, ook wel kasten genoemd. Het is niet mogelijk tijdens
het leven te veranderen van kaste, met andere woorden: geboren in de laagste kaste is sterven in de
laagste kaste. Enkel door goed te leven (volgens de regels en goed doen voor de medemens) kan men
in een volgend leven terugkomen in een hogere kaste. Het kastensysteem is de oorzaak van grote
sociale en economische verschillen. Voor ons westerling is het onbegrijpelijk dat deze verschillen over
het algemeen zomaar worden geaccepteerd. Mensen zien het als hun lot om tot een bepaalde kaste
te horen. Het kastensysteem is door de regering officieel wel afgeschaft, maar blijft wel voortleven
onder de bevolking.
De koe is een heilig dier en wordt met groot respect behandeld. Als een koe geen melk meer geeft,
wordt die vrijgelaten. Dit is dan ook de reden waarom er zoveel koeien los door de straten dwalen.
Hennep tatoeages worden aangebracht bij zowel de man als de vrouw wanneer zij in het huwelijk
treden: bij de man is dit om de ringvinger en de pink, bij de vrouw is dit op de voet en een stukje been
tot ongeveer halverwege de knie.
Bangles zijn versierde metalen armbanden die hoofdzakelijk gedragen worden door jonge en
zwangere vrouwen. Men gelooft dat het geluk en voorspoed brengt en dat het ongeboren kind rustig
wordt door het vrolijk gerinkel ervan.
Goud en pauwenveren brengen geluk en voorspoed.
Op straat wordt niet geknuffeld of gekust, zelfs een hand geven wordt niet echt aanvaard.
Vervang je handdruk door het Indische gebaar: hou je handpalmen tegen elkaar onder je kin en hou je
hoofd wat naar beneden gericht.
De linkerhand wordt als onrein gezien. Gebruik die dan ook niet bij het aannemen van iets, bij het
wijzen…
Aanraken van het hoofd (ook dat van kinderen) wordt niet geapprecieerd.
Als iemand op je vraag reageert met een zijdelings knikkend gebaar (een soort wiegen) en een brede
glimlach (onze ‘nee’) betekent dit ‘ja’.
Het Indische eten is nogal kruidig en wordt vaak geserveerd op bananen-bladeren. Dit geeft het eten
een extra aroma.
India is een grote producent van thee. Overal vind je wel een plaats waar je een kopje black tea of
kruidenthee kan drinken.
Het lokale vervoermiddel is de ‘riksja’ die je mits betaling overal naartoe brengt. Een kleurrijke
ervaring ter vervanging van de taxi.

Geld:
• Munteenheid
De munteenheid is de Indische roepi (INR):100 INR = ca. € 1,27 (koers sep.’14). In- en uitvoer van deze munt is
verboden. Bankbiljetten in India kunnen soms in erg slechte staat zijn, aanvaard geen biljetten die gescheurd
zijn. Probeer zo veel mogelijk gepast geld en kleine coupures te voorzien voor aankopen in winkeltjes, ritjes
met de riksja,….
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• Aanbevolen munt
Je betaalt bij voorkeur in euro of USD. Je kan geld wisselen in banken, maar hou er rekening mee dat dit
tijdrovend kan zijn (invullen van formulieren). In de meeste steden zijn er officiële wisselkantoren, de koers is
hier meestal iets minder goed dan in de banken, maar het gaat veel sneller.
• Kredietkaarten
Je kan vrijwel overal terecht met Visa en Eurocard/Mastercard. De meeste (middel)grote steden beschikken
over bankautomaten (Maestro).
• Approximatieve kosten ter plaatse:
Over het algemeen is India een stuk goedkoper wat betreft eten en drinken.
Koffie of thee
ca. € 1
Frisdrank
ca. € 1
Lokaal bier (750 ml)
ca. € 3,50
Geïmporteerd bier
ca. € 5,00
Fles water
ca. € 1
Afdingen is een ingeburgerd gebruik in India, je kan over zeer veel zaken onderhandelen (transport, souvenirs,
….).

Geografie:
-

-

Hoofdstad: New Delhi
Grootste stad: Mumbai (nieuwe benaming van Bombay)
Oppervlakte: 3.287.263 km² (India is het nummer 7 van de grootste landen ter wereld)
Bevolking: 1.027 miljard inwoners met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 312,4 inwoners per
km²
Levensverwachting: ca. 63 jaar
Wegen: de afstanden in Rajasthan zijn lang. De wegen zijn vaak hobbelig en minder comfortabel dan
bij ons
Grenzen: 15.200 km landgrenzen: in het Noorden met China, Nepal en Bhutan, in het Oosten met
Myanmar en Bangladesh, in het westen met Pakistan
Kustlijn: 6.100 km lange kustlijn aan de Indische Oceaan en de Golf van Bengalen
De 4 grote geografische zones: het Himalaya-gebergte in het noorden (hoogste punt Kanchenjunga:
8.598 meter), de vruchtbare laagvlaktes met rivieren zoals de Ganges die uit de Himalaya vloeien, het
woestijngebied Thar in het westen en het groot plateau Deccan in het zuiden van India dat van de kust
wordt gescheiden door 2 bergketens, de oostelijke Ghats en de westelijke Ghats.
De naam ‘India’ komt oorspronkelijk van de rivier de Indus die slechts voor een klein gedeelte door het
land stroomt

Godsdienst:
Hindoes: 82.6%, Moslims: 11.4%, Katholieken: 2,4%, Sikhs: 2%, Boeddhisten: 0,7%, Jaïnisten: 0,5%, andere:
0,4%
Gelieve aangepaste kledij te voorzien voor tempelbezoeken: schouders en benen moeten bedekt zijn. Er wordt
ook verwacht dat de schoenen uitgedaan worden bij het betreden van tempels.

Kledij:
Je neemt het best luchtige katoenen kledij mee die je in laagjes over elkaar kunt dragen. Voor de frissere
winternachten vergeet je best geen warmere pull of fleece. Een regenjas kan altijd van pas komen, vooral
indien je reist tijdens het moessonseizoen.
Tijdens de rondreis raden wij je aan om o.a. stevige schoenen, een hoofddeksel, een zonnecrème met hoge
beschermingsfactor en een zaklamp mee te nemen.
Bij de keuze van je kledij vragen wij je respect te tonen voor de plaatselijke cultuur. De Indiase bevolking is zeer
conservatief wat betreft kledij. Van vrouwen wordt verwacht dat ze altijd lange, alles verhullende kledij dragen
(benen en schouders bedekt). Mannen dragen best altijd een T-shirt en vermijden het dragen van shorts (een
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teken van lage kaste). In tempels en moskeeën wordt er veelal verwacht dat je het hoofd bedekt (sjaaltjes zijn
soms te huur). De lokale bevolking apprecieert het ten zeerste indien je je aanpast aan de lokale
kledinggewoontes, je zal hierdoor nog meer plezier beleven aan je reis.

Klimaat:
In het algemeen zijn er in India 3 seizoenen: warm, nat (moesson), en droog. De beste tijd om de meeste
plaatsen te bezoeken is gedurende de koelere tijd van het jaar: van november tot midden februari. Vanaf eind
mei begint de moesson hier en daar de kop op te steken. De moesson wordt gekenmerkt door regenbuien,
meestal kort en hevig maar ze kunnen ook een paar dagen duren.
Zuid India heeft een tropisch klimaat en kan je het beste bezoeken van september tot maart. De verschillen in
temperatuur zijn door het jaar heen niet zo groot. April en mei zijn de heetste maanden. De belangrijkste factor
die bepalend is voor de beste reistijd in Zuid-India is de moesson. De hevige zuid-west moesson duurt van juni
tot en met september. De regenval langs de westkust van het schiereiland neemt in deze periode af naarmate
deze moesson over het Deccan-plateau naar het oosten toe wegtrekt. De noord-oost moesson is beduidend
korter en treft met name de oostkust. Vooral in november en het begin van december valt daar dan veel regen.
Het klimaat wordt verder nog beïnvloed door de plaatselijke hoogteverschillen. In de bergen van de Westelijke
Ghats liggen de temperaturen beduidend lager dan in het laagland. In de wintermaanden moet je daar
rekening houden met koude nachten, waarbij de temperatuur gemakkelijk onder de tien graden duikt.
Het Deccan-plateau, met plaatsen als Mysore en Hassan, heeft door een hogere ligging een aangenamer
klimaat met gematigde temperaturen en een lage vochtigheidsgraad.
Voor actuele weersinformatie: www.meteoonline.be
klimaattabel (bron KMI):

Chennai
gemidd.
max. T°
# dagen
regen

Goa
gemidd.
max. T°
# dagen
regen

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

29

31

33

35

38

38

36

35

34

32

29

29

1

1

0

1

2

3

7

7

5

8

9
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Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

31

31

32

33

32

30

29

28

29

31

32

32

0

0

1

1

3

21

24

22

12

5

3

2

Taal:
Je kan overal met Engels terecht. Verder zijn er 15 officiële talen en een aantal duizend niet erkende dialecten.

Tijdsverschil:
In de wintertijd is het 4.30 u. later in India, in onze zomer is het 3.30 u. later in India.

Veiligheid:
Bezit, handel of gebruik van wapens is ten strengste verboden: hierop staan zware straffen. Pas op voor
zakkenrollers op drukke plaatsen zoals markten, stations en drukke steegjes.
Voor meer info: www.diplomatie.belgium.be
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VLUCHTEN EN BAGAGE
1. Internationale vluchten met Jet Airways
Heen:

Brussel – Mumbai – Chennai

Terugreis:

Twee mogelijkheden:
1. Bangalore – Mumbai – Brussel
2. Bangalore – Goa – Mumbai - Brussel

Meer info:
• Teletekst: check Teletekst pag. 380 (aankomst) of 381(vertrek):
• Website van Jet Airways: www.jetairways.com
• Informatie luchthaven Brussel:
 Infofoon: 0900/700 00 (€ 0,45 /min.). Vanuit het buitenland: (32) (0)2 753.77.53.
 Thomas Cook -balie: tel.: 02/753.24.37.
2. Bagage (vlucht):
De gratis toegestane bagage is beperkt tot 1 stuk bagage van max. 23 kg per persoon in economy class en 3
stuks per persoon in business class.
Bovenop de ingecheckte bagage heb je het recht om 1 stuk handbagage aan boord mee te nemen + een
fototas/handtas/wandelstok of paraplu.
Deze handbagage mag maximum volgende afmetingen hebben – 55cm x 35cm x 25cm - en mag niet zwaarder
wegen dan 7 kg. Voor business class passagiers gelden soepeler regels.
Om veiligheidsredenen is het verboden om voorwerpen met scherpe punten, zoals nagelknippertjes, schaartjes
en zakmessen, mee te nemen in je handbagage.
Wij raden je aan om waardevolle voorwerpen en documenten steeds in je handbagage bij te houden.
Nieuwe EU-beveiligingsregels :
Deze leggen beperkingen op inzake de hoeveelheid vloeistoffen die je mag meenemen voorbij de
controlepunten. De regels gelden voor alle passagiers die vertrekken op gelijk welke luchthaven in de EU,
ongeacht hun bestemming.
Dit betekent dat je samen met je handbagage bij de controlepunten word gecontroleerd op vloeistoffen en
andere verboden artikelen.
Je mag enkel kleine hoeveelheden vloeistoffen in je handbagage meenemen. Deze vloeistoffen moeten zich in
aparte verpakkingen bevinden met elk een maximumcapaciteit van 100 milliliter. Deze verpakkingen moeten in
een doorzichtige, hersluitbare plastic zak zitten met een capaciteit van maximaal één liter per passagier.
Onder vloeistoffen wordt verstaan:
 water en andere dranken, soep, siroop
 crèmes, lotions en oliën
 parfums
 sprays
 gels, inclusief haar- en douchegels
 vloeistoffen onder druk, inclusief scheerschuim, ander schuim en deodorants
 pasta’s, inclusief tandpasta
 vloeibare-vaste mengsels
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mascara
alle andere producten met een gelijkaardige consistentie

Je mag nog altijd geneesmiddelen in je handbagage meenemen voor gebruik tijdens de vlucht. Je moet
eventueel een bewijs kunnen voorleggen dat deze middelen echt noodzakelijk zijn.
Bij verlies/beschadiging van je bagage dien je in de luchthaven waar je de vaststelling doet, een aangifte
(Property Irregularity Report of Damaged Bagage Report) te doen bij de luchtvaartmaatschappij waarmee je
vliegt. Deze ‘Lost Luggage’ balie’s bevinden zich steeds in de ruimte waar je je bagage ophaalt.
Opgelet: de vastgelegde bedragen bij verlies van je koffer komen nooit overeen met de werkelijke waarde. Je
hebt recht op een uitkering van € 250.
3. Bagage (tijdens de rondreis):
Je neemt het best je bagage mee in een reistas en rugzak (met binnenframe) i.p.v. harde koffers. Deze zijn nl.
gemakkelijker te stapelen in de bus(jes) en in- en uit te laden op de overnachtingsplaatsen tijdens de rondreis.
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KOPIE VOOR DE REIZIGER(S)
1. RONDREISVERLOOP
ZUID-INDIA: AROMA’S EN TINTEN
16-daagse rondreis
Dag 1: BRUSSEL – MUMBAI
Rechtstreekse vlucht vanuit Brussel met Jet Airways naar Mumbai. Aankomst ’s avonds en onthaal door een
vertegenwoordiger die je naar het Kohinoor hotel **** vlakbij de luchthaven brengt. (-/-/-)
Dag 2: MUMBAI – CHENNAI – KANCHIPURAM – MAHABALIPURAM (ca. 130 km – 3u)
Ontbijt en vroege vlucht naar Chennai, het vroegere Madras en ook de grootste stad in het zuiden van India. Bij
aankomst, onthaal door je Nederlandstalige reisbegeleider en kort stadsbezoek. Aansluitend verder richting
Mahabalipuram met onderweg een bezoek aan Kanchipuram, een stadje met veel tempels en kunst uit de
Pallava, Chola en Pandyan tijdperken. Ook bekend voor de zijden bruidsari’s met gouddraad en ingewikkelde
symbolische motieven, die wel 1,5 kilo zwaar zijn en enorm kostbaar. Bij aankomst in Mahabalipuram, check-in
en avondmaal in hotel MGM Beach Resort ***(*). (O/-/D)
Dag 3: MAHABALIPURAM – PONDICHERRY (ca. 140 km – 3u)
Ontbijt. We bezoeken eerst de vijf monolithische rotstempels (Rathas). Hun pagodavormen vertonen veel
gelijkenissen met Boeddhistische schrijnen en tempels. Tevens bewonderen we de Kusttempel, de enige
overgeblevene van zeven gelijkaardige tempels. Omdat de tempel een heiligdom voor zowel Vishnu als Shiva
bevat, is hij voor de Hindoes van groot belang. Tenslotte bezoeken we de Boetedoening van Arjuna, met zijn
27m lengte en 9m hoogte is hij wellicht het grootste rotsreliëf ter wereld. Hierna verder richting Pondicherry,
een Franse enclave. In het centrum zijn zowel de straatnamen als de restaurants Frans. Heel bijzonder is de
spirituele gemeenschap Sri Aurobindo Ashram, door westerlingen gesticht in 1926. Ze fungeert voornamelijk
als studiecentrum, maar ze helpt ook mee om historische gebouwen te renoveren en de Franse invloeden
levend te houden. Verder bezoek aan Auroville ('stad van de zonsopgang'), een woongemeenschap met
mensen van alle nationaliteiten. Het project bestaat uit 4 delen: een woongebied, een cultureel, een industrieel
en een internationaal gebied. Bijna twee derden van de inwoners zijn buitenlanders. Retour naar het hotel
Ananda Inn ***(*) voor check-in en avondmaal. Je kan, mits toeslag, genieten van een facultatief diner in een
Frans Café (25 € pp). (O/-/D)
Dag 4: PONDICHERRY - TANJORE (ca. 180 km – 5u)
Ontbijt en vertrek naar Tanjore. Onderweg geniet je van de tempels van Swamimalai en Chidambaram (een
belangrijk pelgrimsoord voor Hindoes). De Nataraja-tempel is één van de oudste van Zuid-India en kenmerkend
is dat Shiva hier reëel wordt afgebeeld en niet in de vorm van de normale lingam. Dertig kilometer voor Tanjore
stoppen we even in Swamimalai, gelegen aan de Cauvery-rivier, om de Murugan Tempel te bezichtigen. Bij
aankomst in Tanjore, check-in in en avondmaal in hotel Sangam ***. (O/-/D)
Dag 5: TANJORE – TRICHY – MADURAI (ca. 170 km – 4u)
Ontbijt. Hoewel Tanjore veel tempels telt, is het hoogtepunt vast de Brahadeeswara-tempel, de enige tempel
in Zuid-India waar je als niet-Hindoe het Sanctum Sanctorum (de heiligste plaats) kan bezoeken. Hij ligt in het
midden van een fort omgeven door wallen, die rond de tempel werd gebouwd. Vijfenvijftig kilometer verder
ligt Trichy. Ze herbergt het grootste tempelcomplex van India en wellicht één van de grootste ter wereld: de
Srirangam-tempel met een opvallend kleurrijk karakter. Je ziet hier ook duidelijk hoe verschillende stijlen
werden toegevoegd door elke dynastie die aan de macht was. Vervolgens verder richting Madurai . Bij
aankomst check-in en avondmaal in hotel Sangam ***(*). (O/-/D)
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Dag 6: MADURAI
Ontbijt. De Meenakshi-tempel is een ommuurd tempelcomplex dat op een 6 ha groot terrein ligt en eigenlijk
een stad in de stad vormt. Vooral bekend door de hal met 985 gebeeldhouwde zuilen: er zijn zelfs
‘muziekpilaren’, die ieder een eigen toon geven als men er op slaat. De miljoenen kleurrijke beelden die in het
tempelcomplex te vinden zijn, kan je vergelijken met een levensgroot stripverhaal. Verder neem je een kijkje in
het Nayak Paleis van Tirumala en bezoek je de bloemenmarkt van Madurai. ’s Avonds neem je de tuk-tuk
richting de Meenakshi-tempel voor de avondceremonie. Avondmaal in het hotel. (O/-/D)
Dag 7: MADURAI - PERIYAR (ca. 170 km – 4u)
Ontbijt en vertrek naar de staat Kerala, gekend voor zijn vele plantages, zijn tropische vegetatie en zijn
specerijen. Bij aankomst in Periyar: check-in in hotel Wild Corridor ****. Rond Periyar bezoeken we een
specerijenkweker. Aansluitend breng je een bezoek aan een opvangcentrum voor olifanten. Terug in het hotel
kan je eventueel genieten van een Ayurvedische massage, een absolute aanrader. Avondmaal in het hotel.
(O/-/D)
Dag 8: PERIYAR – ALLEPPEY (ca. 160 km – 4u)
Ontbijt en vertrek naar Alleppey voor een tocht op de Backwaters. Onderweg bezoek aan een thee- en
rubberplantage. In Alleppey ga je aan boord van een authentieke houseboat. Vroeger werden deze gebruikt om
rijst, kokosnoten en kruiden over het water te vervoeren. Later in de namiddag, eventuele facultatieve excursie
(20 € pp / code: 87820C): een kanotocht door de smalle kanalen naar het hart van de Backwaters. Na de tocht
word je terug naar de houseboat gebracht. Avondmaal aan boord. (O/-/D)
Dag 9: ALLEPPEY – COCHIN (ca. 60 km – 1u)
Na het ontbijt, vertrek naar Cochin. De tocht gaat langs prachtige natuurlandschappen met theeplantages. Bij
aankomst verkennen we stad. Op het schiereiland Fort Kochi bevindt zich het historisch hart van de stad. We
bezoeken er de Kerk van St Franciscus, genoemd naar Vasco da Gama. Het Hollands Paleis (Mattancherry
Palace) werd gebouwd door de Portugezen in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden. De wirwar van
kleine straatjes mondt uit in de promenade waar altijd iets te beleven valt. Het is dan ook hier dat de
beroemde Chinese visnetten zich bevinden. De vissers gebruiken deze netten vandaag nog steeds en je kan ze
dan ook – afhankelijk van het tijdstip van de dag – in werking zien. In de late namiddag staat een Kathakali
show op het programma. Kenmerkend voor deze dansen met zang en percussie zijn de perfecte oog- en
gelaatsuitdrukkingen en de prachtige kostuums en maskers. Check-in en avondmaal inbegrepen in het hotel
Avenue Regent **** of een facultatief diner (30 € pp) bij een lokale familie. (O/-/D)
Dag 10: COCHIN – CALICUT - WAYANAD (ca. 310 km – 6,5u)
Ontbijt en vertrek per trein naar Calicut. Bij aankomst rond de middag, transfer per bus naar de regio Wayanad,
waarvan de omgeving een groene oase van rust is. De tocht gaat door een bosrijke omgeving waar herten en
apen hun habitat hebben. Bij aankomst in Wayanad: check-in en avondmaal in hotel Silverwoods ****, gelegen
op de bergflanken met zicht op het Banasura-meer. (O/-/D)
Dag 11: WAYANAD
Ontbijt en vrije dag. Voor de liefhebbers is er een facultatieve excursie (50 € pp) voorzien, nl. een fietstocht
door het platteland. Samen met je begeleider rijdt je op een rustig tempo door de lokale dorpjes en geniet je
van een uitstekend zicht op de nabijgelegen theeplantages en rijstvelden. Lunch inbegrepen tijdens deze
excursie. Avondmaal in het hotel. (O/-/D)
Dag 12: WAYANAD – MYSORE (ca. 160 km – 4u)
Ontbijt en transfer naar Mysore. Bij aankomst bezoek je o.a. het Amber Vilas City paleis. Op de
Chamundiheuvel (1062 m boven zeeniveau) staat de Sri Chamundeswari tempel met halverwege (na 1000
treden!) de uit rotsen gehouwen Nandi Bull. Dit beeld wordt bezocht door offerbrengende pelgrims. ’s Avonds
bezoek aan de fruit- en groentemarkt van Devraja. Check-in en avondmaal in hotel Sandesh The Prince ****.
(O/-/D)
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Dag 13: MYSORE
Ontbijt. Dertig kilometer van Mysore ligt de uitstekend bewaarde Chennakesava Tempel van Somnathpur en
één van de mooiste voorbeelden van de Hoysala-architectuur. In de namiddag volgt een bezoek aan
Srirangapatnam, een fortvesting gelegen op een eiland in de Cauvery-rivier. Midden in het fort bevinden zich
een moskee en de tempel van Ranganathaswamy. Avondmaal in het hotel. (O/-/D)
Dag 14: MYSORE - HASSAN (ca. 120 km – 4u)
Ontbijt en vertrek naar Hassan. Bij aankomst, check-in in hotel Hoysala Village ****. In de namiddag excursie
naar Belur en Halebid. Besur bevindt zich op een veertig kilometer van Hassan en ligt aan de oevers van de
Yagachi-rivier. Ooit was dit de hoofdstad van het Hoysala-rijk. Zeventien kilometer oostwaarts ligt Halebid met
tempels uit de Hoysala periode. Avondmaal in het hotel. (O/-/D)
Dag 15: HASSAN – BANGALORE – MUMBAI (ca. 160 km – 4u)
Ontbijt en vertrek naar Bangalore. Hondervijfentwintig kilometer voor Bangalore, genesteld tussen de heuvels
van Indragiri en Chandragir, bezoeken we één van de oudste Jaïn-bedevaartsoorden: Sravanabelagola. De
belangrijkste bezienswaardigheid is het 17 m hoge monolithische beeld van Lord Gomateshwara, dat de
verzaking en de zelfbeheersing symboliseert. Avondmaal in een hotel waar ook hotelkamers ter beschikking
gesteld worden voor verfrissing. Vertrek naar de luchthaven voor vlucht naar Mumbai. (O/-/D)
Dag 16: MUMBAI – BRUSSEL
Terugvlucht naar België. Aankomst dezelfde dag. (-/-/-)

STRANDVERLENGING IN GOA
20-daagse rondreis met strandverlenging in Zuid-Goa of Noord-Goa in één van de volgende hotels:
Zuri White sand Resort *****
Holiday Inn ****(*)
Lemon Tree Amarante Resort ****
Citrus Hotel ***
Dag 15: HASSAN – BANGALORE - GOA (ca. 160 km – ca. 4,5 u)
Ontbijt in het hotel en vertrek naar Bangalore.
Bij aankomst in Bangalore, transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Goa.
Bij aankomst in Goa transfer naar je strandhotel van je keuze.
Vrije avond.
Dag 16 - 18: GOA
Ontbijt in het hotel.
Verblijf in het strandhotel van je keuze.
Vrije dag.
Dag 19: GOA – MUMBAI
Ontbijt in het hotel.
Transfer naar de luchthaven van Goa voor de vlucht naar Mumbai.
Dag 20: MUMBAI – BRUSSEL
Terugvlucht naar België en aankomst op dezelfde dag.

10

2. HOTELS TIJDENS DE RONDREIS
Hoewel wij dit proberen te vermijden, kan het om diverse redenen gebeuren dat je in een ander hotel logeert
dan het hotel dat vermeld staat in de brochure en in deze reisdocumenten. In een dergelijk geval streven we er
steeds naar om een evenwaardig alternatief aan te bieden, maar uiteraard is dit afhankelijk van de situatie en
de beschikbaarheden op de bestemming.
Wij proberen je zoveel mogelijk in te lichten over dergelijke wijzigingen. Vergeet niet om eventuele
wijzigingen door te geven aan de thuisblijvers.
Hieronder vind je de adresgegevens van de hotels die wij tijdens de rondreis gebruiken en die ook in de
brochure vermeld staan. Deze gegevens zijn louter informatief.

Dag 1: MUMBAI
KOHINOOR HOTEL
Andheri Kurla Road, Andheri (E),
Mumbai 400059
India

Tel.: 0091- 2266 919 000
www.hotelkohinoorcontinental.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (gratis), zwembad, wellness en
fitness center in het hotel
Dag 2: MAHABALIPURAM
MGM BEACH RESORT
1/74 East Coast Road
Muttukadu
Chennai 603112,
Tamil Nadu – India
Tel.: 0091 – 4439 102 400
www.mgm-hotels.com/mgm-hotels-and-resorts/mgm-beach-resorts
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (gratis), privé strand, zwembad,
wellness en fitness center in het hotel
Dag 3: PONDICHERRY
HOTEL ANANDA INN
154, S.V. Patel Road,
Pondicherry
India
Tel.: 0091 – 4132 233 000
www.anandhainn.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (gratis), zwembad, wellness en
fitness center in het hotel
Dag 4: TANJORE
HOTEL SANGAM
Trichy Road, State Highway 99A
Arulananda Nagar West Extension
Thanjavur 613007
Tamil Nadu – India
Tel.: 0091 – 4362 239 451
www.sangamhotels.com/thanjavur
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (gratis), zwembad in het hotel
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Dagen 5 & 6: MADURAI
HOTEL SANGAM
Alagarkoil Road
Madurai 652002
Tel.: 0091 – 4524 244 555
www.sangamhotels.com/madurai
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (gratis), zwembad in het hotel
Dag 7: PERIYAR
HOTEL WILD CORRIDOR
Idukki District
Thekkady
Kerala – India
Tel.: 0091 – 4869 224 414 of 224 415
www.thekkadywildcorridor.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in het restaurant van het hotel (gratis), wellness center in
het hotel
Dag 8: ALLEPPEY
HOUSEBOAT
Dag 9: COCHIN
AVENUE REGENT
39/2026, M.G. Road, Cochin, India.
Tel: 0091 – 4842 377 977 of 688
www.avenuehotels.in/avenueregent
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in het restaurant van het hotel (betalend), wellness center
in het hotel
Dagen 10 & 11: WAYANAD
SILVERWOODS
Manjoora P.O, Pozhuthana
Kalpetta, Wayanad 673575
Kerala – India
Tel : 0091 – 4936 273 310
www.wayanadsilverwoods.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in het restaurant van het hotel (gratis), zwembad, fitness en
wellness center in het hotel
Dagen 12 & 13: MYSORE
SANDESH THE PRINCE
3, Nethra Niwas, Nazarbad Road
Mysore 570010
Karnataka – India
Tel.: 0091 – 8212 436 777
www.sandeshtheprince.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (betalend), zwembad, fitness en
wellness center in het hotel
Dag 14: HASSAN
HOYSALA VILLAGE
Unit Hoysala Village Resort
Survey No. 357, Handinkere Village
JH Kere PO, Belur Road
Hassan 573217
Karnataka – India
www.hoysalavillageresorts.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby van het hotel (gratis), zwembad en wellness center in het hotel
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STRANDVERLENGING GOA
ZURI WHITE SAND RESORT
Pedda, Varca 403721
Salcete Goa 403721
India
Tel.: 0091 – 8322 727 272
www.thezurihotels.com/goa
HOTEL HOLIDAY INN
Mobor Beach
Cavelossim – Salcette
Goa – India
Tel.: 0091 – 8326 484 677
www.holidayinngoa.com
LEMON TREE AMARANTE RESORT
Vadi, Candolim, Bardez
Goa 403515
India
Tel.: 0091 – 8323 988 188
www.lemontreehotels.com
CITRUS HOTEL
Umtavaddo
Calangute Bardez,
Goa 403516
India
Tel.: 0091 – 8323 044 444
www.goa.citrushotels.com
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KOPIE VOOR DE THUISBLIJVER(S)
Jammer dat je er niet bij bent! Volgende keer misschien?
Laat je alvast verrassen door de reisverhalen van de reizigers bij hun thuiskomst….
Hier vind je de belangrijkste informatie:
1. Noodnummer in België: 070/224306
2. Vul hier het reservatienummer en de namen van de reizigers in:
Dit is van belang als je ons zou willen contacteren bijvoorbeeld in geval van een noodsituatie die de reizigers
aangaat.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Tijdsverschil:
In de wintertijd is het 4.30 u. later in India, in onze zomer is het 3.30 u. later in India.
4. Internationale vluchten met Jet Airways
Heen:
Brussel – Mumbai – Chennai
Terugreis:
Twee mogelijkheden:
1. Bangalore – Mumbai – Brussel
2. Bangalore – Goa – Mumbai – Brussel
5. Meer info:
• Teletekst: check Teletekst pag. 380 (aankomst) of 381(vertrek)
• Website van Jet Airways: www.jetairways.com
• Informatie luchthaven Brussel:
 Infofoon: 0900/700 00 (€ 0,45 /min.). Vanuit het buitenland: (32) (0)2 753.77.53.
 Thomas Cook -balie: tel.: 02/753.24.37.

6. Hotels tijdens de rondreis doorheen India:
Hieronder vind je de adresgegevens van de hotels die wij tijdens de rondreis gebruiken en die ook in de
brochure vermeld staan. Deze gegevens zijn louter informatief.

Dag 1: MUMBAI
KOHINOOR HOTEL
Andheri Kurla Road, Andheri (E),
Mumbai 400059
India

Tel.: 0091- 2266 919 000
www.hotelkohinoorcontinental.com
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Dag 2: MAHABALIPURAM
MGM BEACH RESORT
1/74 East Coast Road
Muttukadu
Chennai 603112,
Tamil Nadu – India
Tel.: 0091 – 4439 102 400
www.mgm-hotels.com/mgm-hotels-and-resorts/mgm-beach-resorts
Dag 3: PONDICHERRY
HOTEL ANANDA INN
154, S.V. Patel Road,
Pondicherry
India
Tel.: 0091 – 4132 233 000
www.anandhainn.com
Dag 4: TANJORE
HOTEL SANGAM
Trichy Road, State Highway 99A
Arulananda Nagar West Extension
Thanjavur 613007
Tamil Nadu – India
Tel.: 0091 – 4362 239 451
www.sangamhotels.com/thanjavur
Dagen 5 & 6: MADURAI
HOTEL SANGAM
Alagarkoil Road
Madurai 652002
Tel.: 0091 – 4524 244 555
www.sangamhotels.com/madurai
Dag 7: PERIYAR
HOTEL WILD CORRIDOR
Idukki District
Thekkady
Kerala – India
Tel.: 0091 – 4869 224 414 of 224 415
www.thekkadywildcorridor.com
Dag 8: ALLEPPEY
HOUSEBOAT
Dag 9: COCHIN
AVENUE REGENT
39/2026, M.G. Road,
Cochin, India.
Tel: 0091 – 4842 377 977 of 688
www.avenuehotels.in/avenueregent
Dagen 10 & 11: WAYANAD
SILVERWOODS
Manjoora P.O, Pozhuthana
Kalpetta, Wayanad 673575
Kerala – India
Tel : 0091 – 4936 273 310
www.wayanadsilverwoods.com
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Dagen 12 & 13: MYSORE
SANDESH THE PRINCE
3, Nethra Niwas, Nazarbad Road
Mysore 570010
Karnataka – India
Tel.: 0091 – 8212 436 777
www.sandeshtheprince.com
Dag 14: HASSAN
HOYSALA VILLAGE
Unit Hoysala Village Resort
Survey No. 357, Handinkere Village
JH Kere PO, Belur Road
Hassan 573217
Karnataka – India
www.hoysalavillageresorts.com

STRANDVERLENGING GOA
ZURI WHITE SAND RESORT
Pedda, Varca 403721
Salcete Goa 403721
India
Tel.: 0091 – 8322 727 272
www.thezurihotels.com/goa
HOTEL HOLIDAY INN
Mobor Beach
Cavelossim – Salcette
Goa – India
Tel.: 0091 – 8326 484 677
www.holidayinngoa.com
LEMON TREE AMARANTE RESORT
Vadi, Candolim, Bardez
Goa 403515
India
Tel.: 0091 – 8323 988 188
www.lemontreehotels.com
CITRUS HOTEL
Umtavaddo
Calangute Bardez,
Goa 403516
India
Tel.: 0091 – 8323 044 444
www.goa.citrushotels.com
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GELIEVE ONDERSTAAND EVALUATIEFORMULIER INGEVULD TERUG TE STUREN NAAR:
THOMAS COOK BELGIUM
QUALITY DEPT.
TRAMSTRAAT 65
9052 GENT

DOSSIERNUMMER
NAAM + BEGINDATUM RONDREIS
T en ei n d e o n s t o e t e l at e n z o go ed mo g eli j k r e ke n i n g t e h o u d en me t
je v er w ach t in ge n , vr ag e n w i j j e d e ze v r age n l i jst in t e v u ll en .
1 = h el em aa l n i et t evr ed en , 5 = z eer t ev r ed en , n vt = n i et van t o ep a s s i n g

BOEKING EN REISDOCUMENTEN
Kwalitatieve informatie m.b.t. de boeking / reisdocumenten
Betrouwbaarheid van de informatie
Volledigheid van de informatie
Duidelijkheid van de informatie
Kennis over de bestemming
Aandacht voor mijn bekommernissen
Behulpzaamheid
Vriendelijkheid
Volledigheid van de reisdocumenten
Duidelijkheid van de reisdocumenten

VERTREK
Luchthaven van vertrek, onthaal aan de Thomas Cook-balie
Vriendelijkheid baliemedewerker
Spontane hulpvaardigheid
Snelheid en efficiëntie

Verbindingsluchthaven(s)
Duidelijkheid van de aanduidingen
Vriendelijkheid baliemedewerker
Spontane hulpvaardigheid
Snelheid en efficiëntie

VLUCHTERVARING
Je vloog met
Stiptheid van de luchtvaartmaatschappij
Kwaliteit van de service aan boord (maaltijden, dranken, …)
Efficiëntie van het boordpersoneel
Algemene indruk over het toestel (nieuw, verouderd, …)

1
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

2
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

3
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

5
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

nvt
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

1
Ο
Ο
Ο
1
Ο
Ο
Ο
Ο

2
Ο
Ο
Ο
2
Ο
Ο
Ο
Ο

3
Ο
Ο
Ο
3
Ο
Ο
Ο
Ο

4
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο
Ο

5
Ο
Ο
Ο
5
Ο
Ο
Ο
Ο

nvt
Ο
Ο
Ο
nvt
Ο
Ο
Ο
Ο

1
Ο
Ο
Ο
Ο

2
Ο
Ο
Ο
Ο

3
Ο
Ο
Ο
Ο

4
Ο
Ο
Ο
Ο

5
Ο
Ο
Ο
Ο

nvt
Ο
Ο
Ο
Ο
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ONTHAAL OP DE BESTEMMING
Luchthaven
Vlot onthaal
Organisatie van transfer naar hotel

ACCOMMODATIE
Verblijfplaats

Naam van het hotel

Mumbai
Mahabalipuram
Pondicherry
Tanjore
Madurai
Periyar
Alleppey
Wayanad
Mysore
Hassan
Goa (strandverlenging)

1
Ο
Ο

2
Ο
Ο

3
Ο
Ο

4
Ο
Ο

5
Ο
Ο

nvt
Ο
Ο

1
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

2
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

3
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

5
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

nvt
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Opmerkingen in verband met de ACCOMMODATIE
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
CULTURELE RONDREIS
Praktische aspecten

1
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

2
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

3
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

5
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

nvt
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Transportmiddel (bus, boot, ...), netheid
Kwaliteit van het transport
Gevoel van veiligheid / comfort van het transport

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο

Naam tourleader

1
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

2
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

3
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

5
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

nvt
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Reisschema
Excursies, algemene tevredenheid
Kwaliteit van de hand-outs / documentatie
Opportuunheid van / aantal gelegenheden tot nemen van foto’s
Kwaliteit van de maaltijden gedurende de excursies

Transport ter plaatse

Onthaal door de tourleader
Vakkennis van de tourleader
Talenkennis van de tourleader
Flexibiliteit van de tourleader
Behulpzaamheid van de tourleader
Reactie van de tourleader bij onvoorziene omstandigheden
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Opmerkingen in verband met de CULTURELE RONDREIS
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ALGEMENE TEVREDENHEID
Kan je, na al deze specifieke vragen beantwoord te hebben, zeggen in
welke mate je tevreden bent over je reis?
Zou je je wereldreis opnieuw aan Thomas Cook toevertrouwen?
Hoe beoordeel je de prijs / kwaliteit verhouding van je reis?
Hebben wij je informatie verstrekt die onjuist of misleidend was?
Zo ja, kan je dit hieronder vermelden?

1

2

3

4

Ο
Ja
Ο
Ja

Ο
Ο
Ο
Ο

Ο Ο
Neen
Ο Ο
Neen

5

nvt

Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Hoe heb je ons aanbod Thomas Cook Rondreizen leren kennen?
Ο
Ο
Ο

Via de Thomas Cook Travelshop/reisagent in je buurt
Via de Thomas Cook website
Via bepaalde persartikels

nl.:

........................................

Kan je aanduiden waarom je deze culturele rondreis van Thomas Cook hebt gekozen?
Aanbevolen door reisagent
Ο
Aanbevolen door vroegere deelnemers
Ο
Gedetailleerde beschrijving in de brochure
Ο
Op basis van de reisroute, die het land op interessante wijze voorstelt Ο
Omwille van de uitsluitend Nederlandstalige begeleiding
Ο
Deelname aan eerdere Thomas Cook Discover rondreizen
Ο
nl.: ........................................

(Gelieve eventuele klachten per afzonderlijke brief naar onze klantendienst te sturen)
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Om ons aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op je verwachtingen, graag nog volgende informatie:
Beroepsactiviteit:
Student
Arbeider / bediende
Kader
Vrij beroep
Zelfstandige
Gepensioneerd

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Aantal deelnemers:
1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen

Opleiding:
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs (korte type)
Hoger onderwijs (lange type)

Ο
Ο
Ο

Gebruik je frequent internet?
Soms Ο
Zelden Ο

Zeer veel Ο

Burgerlijke stand:
Gehuwd
Gescheiden

Ο
Ο

Samenwonend
Alleenstaand

Ο
Ο
Ο
Ο

Leeftijd (van de oudste gast):
Jonger dan 25 jaar
Ο
Tussen 25 en 39 jaar
Ο
Tussen 40 en 49 jaar
Ο
Tussen 50 en 59 jaar
Ο
60 jaar of ouder
Ο

Dagelijks Ο

Ο
Ο
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