NOORD- INDIA
Je hebt gekozen voor onze boeiende rondreis in Noord-India. De maanden, weken van wachten zijn bijna
voorbij. Van zodra je in Delhi 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. Thomas Cook-balie op Zaventem: (32) (0)2/753.24.37.
2. 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.
3. 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 Thomas Cook Rondreizen wensen wij je alvast een
boeiende vakantie!

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
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.
Zo heb je bijvoorbeeld het kleurrijke ‘Camel Festival’ in november in Pushkar in Rajasthan. Het belangrijkste
Hindu festival in het Noorden van India is ‘Holi’ en gaat door in maart. Men viert dan het einde van de winter
dat eraan komt en dat houdt in dat iedereen elkaar met gekleurd water en rood poeder besprenkeld.

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 september ’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,….

• Aanbevolen munt
Je betaalt bij voorkeur in euro of USD (cash of Travellers Cheques). 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. € 1,00
Frisdrank
ca. € 1,00
Lokaal bier (750 ml)
ca. € 3,50
Geïmporteerd bier
ca. € 5,00
Fles water
ca. € 0,80
Afdingen is een ingeburgerd gebruik in India, je kan over 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: 1,2 miljard inwoners met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 371,4 inwoners per km²
Levensverwachting: ca. 65 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: 81%, Moslims: 13%, Katholieken: 2%, Sikhs: 2%, Boeddhisten: 1%, Jaïnisten: 0,5%, andere: 0,5%
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
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. De dames kunnen bijv. in Delhi een
Punjabi Dress (tuniek, lange broek, sjaal) laten maken voor een prikje (onderhandelen !).

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.
In het grootste deel van het land eindigt de moesson in oktober. In het noorden blijft het echter meestal droog,
in het zuiden regent het dan heel veel.
In juni is het het warmst, en temperaturen van 45 °C of meer worden dan bereikt in Rajasthan.
In oktober en november zijn de temperaturen vrijwel overal ideaal (hoewel het in sommige streken nog erg
vochtig kan zijn). Vanaf midden december tot midden januari kan het ‘s avonds sterk afkoelen in bijv Delhi.

Voor actuele weersinformatie: www.meteoonline.be
klimaattabel (bron KMI):
Delhi

Gemiddelde max. t°
Dagen regen

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sept okt

nov

dec

21°
3

24°
4

29°
3

36°
3

40°
5

39°
6

35°
7

34°
7

34°
6

28°
1

23°
1

34°
4

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

VLUCHTEN EN BAGAGE
1. Internationale vluchten met Jet Airways
Heen:
Terugreis:

Brussel - Delhi
Delhi - 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 koffer van max. 30 kg per persoon in Economy class en 1 koffer
van max. 40kg 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.
Opgelet! Indien u de extensie Varanasi +Khajuraho heeft geboekt neemt u ook een binnenlandse vlucht van
Varanasi naar Delhi waar u maar 15 kg ingecheckte bagage en 8 kg handbagage mag meenemen aan boord.
U kan indien gewenst bijbetalen per kg. Air India = 250 INR per kg (+/- 3,20 €/ kg )
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




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 het circuit.

1. RONDREISVERLOOP
JUWELEN VAN NOORD-INDIA
15-daagse rondreis
Dag 1: BRUSSEL – DELHI
Rechtstreekse vlucht uit Brussel met Jet Airways richting Delhi. Aankomst en onthaal door je Nederlandstalige
reisbegeleider. Transfer naar hotel Ashok **** en vrije avond. (-/-/-)
Dag 2: DELHI – MANDAWA
(ca. 260 km – 7u)
Ontbijt. Je begint met een bezoek aan het centrum van New Delhi, gebouwd door de Britten om als hoofdstad
te dienen. Je verkent de regeringswijken en stopt aan de Qutub Minar, een 5 verdiepingen tellende minaret
gebouwd in 1206. Aansluitend richting Mandawa. Bij aankomst, check-in en avondmaal in hotel Desert Resort
***(*). (O/-/D)
Dag 3: MANDAWA – BIKANER
(ca. 190 km – 4u)
Na het ontbijt bezoek je Mandawa en zijn prachtige haveli’s. Dit zijn oude residenties van kooplieden die
gedecoreerd zijn met mooie fresco’s. Tijdens de wandeling kan je unieke foto’s nemen van het alledaagse leven
in Mandawa, waar de tijd wel lijkt stilgezet. Daarna naar Bikaner met onderweg een bezoek aan de tempel van
Karni Mata. Bij het binnentreden van deze tempel word je onmiddellijk bedwelmd door de geur van ratten! De
duizenden knaagdieren lopen vrij rond aangezien ze als heilig beschouwd worden door de lokale bevolking: ze
zouden de reïncarnatie van kinderen uit een kaste uit de streek zijn. Zelden krijg je een witte rat te zien, maar
het is wel een teken van geluk als je er eentje spot. Bij aankomst in Bikaner check-in in hotel Heritage Resort
de
***(*). Aansluitend bezoek aan de Junagarh Fort uit de 16 eeuw. Het ligt in de oude vestigingstad van Bikaner
en huisvest verschillende paleizen en tempels. Omdat Bikaner ook bekend is om zijn kamelen, bezoek je ook
een kamelenboerderij in de omgeving. Avondmaal in het hotel. (O/-/D)
Dag 4: BIKANER – JAISALMER
(ca. 325 km – 7u)
Ontbijt en vertrek richting Jaisalmer. Deze stad ligt diep in de Thar woestijn en wordt ook wel de “gouden
stad” genoemd omwille van de kleur van haar gebouwen bij zonsondergang. Bij aankomst check-in in hotel
Desert Tulip ****. In de late namiddag breng je een bezoek aan de Cenotafen. Deze praalgraven werden
gebouwd voor de maharadja’s en hun vrouwen en vormen een prachtig decor. Avondmaal in het hotel. (O/-/D)
Dag 5: JAISALMER
Ontbijt. Je begint de dag met de verkenning van het gele fort, dat hoog uittorent boven de stad. Het bestaat uit
een wirwar van steegjes waar je heerlijk kan rondslenteren. In de late namiddag trek je naar de Thar-woestijn
voor een kamelensafari door de prachtige zandduinen.. Als kers op de taart, krijg je hier een Indische rum
aangeboden terwijl je geniet van dit prachtige spektakel. Aansluitend een Rajasthani dansshow. Avondmaal in
het hotel. (O/-/D)
Dag 6: JAISALMER – JODHPUR
(ca. 330 km – 7u)
Ontbijt en vertrek richting Jodhpur. Daar verken je het Mehrangarh of ‘majestueus fort’, opgericht in 1459
door Rao Jodha. Je geniet er van een prachtig zicht op de ‘blauwe stad’. Eveneens breng je een bezoekje aan de
witmarmeren tempel Jaswant Thada, gebouwd ter nagedachtenis van Maharadja Jaswant Singh II. Als er nog

even tijd is, breng je een bezoek aan de lokale bazaar van Jodhpur. Verder naar het dorpje Luni, check-in en
avondmaal in het heritage hotel Fort Chanwa ***(*). (O/-/D)
Dag 7: JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR
(ca. 260 km – 6u)
Ontbijt en vertrek naar Udaipur via Ranakpur. Hier breng je een bezoek aan de tempel van Adinath. Deze
ongelofelijk verfijnde en rijkelijk versierde tempel is één van India’s meest imposante Jain- tempels: 1444
zuilen, allen verschillend, ondersteunen de gewelven van de 29 zalen. Aankomst in de late namiddag in
Udaipur. Check-in en avondmaal in hotel Rajputana Resort ***. (O/-/D)
Dag 8: UDAIPUR
Ontbijt. Vandaag staat in het teken van de ontdekking van Udaipur, het Venetië van het Oosten. Eerst bezoek je
het City Palace, een echt labyrint van hallen, tuinen, hofjes en patio’s. Wandel door de verschillende delen van
dit ongelofelijke bouwwerk (450m lang) en je waant je zo in een sprookje. Dichtbij bevindt zich ook de Jagdisch
Tempel, een Vischnu tempel uit de 17e eeuw en het lokale folkloremuseum. De gepassioneerde
kunstliefhebbers krijgen de mogelijkheid om de privé Crystal Gallery in het City Palace te bezoeken tijdens een
facultatieve excursie (30 € pp). Deze verzameling omvat 600 zeldzame objecten die deel uitmaken van de
privécollectie van Mahrana Sajjan Singhji. Het meest opmerkelijke object is een kristallen bed, het enige ter
wereld.
In de late namiddag maken we een boottocht op het bekende Pichola-meer. Het gekende hotel Lake Palace,
filmset van één van de James Bond films, weerspiegelt in het water. ’s Avonds - voor het diner - krijg je een
kookdemonstratie in het hotel. De chef-kok onthult alle geheimen van de Indiase keuken en geeft je uitleg over
de verschillende kruiden en het Indiase brood, de chapati pannenkoek. Avondmaal in het hotel. (O/-/D)
Dag 9: UDAIPUR – JAIPUR
(ca. 400 km – 8u)
Na het ontbijt vertrek je richting Jaipur. De hoofdstad van Rajasthan werd pas in 1727 opgericht door Maharaja
Jai Singh II. Het is dus een vrij moderne stad en er werd rekening gehouden met stedenbouwkundige principes:
brede rechtlijnige straten moesten het verkeer ten goede komen. Bij het binnentreden van het oude centrum
zal je snel merken dat Maharaja Singh zich nooit zo’n drukte van jewelste had kunnen inbeelden. Bij aankomst
in Jaipur, word je uitgenodigd bij een Indische familie. Hét toonbeeld van Indische gastvrijheid is de uitnodiging
voor een masala thee, een mengeling van thee, melk en suiker. Check-in in hotel Mansingh **** en avondmaal
in het hotel. (O/-/D)
Dag 10: JAIPUR
Ontbijt en vertrek naar het Amber Fort buiten de stad gelegen. Je bezoekt de verschillende zalen van dit paleis,
gelegen op een rots en omgeven door een 9 km lange muur. Je komt het fort binnen op de rug van een olifant,
terwijl de afdaling met jeeps gebeurt. In de namiddag ga je verder naar het City Palace en het Observatorium.
Het City Palace is een opeenvolging van binnenpleintjes en paleizen waarvan een deel als museum is ingericht.
e
Ten slotte bezoek je ook het observatorium, Jantar Mantar, gebouwd in de 17 eeuw. Hier vind je de meest
nauwkeurige zonnewijzer ter wereld. Nadien stoppen we even aan het Windpaleis voor een foto. Er is ook
even tijd om te flaneren op de lokale markt en een riksja ritje door de stad te maken. Avondmaal in het hotel.
(O/-/D)
Dag 11: JAIPUR – RANTHAMBORE
(ca. 160 km – 4u)
Ontbijt. Weg van de forten en paleizen ga je vandaag op zoek naar de verfrissende natuur van het
Ranthambore National Park. Bij aankomst, check-in in hotel Tiger Den ***. In de namiddag vertrek je voor een
eerste game drive door het park. Aan boord van een grote jeeptruck trek je door dit mythisch park. Geen
getoeter, geen verkeer, een oase van rust en frisse lucht geeft je een totaal nieuwe indruk van India. Tijdens
deze 3 uur durende rit, ga je op zoek naar makaken, hoelman apen, hyena’s, krokodillen en vele andere
diersoorten. Maar de grote attractie is de zoektocht naar de Bengaalse tijgers! Het Ranthambore National Park
is één van de beste parken van India om tijgers te spotten. Vrije avond en avondmaal in het hotel. (O/-/D)
Dag 12: RANTHAMBORE – FATEHPUR SIKRI – AGRA
(ca. 294 km – 5u)
Game drive bij zonsopgang. Na een stevige kop koffie, vertrek je opnieuw aan boord van een jeeptruck voor je
2e kans om een tijger te zien. Naast de prins van de jungle, heb je er ook 272 vogelsoorten met o.a. flamingo’s,

ijsvogels en arenden, maar de flora is er evenzeer adembenemend. Na deze laatste game drive geniet je van
een ontbijt. Aansluitend vertrek je per bus naar Agra, met onderweg een stop in de spookstad Fatehpur Sikri,
gebouwd in 1572 door Keizer Akbar uit dankbaarheid voor de geboorte van zijn eerste zoon. Het werd
opgetrokken in een barokke bouwstijl en werd geïnspireerd door een mengeling van verschillende
godsdiensten. Dit resulteerde uiteindelijk in een vreemd architecturaal geheel. Aankomst in Agra, check-in en
avondmaal in het hotel Mansingh ****. (O/-/D)
Dag 13: AGRA
Ontbijt. De dag begint met een uitstap naar de Taj Mahal en de Rode Fort. De Taj Mahal behoort tot één van
de nieuwe 7 wereldwonderen. De bouw van dit witmarmeren mausoleum nam maar liefst 22 jaar in beslag.
Keizer Shah Jahan liet het optrekken uit liefde voor zijn overleden vrouw Mumtaz Mahal en sindsdien is het een
universeel symbool voor de liefde. Aansluitend bezoeken we het Rode Fort van Agra, met zijn verschillende
marmeren paleizen, moskeeën en weelderige tuinen. Vanuit het fort - Shah Jahans ‘‘gevangenis’ – heb je een
buitengewoon zicht op de Taj Mahal. In de namiddag krijg je de mogelijkheid om het graf van Itmad-ud-Daulah
te bezoeken (facultatieve excursie / 30 € pp). Het grafmonument ligt in een ommuurde tuin aan de oever van
de Yamuna in Agra. Het mausoleum was het eerste Mogolgebouw dat volledig uit marmer is. Voor de echte
genieters bieden we nog een andere facultatieve activiteit aan (15 € pp). Waar kan je beter een yogales volgen
als in het land van zijn herkomst? Een befaamd yoga goeroe zal je de basis van yoga aanleren. Avondmaal in
het hotel. (O/-/D)
Dag 14: AGRA – DELHI
(ca. 200 km – 4u)
Na het ontbijt, terugkeer naar Delhi en voorzetting van je bezoek aan Old Delhi. Je passeert het Rode Fort
(langs de buitenkant) en stopt aan de vrijdagsmoskee Jama Masjid. Naast de moskee ligt ook de superdrukke
bazaar Chandni Chowk. Bij voldoende tijd, bezoek je een Sikh tempel en stop je aan het Ghandi Memorial waar
Mahatma Ghandi gecremeerd werd. Transfer naar een hotel waar een aantal kamers ter beschikking worden
gesteld voor verfrissing. Na het avondmaal transfer naar de luchthaven. (O/-/D)
Dag 15: DELHI – BRUSSEL
Terugvlucht naar België. Aankomst dezelfde dag. (-/-/-)

EXTENSIE: KHAJURAHO EN VARANASI
In combinatie met de rondreis ‘Juwelen van Noord-India’
Dag 1 tem dag 13
Zie programma “Juwelen van Noord-India”
Dag 14: AGRA – JHANSI – KHAJURAHO
(ca. 350 km – 6u)
Na het ontbijt, per toeristentrein naar Jhansi (duur ca. 2,5u). Verder met de bus naar Khajuraho (175 km).
Onderweg tussen Jhansie en Khajurho bevindt zich een klein stadje waar we stoppen voor een bezoek. Hier
e
bezoeken we een groep Hindoe-tempels en het 17 eeuws fort. Binnen het fort bevinden zich 3 mahals of
paleizen. Het mooiste paleis is ongetwijfeld Jahangir Mahal.
Bij aankomst in Khajuraho, check-in in het hotel Clarks ***(*). Avondmaal in het hotel. (O/-/D)
Dag 15: KHAJURAHO – VARANASI
Ontbijt in het hotel. Vandaag staan de tempels van Khajuraho op het programma. Deze tempels werden
gebouwd in de 9e en 12e eeuw in Indo-Arabische stijl. Oorspronkelijk stonden hier 85 tempels, spijtig genoeg
blijven er nu nog maar 22 over. De mooiste tempels vinden we in het westelijk tempelcomplex, de mooiste
beelden vinden we in het oostelijk deel. Na de bezoeken, nemen we de transfer naar de luchthaven van
Khajuraho voor onze vlucht naar Varanasi. Bij aankomst te Varanasi, check-in in het hotel Clarks ****.
Avondmaal in het hotel.
Na het diner brengen we nog een indrukwekkend bezoek aan de Aarti processie in de Vishwanath Tempel.
Tijdens deze processie wordt de godin Durga-Shiva naar de tempel gebracht. Alvorens het gebed aan de ingang

van de tempel aan te vatten, zijn er verschillende traditionele ceremonies op weg naar de tempel. Laat je
meeslepen in de geuren, kleuren en muziek en beleef een fantastische ‘Aarti’-avond. (O/-/D)
Dag 16: VARANASI
Heel vroeg ’s morgens word je dadelijk ondergedompeld in de spirituele wereld van de Ganges tijdens een
boottocht. De Ganges is het spirituele centrum van de Hindoes: er is geen enkel bedevaartsoord te vergelijken
met de Ganges. Overal zie je mensen baden in de rivier, een tochtje dat niet mag ontbreken aan het
programma. Daarna ontbijt in het hotel.
Vervolgens bezoeken we de stad van Varanasi. We bezoeken de Bharat tempel, de Durga tempel en de
Viswantah tempel. De Bharat tempel werd door Ghandi ingehuldigd en is opgedragen aan het moederland
India. De Durga tempel is dan weer de thuis van heel wat apen. In de namiddag ondernemen we een bezoek
aan Sarnath, 10 km van Varanasi gelegen. Sarnath is de meest heilige plaats voor de Boeddhisten. Hier sprak
Boeddha voor het eerst tot zijn leerlingen na het bereiken van de ‘Verlichting’. De belangrijkste
bezienswaardigheden zijn de Dhamek Stupa, de boom van Bodhi en Mulandha kuti. Onder de boom van Bodhi
bereikte Boeddha de ‘Verlichting’. Terugkeer naar het hotel voor het avondmaal. (O/-/D)
Dag 17: VARANASI – DELHI
Ontbijt in het hotel en vrije morgen tot de transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Delhi. Na aankomst
in Delhi, zetten we het bezoek van Old Delhi voort. Je passeert het Rode Fort (van buiten) en stopt aan de
vrijdagsmoskee Jama Masjid. Naast de moskee ligt ook het superdrukke bazaar Chandni Chowk. Als er nog
voldoende tijd rest, bezoek je een Sikh tempel en stopt aan het Ghandi Memorial waar Mahatma Ghandi
gecremeerd werd. Je wordt gebracht naar een hotel waar een aantal kamers ter beschikking worden gesteld
voor verfrissing. Na het avondmaal transfer naar de luchthaven voor terugvlucht. (O/-/D)
Dag 18: DELHI – BRUSSEL
Terugvlucht naar België. Aankomst op dezelfde dag. (-/-/-)

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 streeft
Thomas Cook er steeds naar om een evenwaardig alternatief aan te bieden, maar uiteraard is dit afhankelijk
van de situatie en de beschikbaarheden op de bestemming.
Thomas Cook probeert 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: DELHI
HOTEL THE ASHOK
50-B, Kautilya Marg, Diplomatic Enclave
Malcha marg. Chanakyapuri
New Delhi
110021 Delhi – India
Tel. 0091 – 1126 110 101
www.theashok.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (gratis), zwembad en wellness
center in het hotel
Dag 2 : MANDAWA
HOTEL DESERT RESORT
District Shekhawati 333704,
Desert Resort Rd, Mandawa
Rajasthan - India
Tél.: 0091 - 1592 223 515
www.mandawahotels.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (betalend), zwembad en
wellness center in het hotel
Dag 3: BIKANER
HOTEL HERITAGE RESORT
Agra-Bikaner Road Ridmalsar,
Ridmalsar Purohitan , 334001 Bikaner
Rajasthan – India
Tél.: 0091 – 8003 192 393
www.heritageresortbikaner.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby van het hotel (gratis), zwembad en wellness center in het hotel
Dagen 4 en 5: JAISALMER
DESERT TULIP
4, Hotel Complex, Jodhpur Road (NH 15)
345001 Jaisalmer
Rajasthan – India
Tel.: 0091 - 2992 255 783
www.hoteldeserttulip.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (betalend), zwembad en
wellness center in het hotel

Dag 6: JODHPUR
HOTEL FORT CHANWA
Fort Chanwa Luni: VPO
Luni, District Jodhpur
Rajasthan - India
Tél.: 0091 - 2931 284 216
www.fortchanwa.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (gratis), zwembad en wellness
center in het hotel
Dagen 7 en 8: UDAIPUR
HOTEL RAJPUTANA RESORT
Hiran Magri , Sector 11, Near Savina math
Udaipur - 313001
Rajasthan - India
Tél.: 0091 – 2942 487 388
www.justahotels.com/rajputana.php
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (betalend), zwembad in het
hotel
Dagen 9 en 10: JAIPUR
HOTEL MANSINGH PALACE
Sansar Chandra Road, SC Rd, Lalpura Colony, Sindhi Camp
Jaipur - 302001
Rajasthan - India
Tél.: 0091 – 1412 378 771
www.mansinghhotels.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (betalend), zwembad en fitness
in het hotel
Dag 11: RANTHAMBORE
HOTEL TIGER DEN
Khilchipur, Near Ranthambhore National Park
Sawai Madhopur 322001
Rajasthan - India
Tél.: 0091 - 91 7462 252 070
www.tigerdenresort.com

Extra informatie: geen WiFi beschikbaar in het hotel, zwembad in het hotel
Dagen 12 en 13: AGRA
HOTEL MANSINGH PALACE
181/2 Fatehabad Rd, Vibhav Nagar, Tajganj
Agra 282001
Uttar Pradesh - India
Tél.: 0091 – 5622 331 771
www.mansinghhotels.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (betalend), zwembad en
wellness center in het hotel

Dagen 14, 15, 16 en 17: HOTELS TIJDENS VERLENGING KHAJURAHO EN VARANASI
HOTEL CLARKS KHAJURAHO
U.P. Hotels Limited,
Vill. Khajuraho 471606
Madhya Pradesh – India
Tél. 0091 - 7686 274 038
www.khajuraho.hotelclarks.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (betalend), zwembad en
wellness center in het hotel
HOTEL CLARKS VARANASI
The Mall
Cantt. Varanasi 221002
Madhya Pradesh – India
Tél. 0091 – 5422 501 011/20
www.clarkshotels.com
Extra informatie: WiFi beschikbaar aan de lobby en in de kamers van het hotel (betalend), zwembad en
wellness center in het hotel

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 - Delhi
Terugreis:
Delhi - 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: DELHI
HOTEL THE ASHOK
50-B, Kautilya Marg, Diplomatic Enclave
Malcha marg. Chanakyapuri
New Delhi
110021 Delhi – India
Tel. 0091 – 1126 110 101
www.theashok.com

Dag 2 : MANDAWA
HOTEL DESERT RESORT
District Shekhawati 333704,
Desert Resort Rd, Mandawa
Rajasthan - India
Tél.: 0091 - 1592 223 515
www.mandawahotels.com
Dag 3: BIKANER
HOTEL HERITAGE RESORT
Agra-Bikaner Road Ridmalsar,
Ridmalsar Purohitan , 334001 Bikaner
Rajasthan – India
Tél.: 0091 – 8003 192 393
www.heritageresortbikaner.com
Dagen 4 en 5: JAISALMER
DESERT TULIP
4, Hotel Complex, Jodhpur Road (NH 15)
345001 Jaisalmer
Rajasthan – India
Tel.: 0091 - 2992 255 783
www.hoteldeserttulip.com
Dag 6: JODHPUR
HOTEL FORT CHANWA
Fort Chanwa Luni: VPO
Luni, District Jodhpur
Rajasthan - India
Tél.: 0091 - 2931 284 216
www.fortchanwa.com
Dagen 7 en 8: UDAIPUR
HOTEL RAJPUTANA RESORT
Hiran Magri , Sector 11, Near Savina math
Udaipur - 313001
Rajasthan - India
Tél.: 0091 – 2942 487 388
www.justahotels.com/rajputana.php
Dagen 9 en 10: JAIPUR
HOTEL MANSINGH PALACE
Sansar Chandra Road, SC Rd, Lalpura Colony, Sindhi Camp
Jaipur - 302001
Rajasthan - India
Tél.: 0091 – 1412 378 771
www.mansinghhotels.com
Dag 11: RANTHAMBORE
HOTEL TIGER DEN
Khilchipur, Near Ranthambhore National Park
Sawai Madhopur 322001
Rajasthan - India
Tél.: 0091 - 91 7462 252 070
www.tigerdenresort.com

Dagen 12 en 13: AGRA
HOTEL MANSINGH PALACE
181/2 Fatehabad Rd, Vibhav Nagar, Tajganj
Agra 282001
Uttar Pradesh - India
Tél.: 0091 – 5622 331 771
www.mansinghhotels.com
Dagen 14, 15, 16 en 17: HOTELS TIJDENS VERLENGING KHAJURAHO EN VARANASI
HOTEL CLARKS KHAJURAHO
U.P. Hotels Limited,
Vill. Khajuraho 471606
Madhya Pradesh – India
Tél. 0091 - 7686 274 038
www.khajuraho.hotelclarks.com
HOTEL CLARKS VARANASI
The Mall
Cantt. Varanasi 221002
Madhya Pradesh – India
Tél. 0091 – 5422 501 011/20
www.clarkshotels.com

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 ns t o e t e l at e n z o go ed mo g eli j k r e ke n i ng t e h o u d en met
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, …)

ONTHAAL OP DE BESTEMMING
Luchthaven
Vlot onthaal
Organisatie van transfer naar hotel
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ACCOMMODATIE
Verblijfplaats

Naam van het hotel

Delhi
Mandawa
Bikaner
Jaisalmer
Jodhpur
Udaipur
Jaipur
Ranthambore
Agra
Khajuraho
Varanasi
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Opmerkingen in verband met de ACCOMMODATIE
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
CULTURELE RONDREIS
Praktische aspecten
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Transportmiddel (bus, boot, ...), netheid
Kwaliteit van het transport
Gevoel van veiligheid / comfort van het transport
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Naam tourleader
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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

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
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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 Discover 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)

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

Dagelijks 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

