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Praktiske tips og råd for rejsen 
”Indiens Tigre, Templer og Taj Mahal”
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Velkommen til Indien
Safari & Beyond byder dig velkommen til Indien, hvor vi med disse praktiske informationer, vil gøre dig helt klar til rejsen 
til Indiens Tigre, Templer og Taj Mahal. Vi vil bede dig om at læse disse sider grundigt igennem og naturligvis kontakte 
os, hvis du har spørgsmål. Vi henviser endvidere til relevante myndigheder og hjemmesider for flere informationer. Disse 
informationer opdateres løbende, men finder du ting, du mener der bør ændres, så lad os det venligst vide. 

VACCINATION
Vi råder til, at du kontakter en speciallæge, din praktiserende læge eller en autoriseret vaccinationsklinik. 
På www.vaccination.dk eller på www.sikkerrejse.dk kan du læse yderligere om vaccinationer for rejser til Indien. 

FORSIKRINGER
Som dansk statsborger er du ikke dækket af det gule sygesikringskort ved rejser udenfor Europa. Det er afgørende vigtigt, 
at du tegner en rejseforsikring, så du er dækket, hvis uheldet er ude. Vi samarbejder med Gouda Rejse-forsikring og råd-
giver gerne omkring valg af forsikringer. Rejseforsikring kan tegnes helt frem til afrejse. Beløbet skal være registreret  
som indbetalt inden afrejse, for at du er dækket. Det er også muligt at tegne en afbestillings-forsikring på rejsen. 
Denne dækker ved akut opstået sygdom i egen hjemmeboende eller nærmeste familie, eller dødsfald i nærmeste familie. 
Afbestillingsforsikringen skal være tegnet, så den kan betales samtidigt med rejsens depositum for at den dækker. 
 
FLYBILLETTER 
Det er vigtigt, at de navne, der står på din faktura og på flybilletterne, er 100 % identiske, med dem der står i dit pas. 
Mellemnavne kan udelades. Æ, Ø og Å findes ikke i det engelske alfabet og omskrives således: Æ = ae, Ø = oe og Å = aa. 
Er der fejl, kan det i værste fald betyde, at du/I afvises i lufthavnen, eller at flybilletterne skal ændres. Dette kan nemt 
koste en ekstraregning på flere tusinde kroner pr. billet. 

Vi fremsender flybilletterne i en e-mail ca. 14 dage før afrejsen. Det er tiderne på flybilletten, der er gældende. Rejse-
planen og tiderne i programmet er kun vejledende. Da ændringer kan forekomme med kort varsel evt. på grund af vejr-
forhold i Europa, er det en god ide at holde sig opdateret f.eks. via tekst-tv og flyselskabets hjemmeside. 

Alle tider på flybilletten er lokale tider. På rejseplanen/itinerary, finder du nederst en bookingkode – en sekscifret ”kode” af 
bogstaver og tal. På flyselskabets hjemmeside kan denne kode indtastes sammen med dit efternavn. Herefter vil du finde 
en online oversigt på dine flyvninger og diverse anden information. Samme sted finder du en QR-kode. Hvis du har en 
smartphone, kan du scanne QR koden, og på den måde får du en kopi af din rejseplan i din telefon. 

Mød altid op i lufthavnen i god tid. Check-in tid er det tidspunkt, hvor check-in senest skal være afsluttet. Der kan oftest 
laves et check-in af bagagen for hele rejsen. Det betyder, at du efter check-in i lufthavnen i Danmark først ser din bagage 
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på destinationen. Husk at gemme de bagage-kvitteringer du får i lufthavnen. Det er en god ide at medbringe et ekstra 
print af dine flybilletter.

BAGAGE
Vi flyver fra København med Air India, der er en del af Star Alliance sammen med SAS. Flyveturen fra København til Delhi 
varer ca. 7-8 timer. Undervejs på flyveturen serveres der gratis måltider med drikkevarer.

Husk at du i de danske lufthavne som regel skal være der to timer før flyets afgang. Vær dog opmærksom på at du i 
Københavns lufthavn i de travle sæsoner, nogle gange skal være der tre timer før.

Med Air India må du medbringe to stk. bagage á 23 kilo. Medbring gerne en kuffert/taske i et blødt materiale frem for en 
hård skalkuffert. Den bløde kuffert er meget nemmere at pakke i safaribilen, hvor pladsen er begrænset. Begræns i øvrigt 
din bagage. Du kan få vasket undervejs.

TOLDFRI INDKØB
På borgerservices hjemmeside, kan du finde en komplet oversigt over hvad du må tage med hjem til Danmark fra lande 
udenfor EU, både i forhold til toldfrie varer og hvilke souvenirs der er lovlige. Du kan se toldreglerne her.

PAS OG VISUM 
Ved indrejse i Indien skal du have et pas, som er gyldigt mindst 6 måneder efter den forventede hjemrejsedato, og du skal 
have minimum 2 blanke sider i dit pas. Som dansk statsborger skal du have visum for at rejse til Indien. Visummet søges 
online og koster cirka DKK 880,-, og du kan finde ansøgningen her. 

Visum kan søges fra 120 dage før til senest 10 dage før rejsen. Visummet har en gyldighed på 60 dage fra indrejsen.

Har du ikke dansk statsborgerskab, kan der være andre forhold, der gør sig gældende. Det er i dette tilfælde din pligt selv 
at undersøge, hvad der kræves for rejser til Indien. Dette kan ske via ambassaden tilhørende det land, hvor du har stats-
borgerskab. Medbring kopi af dit pas, kreditkort etc. hvis uheldet skulle være ude og du mister dem. Det gør den efterføl-
gende proces meget nemmere. 
Du kan læse de nyeste regler om pas og visum til Indien på udenrigsministeriets hjemmeside.
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TRANSPORT
På landeveje kører man i MPV´er med aircondition, og næsten altid i typen; Toyota Innova. Der vil typisk være fire gæster 
med i hver bil, så alle har god udsigt under hele safarien.
I parkerne køres i små åbne firhjulstrækkere, hvor vi igen kører med fire personer pr. bil. Forsæderne er til chaufføren og en 
ranger/guide. Den danske rejseleder veksler mellem bilerne.

VALUTA OG PRISNIVEAU 
Den indiske valuta er Indiske Rupees (INR). På hjemmesiden www.valutaomregneren.dk finder du de aktuelle kurser for 
valutaen. Der kan ikke veksles til Indiske Rupees i de danske banker, men hæveautomaterne i de større byer og lufthavne 
virker glimrende. Det er også muligt at medbringe amerikanske dollars eller euro, som du kan veksle i Indien, men oftest 
til en højere kurs end hvis du hæver i automaterne. Hæver du i bankernes hæveautomater, er der et gebyr, som du kan få 
oplyst af din bank. Det er en fordel at have mindre sedler med til rejser udenfor de større byer. Du kan betale med kredit-
kort på de fleste hoteller og i store forretninger. 

TEMPERATUR OG KLIMA
Klimaet i størstedelen af Indien er tropisk, og har derfor generelt høje temperaturer. I hovedstaden New Delhi ligger 
gennemsnitstemperaturen på omkring 25 grader. I de varmeste måneder kommer temperaturen ofte over 40 grader. 
Indien er desuden ramt af klimaforandringerne, ligesom vi også er herhjemme. For Indien, såvel som for Danmark, 
betyder det, at sæsonerne og vejret fra år til år kan svinge en del, og det er blevet sværere at forudsige end tidligere. 

Klimaet i det centrale Indien er køligst i vintermånederne fra november til februar, hvor naturen er mest frodig og 
fremtræder smukkest. Fra marts til juni tiltager varmen og klimaet bliver meget tørt. I denne periode visner meget af 
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vegetationen hen, og da de fleste vandhuller og mange små vandløb samtidig tørrer ud, er det den bedste årstid for at 
se mange dyr omkring de få tilbageværende vandressourcer. Fra juni til september falder temperaturen igen på grund af 
monsunregnen, men fugtigheden stiger. I denne periode er de fleste nationalparker lukkede på grund af den kraftige regn, 
og de genåbner først mellem 1. oktober og 1. november, når de små grusveje i parkerne igen bliver farbare.

Vi rejser altså i starten af den tørre og varme periode, så det kan være varmt især midt på dagen. Dette mærkes primært 
i starten af vores eftermiddagssafarier i de små åbne biler, mens det er køligere på vores morgensafarier og hen mod 
solnedgang. På hoteller, lodges og under transport i almindelige lukkede biler mellem destinationer er der aircondition, 
mens der i pauserne midt på dagen kan slappes af i skyggen, evt. med en svalende dukkert i swimmingpoolen, eller på 
værelserne. Det er en god idé at medbringe solcreme med høj faktor samt evt. en hat med skygge.

BEKLÆDNING OG FODTØJ
Vær opmærksom på passende påklædning på gaden og især ved besøg hos templer og andre hellige steder. Ved nogle 
muslimske helligdomme skal håret tildækkes, og i så fald kan der lånes tørklæder ved indgangen. Især kvinder bør være 
opmærksomme på påklædning på gaden. Ved tempelbesøg gælder det både mænd og kvinder, og tøjet skal dække både 
skuldre og knæ.

Kunststoffer er sjældent behageligt i varmen, og tøj af bomuld kan derfor anbefales. Medbring gerne både kortærmede og 
langærmede trøjer/skjorter samt shorts og bukser. For herrer er det normal kutyme, at man til middagen benytter bukser 
og ikke shorts. Nætterne og aftenerne kan blive kolde og en lun trøje og lune bukser anbefales. Et par gode sko der giver 
plads og luft til fødderne, er et fint valg. Eventuelle lette sko til aftenbrug samt vandrestøvler eller lukkede sko kan varmt 
anbefales, især hvis man skal ud og vandre. Et godt råd er at begrænse din bagage mest muligt. Du kan få vasket undervejs.
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GODE RÅD TIL PAKNING 
Du og din eventuelle rejseledsager bør pakke kufferterne, så I begge kan undvære den ene kuffert. I oplever det sikkert 
ikke, men det kan ske, at en kuffert bliver forsinket under rejsen. Sker det, kan der gå et par dage, før den bliver leveret 
til det hotel, som I bor på. Husk at pakke solcreme med høj faktor, solbriller og solhat. Det er en god ide at medbringe 
fotokopier af alle personlige papirer såsom pas, visum, flybilletter, rejseforsikring, vaccinationskort og betalingskort.

Sørg for at have alle vigtige og uundværlige ting i håndbagagen:
• Pas, der skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemrejsen
• Visum
• Flybillet
• Forsikringer
• Kreditkort
• Penge
• Recepter
• Evt. info om din særlige sundhedstilstand
• Livsvigtig medicin (sukkersyge osv.)
• Medicon mod allergi eller et pludseligt maveonde (f.eks Imodium) og smertestillende medicin som f.eks Panodil 
 og/eller Ipren
• Elektronik som f.eks kamera, videokamera, kikkert, mobil telefon osv. 

Selv med de gode flyselskaber vi benytter, kan det trække koldt fra flyets aircondition, så tag evt. en vindjakke med i hånd-
bagagen selv om der udleveres tæpper i flyet. 

MAD OG DRIKKE 
Det traditionelle indiske køkken er generelt meget smagfuldt, og der bliver brugt masser af krydderier især karry. I Indien 
er karryen typisk sammensat af fem forskellige planter og krydderier, som er med til at give indisk mad sin karakteristiske 
smag. Kødretter serveres oftest med kylling eller lam, men mange traditionelle retter er rene grønsagsretter.
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Naturligvis kan udbuddet variere fra sted til sted og afhænge af niveauet af indkvarteringen. Dårlig mave kan alle få, 
men det skyldes normalt ikke madens kvalitet, men blot at man får andre bakterier i maven, end man er vant til. Har man 
tendens til dårlig mave, bør man medbringe medicin mod det. Snak med lægen eller apoteket om dette. En god ide for at 
undgå diarré kan være ikke at bruge isterninger i drikkevarer, undgå at spise salater og at drikke vand direkte fra hanen. 
Madhygiejnen på de hoteller og lodges vi bruger, er altid af høj standard.

FOTO OG VIDEO 
Der må fotograferes de fleste steder, men hvis man vil gå tæt på mennesker, så spørg - og vis gerne fotoet til folk bageft-
er, så får man ofte en ven. Nogle bryder sig ikke om at blive fotograferet. 
Tilladelse til brug af video på kulturattraktioner betales direkte på stedet. 

SIKKERHED PÅ REJSEN
Vi følger altid udenrigsministeriets aktuelle anbefalinger, og vi prioriterer din sikkerhed højt. Skulle der opstå en situation, 
som resulterer i, at udenrigsministeriet fraråder rejse til din feriedestination, vil du blive tilbudt en anden rejse eller at få 
pengene retur. Du kan læse mere om udenrigsministeriets anbefalinger her. 

INDKØB AF SOUVENIRS
Der er glimrende muligheder for at gøre spændende og flotte indkøb til minde om en fantastisk rejse. Desværre er der 
også mulighed for at lave fejlkøb ved enten at købe dårlig kvalitet eller direkte ulovlige souvenirs. På SKAT’s hjemmeside 
kan du se hvilke regler der er for varer uden for EU.

DRIKKEPENGE 
Drikkepenge er normalt i Indien, og er en naturlig del af servicebranchen. Læg gerne 10 % på regningen på restauranter 
og caféer. Hvis drikkepenge allerede er lagt oveni prisen, fremgår det af regningen. Giv gerne lidt, f.eks. et par kroner pr. 
kuffert, til dem der bærer din kuffert i lufthavnen og hoteller. Til chaufføren er det også normalt, at man betaler drikke-
penge. Det er naturligvis helt frivilligt og beløbet skal afspejle din tilfredshed med kørsel og service. 

HJEMREJSEN
Alle skatter og afgifter er normalt indregnet i din flybillet. Husk at check-in for flyvninger til udlandet skal være afsluttet 
to timer før afgang. Er der købt store souvenirs med hjem, skal disse checkes ind særskilt, og du skal forvente, at skulle 
betale dyrt for overvægt.
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NÅR DU ER HJEMME IGEN 
Når du er tilbage fra rejsen, modtager du automatisk en velkommen hjem hilsen fra os, hvor vi vil bede dig evaluere din rejse. Dine til-
bagemeldinger, synspunkter og ideer samt ris og ros om rejsens forløb er vigtige for os i bestræbelserne på at blive endnu bedre. Vi 
håber at høre fra dig. Har du billeder eller video fra din tur, som du vil dele med os bliver vi glade for at modtage dem, og evt. benytte 
dem på vores hjemmeside og på Facebook. Det kræver naturligvis din godkendelse. 

HELT GENERELT OM REJSER TIL INDIEN
• Husk altid at spørge om lov ved fotografering af personer. Undgå derfor at fotografere forbipasserende ved gennemkørsel af  
 byer. Fotograferer du lokalbefolkningen, er det god stil at kvittere med et lille beløb. Generelt frarådes det at fotografere kvinder 
 i de mere konservative samfund. Vær opmærksom på at det nogle steder koster penge at tage billeder af historiske seværdig- 
 heder og templer.
• Respekter at ressourcer som vand og elektricitet kan være en mangelvare visse steder. Følg de anvisninger der gives.
• Drik ikke vand fra vandhanerne – køb drikkevarer på flaske. 
• Respekter naturen og efterlad ikke affald. Husk at du er gæst.
• Ved besøg i moskeer er der, ligesom alle andre steder i Østen, særlige forbehold. Skoene tages af inden man går indenfor i 
 moskeer, templer og private hjem. Man skal holde fodsålerne væk fra helligdomme og andre mennesker når man sidder ned. Det  
 er meget ildeset at pege, både på mennesker og ting.
• Når man besøger Taj Mahal, må man kun medbringe sit kamera og intet andet. Der tages et gebyr for at medbringe kamera. 
 Ved besøget udleveres en lille flaske vand og et par plastik-sutter du kan tage uden på dine sko.
• Ved en rejse til Indien kan det ikke undgås at komme tæt på landets mange fattige. Det er en god idé at forberede sig på, at det  
 kan være en barsk oplevelse at stå ansigt til ansigt med tiggere og folk med alvorlige og synlige fysiske skader. Følg altid rejse- 
 lederens råd og giv aldrig penge til tiggernes børn.

SAFARIENS EMMA GAD
• Dyrene må aldrig fodres.
• Dyrene må ikke forstyrres med store bevægelser, tilråb, højrøstet tale eller anden form for støj.
• Chaufførerne må ikke opfordres til at køre tættere på dyrene, end de gør. Det er chaufførernes ansvar at bedømme og holde den  
 passende minimumsafstand. Det sker dels af hensyn til sikkerheden, dels af hensyn til dyrenes velfærd.
• Intet skrald må efterlades i naturen (filmhylstre er gode askebægre). En god huskeregel er: ”Efterlad kun dine fodspor”.
• Intet må fjernes fra naturen. Alt i naturen indgår i et naturligt kredsløb.
• Al kørsel væk fra vejene er forbudt i nationalparker og game reserves. Chaufførerne må ikke opfordres til at køre udenfor de   
 tilladte veje og kørestier. De risikerer både store bøder og at miste deres job.
• Det er ikke tilladt at sidde på taget af bilen eller hænge ud ad vinduerne.
• Respekter dine medrejsende som også gerne vil have gode billeder med hjem.
• Undgå støj og samtale hvis du er på nature walk, bird walk og walking safari. Det ødelægger oplevelsen for både dig selv og de  
 andre gæster.
• Det er anbefalelsesværdigt at have en trøje/jakke, solhat, solbriller, solcreme, myggespray, kikkert, og kamera (evt. ekstra film)  
 med på game drives. 
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TIDSFORSKEL 
Indien er 4,5 timer foran Danmark om vinteren. Ved skiftet til sommertid i Danmark er Indien 3,5 timer foran Danmark. 

ELEKTRICITET
I de store byer bruges der stik med 220V, magen til dem vi har herhjemme. Det er dog ikke alle steder, og især udenfor de større byer, 
kan der være andre stik, så en adapter kan være en god idé at medbringe.

TELEFONI
De fleste steder er der udmærket mobilsignal i Indien. Det er meget dyrt at ringe fra og modtage opkald til et dansk nummer. Den 
indiske landekode er +91. Der findes wi-fi på mange hoteller og på internetcaféer i de større byer, men nettet er sjældent lige så 
hurtigt som herhjemme. 

ÆNDRINGER AF TUR
Skulle der, mod forventning, opstå noget uforudset, som resulterer i ændringer af din rejse, vil vi hos Safari & Beyond, gøre hvad 
vi kan for at sikre, at du alligevel får en fantastisk rejse til Indien. Skulle der i timerne inden eller under selve rejsen, ske noget der 
kræver, at du får fat i os, har vi en døgntelefon, du kan kontakte.

KONTAKT I NØDSTILFÆLDE
Claus Lund Sørensen i Danmark: +45 26184359


