
Indien – Det smukke Kerala  

 
 
1. dag 
København-Cochin 
Der er afgang om eftermiddagen via 
Dobha til Cochin. 
 
2. dag 
Cochin 
I løbet af morgenen er fremme i Co-
chin, hvor der er transfer til hotel- 
let. 
Om eftermiddag skal I udforske den 
historiske by til fods.  
 
Vi starter med et besøge i Fort Kochi 
hvor I skal opleve de enorme kine-
siske fiskenet, der falder mod vandet 
som store hængekøjer – et fænomen 
der er blevet et kendetegn for byen. 
 

Næste besøg er i St. Francis kirken, 
den ældste europæiske kirke i Indien 
bygget i 1503, hvor den portugisiske 
opdagelsesrejsende Vasco de Gama 
oprindeligt blev begravet og Santa 
Cruz Basilicaen, der en af de fineste 
og imponerende kirker i Indien. 
 
Turen fortsætter til et lokalt teater 
om aftenen for at se en demonstra-
tion af Kalaripayattu - Keralas traditi-
onelle kampsport og måske den æld-
ste af sin art i verden.  
Overnatning: Fort House Hotel 3* 
 
3. dag 

Cochin – Alleppey  
Efter en lidt tidlig morgenmad på 
hotellet skal I opleve det lokale liv i 
tuk-tuk, der er den mest populære 
transportform blandt lokale. 
 

Der stoppes ved Dhobi Khana, en 
gammel lokal måde at vaske sam-
men på, et lille fællesskab der beva-
rer de gamle traditioner og som er 
ved at uddø. 
 
I fortsætter gennem de små gader i 
Mattanchery og der er et besøg ved 
den jødiske synagoge i hjertet af det, 
der lokalt kaldes jødebyen, og til 
sidst stoppes ved det hollandske 
palads med de smukke vægmalerier 
fra det 17. århundrede. 
 
Ved frokosttid fortsætter turen til 
udgangspunktet for jeres sejlads 
”backwaters” med jeres husbåd. 
 
Bådene er en omarbejdet version af 
”kettuvallams” fra gamle dage og 
lavet af enorme planker af Jacktræ, 
forbundet med reb lavet af kokos.  
 

  
 
Oprindelig blev bådene brugt til 
at transportere tonsvis af ris og 
krydderier.  
 
I dag er bådene bygget om til at 
sejle påskønne krydstogtssejlad-
ser gennem backwaters.  
 
Turen går gennem områder med 
palmer, og skønheden kan nydes 
i de små landsbyer. I kan følges 
med kokken på et besøg på af et 
lokalt madmarked for at købe alle 
ingredienserne der skal bruges til 
de gode måltider I skal nyde om-
bord.  
 
Turen fortsætter gennem et vid-
underligt område med den fro-

dige grønne vegetation i Kerala 
backwaters.  
 
Der er undervejs mulighed for en 
kanotur ind i baglandet – der fin-
des ingen bedre måde at se nær-
mere på livet og aktiviteterne på 
backwaters.   
Overnatning og 1/1 pension:  
Marvel husbåd 
 
4. dag 

Alleppey Aranmula 
Efter morgenmaden går turen 
videre mod Aranmula.  
 
Efter indkvarteringen på det vir-
keligt hyggelige homestay, der 
konstrueret i henhold til den tra-
ditionelle arkitektur i Kerala.  
 
I mødes med værten Hr. Aji Alex, 

født i Kerala, som tidligere var en 
succesrig hoteldirektør og kok, 
men som nu har besluttet at de-
dikere sit liv for at vise kulturens 
og renheden i landsbylivet til sine 
gæster.  
 
Der serveres en udsøgt frokost på 
den traditionelle keralaiske syris-
ke kristne måde, der blander den 
indiske og europæiske smag.  
 
Senere på dagen kan I møde 
metallurgimestrene på Aranmula 
og lære om denne berømte Aran-
mula Kannadi - den fine metal-
lurgiske kunst med at fremstille 
metalspejle.  
 
I henhold til lokal tro betragtes 
det håndlavede Aranmula Kan-
nadi som at være et lykkebrin- 

  
 
gende objekt, der findes i hus-
holdningerne til at bringe vel-
stand, held og rigdom. 
 
I fortsætter med et besøg i et af 
templerne i Aranpula, et besøg 
der virkelig giver indblik i Indisk 
religion. 
 
Om aftenen serveres der en 
dejlig middag. 
Overnatning og 1/1 pension:  
Mannaas veedu homestay 

 
5. dag 
Aranmula-Elefant camp 
Efter morgenmaden går I sam-
men med værten rundt på går-
den med dens forskellige kryd-
derier og der er også en gåtur 
gennem landsbyen og måske et 
besøg i et hus. 
 
Senere går det på besøg i Ele-
pant Camp i Konni, hvor der er 
er mulighed for at fodre og bade 
den venlige kæmpe. 
 
Resten af eftermiddagen er dømt 
til afslapning hvor I kan gå rundt 

i den frodige grønne have og 
nyde livet fra en hængekøje i 
den fredfyldte atmosfære eller 
måske kan vælge en autentisk 
Ayurveda-terapimassage (ikke 
inkl.) under opsyn af en kvalifi-
ceret læge og af uddannede 
massører.  
 
Denne aften skal I med værten 
være med spise en Kerala-syrisk 
inspireret middag.  
 
Det er en unik lejlighed til at  
lære de traditionelle madlav-
ningsmetoder i den syriske krist- 
ne kultur (også kaldet Saint 
Thomas læren) 
Overnatning og 1/1 pension:  
Mannaas veedu homestay 

 
6. dag 
Aranmula – Thekkady  
(145 km) 
Efter morgenmaden forlader I 
jeres homestay og den hyggelig 
vært for at køre en smuk køretur 
fra sletterne de grønne bjerge I 
Nilgiris. I ser gummi, kaffe, te og 
karde-momme plantager før I 
ankommer til i Thekkady - 
Periyar Wildlife Reserve.  
 



Stedet er hjemsted for elefanter, 
bison, sambar, vildsvin, Langur osv. 
Med uendelige rækker af bakker og 
krydderieduftende plantager.  
 
Efter indkvarteringen på vores hotel 
fortsætter vi til ”Harwest fresh” en 
økologisk gård hvor der f.eks. dyrkes 
granatæble, papaya, mango, pas-
sionsfrugt, , blød kokosnød, jackfruit 
m.m og der produceres også hon-
ning. 
 
Der er også inkluderet en tur med en 
charmerende tyrevogn rundt i områ-
det og der er besøg på en krydderi-
plantage hvor I kan røre, lugte og 
smage mange af krydderier der 
findes på grund af sin placering i de 
lavere bjerge omkring 1000 meter 
over havets overflade. 
Overnatning: Greenwoods hotel 
 
7. dag 
Thekkady  
Efter en tidlig morgenmad, går det 
på en heldags bambusrafting ind i de 
fjerntliggende områder i Periyar Na-
tionalpark og gennem en 2 timers 
trek og det giver en meget god 
mulighed for at opleve regionens 
flora og fauna samt den lokale 
stammebefolkning.  
 

Senere på dagen skal I besøge en 
lokal familie hvor der serveres af en 
lidt sen frokost. 
Overnatning: Greenwoods hotel 
 
8. dag 
Thekkady - Munnar (120 km) 
Efter morgenmaden kører I til Mun-
nar, Sydindiens største teregion, der 
passerer gennem bølgende bakker og 
smukke temarker.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Området var et af de foretrukne 
sommerområder for de europæi-
ske bosættere i århundreder.  
 
Efter indkvarteringen fortsætter 
til Eravikulam National Park - et 
fristed for bjerggeden i Sydindien, 
Nilgiri Tahr.  
 
Parken er meget smuk med bøl-
gende græsarealer, der er spredt 
over 97 kvadratkilometer i Kan-
nan Devan. 
 
Hvis tiden tillader det, besøges 
Mattupetty-dæmningen med sit 
stille vand, der fint reflekterer 
themarkerne omkring.  
Overnatning: Eco Tones  
Resort 
 
9 dag 
Munnar 
Efter morgenmaden går det på en 
heldags vandretur, der går gen-
nem det smukke landskab med 
mange temarker.  
 
I bliver kørt i jeep til en højtbelig-
gende landsby. 
 
Herfra vandrer I i et let terræn 
gennem theplantagerne, hvor I 
kan se hvordan arbejdet foregår 

Og fortsæt med vandringen til 
landsbyen Pazhathottam. 
 
Under turen spiser I jeres med-
bragte frokost en picnic. (vandre-
turen varer 4-5 timer i let ter-
ræn). 
 
Derefter begynder hjemturen i 
jeep og på hjemturen til Munnar 
besøger I et Rishti TATA-projekt 
for at høre hvordan man hjælper 
børn. 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
  
 

I butikken kan man købe jord-
bærsyltetøj, tøj farvet med na-
turfarver m.v. 
Overnatning: Eco Tones  
Resort 
 
10.dag 
Munnar-Cochin 
Efter morgenmaden går turen 
mod Cochin. 
 
Under turen besøger vi en tefa-
brik der forarbejder den meget 
aromatiske Nilgiris te og her føl-
ger I processen og der er også 
mulighed for købe lidt te med 
hjem. 
 
Lidt udenfor Cochin besøger vi 
Kerala´s første kulturarv, der er 
det Arkæologiske museum, Hill 
Palace (12 km fra Cochin).  
 
Dette museum, der blev bygget i 
1865 i den traditionelle arkitek-
toniske stil i Kerala, findes de 
kongelige samlinger af den tidli-
gere Maharaja af Kochi, såsom 
oliemalerier, skulpturer i sten og 
kongelige møbler. 
 
Efter at I har tjekket ind på ho-
tellet er der et lille aftenbesøg i 
Greenix landsbymuseum for at 

se illustrationer af traditionel 
kunst og håndværk i Kerala og 
også være vidne til en demon-
stration af Kathakali - dansedra-
maet, der er unikt for Kerala. 
Overnatning: Fort House Ho-
tel 3* 
 
11. dag 
Cochin-København 
Efter morgenmaden går det til 
lufthavnen hvor der via Dobha 
flyves retur til København. 
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