PATAs Studieresa till Sydindien 24-31 januari 2018
med JET Airways & Orange Tours
24JAN
Studieresan startade på Arlanda där vi möttes 0530 på terminal 2 för att ta oss med KL1104
till Amsterdam. Det var snökaos utanför terminalen och vi gick ombord något försenade. Vi
fick veta senare att vi var sist iväg från Arlanda innan flygplatsen stängdes. KLM tog oss
snabbt ned till Amsterdam, vi jäktade igenom bagagehall, incheckning och i transferbussen,
tittade vi på boardingkorten och såg att vi skulle flyga premiere class! Wow! 40 säten var det
visst! Med fördelningen 2-2-1 och sätena kunde dessutom göras om till flatbäddar!
Jet Airways Airbus A330-300 med flygnummer 9W235 skulle ta oss nonstop till Bengaluru.
Väl ombord fick vi ett glas bubbel och nötter, sedan kom flygvärdinnorna med menyn och
dryckesval. Det fanns två olika menyer inklusive förrätt, huvudrätt och efterrätt, valde den
med kyckling och till detta Tiger Beer. Upplevde att det var en excellent service och att få
något extra verkade inte vara något besvär, snarare tvärtom. Jag tittade inte på något
program på skärmen framför mig, konstaterade att man hade ett utbud av spel, TV shows,
filmer och förstås ett stort urval av Bollywood-filmer. Själv var jag mest intresserad av hur vi
flög, över vilka länder och städer. JET Airways hade mycket bra info om detta. Så
någonstans över mellanöstern var det dags att lägga sig ned för en tupplur, flygvärdinnan
grejade bädden åt mig och så fick man lite sömn. Väcktes av att det var dags för frukost,
omelett, frukter, juice och te. Någon timma efter detta började planet gå ned och det var helt
bäcksvart ute när vi gjorde en perfekt landning.
Hemresan började i Chennai med ett inrikesflyg 9W2543 på lite över en timma till Bengaluru
med en ATR turbopropjet. Fungerade bra, lätt servering av varma drycker. Vi hade mycket
gott om tid på oss i utrikesterminalen och kunde där med extra fint tillmötesgående från
flygbolagets markpersonal checka in tidigt. Även denna gång blev det premiere class och
nästan alla fick samma säte som på nedresan. Dessutom fick vi tillgång till loungen.
Claes-Göran Eriksson

Foto Zoltan Gavai

25 januari 2018: (the Republic Day of India)
Ankomst till Bangalore med Jet Airways 9W235
Kl. 00:45 på morgonen efter 9 och ett hav timmars flygning i Jet Airways Business Class
anlände vi till Bangalore - utan vårt bagage!
På grund av kort anslutnings tid och sen incheckning stannade vårt bagage kvar i
Amsterdam. Vi rapporterade det direkt och lyckades få en PIR (Property Irregularity Report).
Representanten från Orange DMC väntade på oss i ankomsthallen och sedan åkte vi buss
till hotellet. Pride Plaza Hotel**** är ett 4-stjärnigt hotell som ligger i hjärtat av Bangalore nära de berömda sevärdheterna som Vidhana Soudha, Cubbon Park och Vishweshwaraya
Museum.
Bangalore, som är huvudstaden i Karnataka ligger i sydöstra delen av staten.
Staden har utvecklats till en av Indiens största ekonomiska knutpunkter och är den snabbast
växande metropolen i Indien, har mer än 6 miljoner invånare. Staden är känt som "Silicon
Valley of India" på grund av sin främsta position som landets ledande IT-arbetsgivare och
exportör.
Denna välplanerade stad med ett stort antal grönskande parker, trädgårdar och sjöar kallas
även till som "Garden City of India".
Efter en god Indisk frukost på hotellet checkade vi ut och åkte på sightseeing.
Det första stoppet var vid The Bull Temple som är tillägnad Lord Shiva's Vahana, Nandi
tjuren. Det är en stor monolitisk staty av den sittande Nadi tjuren som har varit
på denna plats långt innan den nuvarande tempeln byggdes för omkring 500 år sedan.
Nästa stopp var vid Ulsoor-sjön och Lal Baghs botaniska trädgård som spred sig över
240 hektar. Här kan man se en samling av kända botaniska växtarter.
Trädgården fick ett festligt utseende under republikens dag och på blomfestivalen.
Vi hade en fantastisk lunch på den vackra The Oberoi Hotel & Resort *****
/ Detta 5-stjärniga lyxhotell ligger centralt nära finansdistriktet. Hotellet är byggt runt ett 120
år gammalt träd och man känner sig som i en regnskog i hotellets vackra trädgård. Det är det
enda lyxhotellet i Bangalore som erbjuder privata balkonger och utsikt över trädgården från
alla sina rum och sviter./
Efter lunchen fortsatte vi vår resa vidare till Maysore. Resan tog ca. 4 timmar med buss.
Mysore kallas Karnatakas kulturhuvudstad. Denna stad är den mest populära turistorten i
Karnataka på grund av Royal Mysore Palace.
Vid ankomsten checkade vi in på Quorum Hotel****.
Detta hotell är idealiskt beläget i stadens lugnaste del. Bara 5 minuters promenad avstånd till
järnvägsstationen ca. 2 km från det mest kända Mysore-palatset.
Vi åt middag på hotellets restaurang.
Några av oss har hunnit besöka den närmaste affären för att köpa några kläder eftersom vi
fortfarande inte har fått vårt bagage.
Magdalena Strohmayer
HRG Nordic

26Jan, Mysore
Mysore kallas den gamla staden, maharadjornas stad och är berömd för sandelträ,
jasmin och mysk. Det kändes som en relativt liten stad och här fick man mer känsla
för "det riktiga Indien" med folk och djur överallt i en salig blandning.
Mysore är den mest besökta turistorten i delstaten Karnataka.
Vi började dagen med att besöka Tipu Sultan's Summer Palace. Det var ett vackert
palats som dock skyddades av stora gröna skynken så man ej kunna se dess
storhet. Här var enda gången under resan som vi upplevade att folk stirrade, på ett
inte så trevligt sätt. Det var nästan bara muslimer som besökte detta palatset.
Trevligare stämning var det på vårt nästa stopp, Maharajas palats, som ligger mitt i
staden. Här spenderade vi mycket tid och gick runt och kikade på utsökta skulpturer
och konstarbeten från hela världen. Palatset är byggt i Indo-Saracensk stil med
kupoler, torn, valv och pelargångar. Vi fick alla agera fotomodeller då och då och blev
stoppade av nyfikna och vänliga indier. Det är så trevligt att resa i ett land där det är
så och när det blir naturligt att man sen själv tar kort.
Vi gjorde ett stopp för lunch på hotellet Sandesh the Prince, där själva restaurangen
var ner i en källare. Läckert inredd med bilar att sitta i och en stor buffé att avnjuta.
Efter en kort rundvisning på hotellet kastade vi oss vidare till nästa del av Mysore.
Vi besökte St Philomena's Church och sen det mest spännande hittills, den lokala
marknaden. Marknaden i Mysore var vacker med färgglada frukter, grönsaker,
underbara blommor och kryddor. En fröjd för ögat och alla sinnen. Trots att vi nästan
var de enda västerlänningarna kändes det inte som att försäljarna var påtvingande.
Här blev det en del shopping innan det var dags att åka tillbaka till hotellet. Här
kunde vi till vår stora glädje konstatera att vårt bagage äntligen hade kommit! YES!
😊😊
Innan middagen åkte vi tillbaka till palatset som nu var helt upplyst med 97.000
lampor, (!). Där hade vi tur som var där just när de tändes. Det var oerhört vackert.
Middagen intogs på Windflower hotell. Detta hotell ligger lite utanför stan men det var
det värt.
Vårt bord var uppbokat utomhus och vi fick avnjuta en fantastisk a la carte. Skönt att
inte behöva hämta mat som med buffé hela tiden. Under vår rundvisning på detta
hotell såg vi utsidan av vad det verkade, fantastiska rum och en väldigt trevlig pool.
Det fanns inga rum lediga så att vi kunde kika inne i rummen.
Här kan jag varmt rekommendera våra gäster.

Johanna Hellervik
Nygren & Lind Travel

27 JAN|| Mysore –Chennai (By Train)
Morning is free for leisure.
In the afternoon transfer to railway station in order to board the train ShatabdiExp: 12008 Dep: 1415/Arr: 2125 Hrs for Chennai
On arrival transfer to hotel for overnight stay
___________________________________________________________________
Vår tredje dag på resan började med att alla åkte till den nyaste gallerian i Mysore :
Forum. Den öppnade kl 10:00 och vi var de första
gästerna – vi väntade ut utanför redan sedan
09:30 😊😊

Alla ville med på den turen för att vi hoppades på att gå till en vanlig livsmedelsbutik
för att ladda med rökelser, teer och diverse som skulle bli billigare än på marknader.
Men det visade sig att just den butiken öppnas någon gång i mars. Som sagt
shoppingcentret var ganska ny och de har hunnit öppna en del butiker men inte just
den som de flesta var intresserade av.
Men det var intressant att stå där utanför och se hur alla anställda anländer till jobbet.
5 minuter innan de skulle öppna. Och vid ingången blev vi nästan vänner med
vakterna. Till slut kom vi in: damerna till vänster och herrar till höger via
säkerhetsgrindar.
Och sedan massa roligheter för de som gillar att shoppa! Några har fikat istället!
Efter lyckad och snabb shoppingrunda begärde vi oss till vårt hotell för att packa
väskor och checka ut.

Vår nästa stopp blev lunch och visning på Hotell Metropole. En kolonial byggnad
gömd bland grönskan med en liten pool och en restaurang som serverade fantastisk
lunch. Jag vågar nästan säga att för mig smackade den bäst!

Man kunde smaka lite av lokala sydindiska delikatesser och snacks. Och det var en
riktig kulinarisk upplevelse. Från och med nu började jag äta ”masala dosa”: en tunn
pannkaka gjort på ris- och linsmjöl fylld med potatis, kryddor och grönsaker. Helt
underbart! Och just detta mjölet köpte jag vid senare tillfälle och jag planerar att testa
göra mina egna masala dosa.

Och efter lunchen var det dags för vår tågresa! Färgglada människor möts man av på
perrongen.
Och den här tiden hade vi tur och det blev ingen försenad avgång.
Och lite mat har man fått under resan. Det blev 6 timmar av avkoppling, prat och
skratt.
Och lyckliga vi kom fram till Chennai!
// MARTA

Marta Komiszke
Temaresor

28 jan Chennai – Pondicherry
Chennai ( Madras ) är huvudstad i delstaten Tamil Nadu i södra Indien.
Efter frukosten på Crown Plaza hotell började dagens rundtur med att besöka San
Thomas Cathedral som byggdes 1504 av portugiserna.
Thomas är hyllad som fadern av kristendom i Indien eftersom han anses ha tagit
kristendomen till Indien. Han är begravd i Mylapore.
Efter den fina sången i basilikan for vi till Kapaleeswara Temple. Det är ett
Sivatempel där guden är Arulmigu Kapaleeswarar och gudinnan Arulmigu
Karpagambal.
Templet har en typisk Dravidiansk arkitektonisk stil med ett 40 meter högt torn.
Efter att vi fått se hur tempelprästerna utför ritualerna körde vi vidare till Sri
Aurobindo Ashram.
Auroville vill vara en universell stad med människor från 124 nationer, som lever i
fred och harmoni. Syftet är att uppnå mänsklig enhet. En drömplats?
Övernattning på Le Pondy i poolvilla, som var uppskattat av alla efter en lång
bussresa. Då var det dags för handbolls-VM. Sverige tog silver.
Zoltan Gavai
Zoltans Photo

29 JAN
Efter en natt med handbolls EM-final, som Sverige tyvärr förlorade, lämnade vi
Pondicherry och gav oss iväg till Mahabalipuram som ligger uppåt kusten på väg till
Chennai. Efter någon timmes färd stannade vi för ett kaffestopp ute i vad som
kändes som vildmarken. Så lite förvånande när kaffet var det bästa jag hade druckit
under hela resan. I Mahabalipuram, som är en ruinstad och känd för sina "Rathas".
Rathas (Triumfvagnar till gudarna) har hamnat på Unescos världsarvslista och är
gjorda av sten där vissa är huggna ur klippblock. Här ville vi självklart ta del av denna
"sten-arkitektur" och gjorde stopp vid olika tempel och heliga platser. Bland annat vid
de så kallade "The Five Rathas Group", även kallade Pancha Rathas. Det är
monument och djur huggna och formade ur sten där templen är uppkallade efter de
"Pandavas, sönerna till den hinduiska guden Pandu. Vi besökte även bland annat
"Shore Temple" som är med på Unescos världsarvslista och "Mahishasura mardini
cave". Ett grottempel med vackra symboler skulpterade ur stenen.
Efter en dag med flertalet intressanta, kulturella och historiska platser åkte vi mot
vårat hotell för sista natten, Intercontinental. Ett mäktigt hotell i modern stil med en
stor pool och mitt beläget på sandstranden. Efter en sen lunch var det några som
passade på att besöka deras SPA för en behandling. När det började närma sig
kvällen var det dags för sista middagen kan jag prata för alla när jag säger att det var
en blandning mellan glädje och sorg. Sista middagen i Indien med gänget, som för
övrigt var helt otrolig som samtliga middagar under resan. God natt Mahabalipuram,
imorgon vidare till Chennai för shopping innan påbörjad resa tillbaka till Sverige.
Med vänlig hälsning
Linnea
Linnea Andersson
Säljare/Travel Consultant
Ticket

30 JAN
Tusen tack för en oförglömlig resa. Så tacksam att jag fick följa med J
Indien studieresa med PATA

Dag 7- Mahabalipuram
Sista dagen i Indien. Vilken fantastisk resa vi har haft. Så mycket nya intryck. Känns
som att det är först den sista dagen som allt börjar falla på plats. Idag vaknade vi upp
på Hotellet Intercontinental , i Mahabalipuram. Ett annorlunda Hotell i strikt modern
stil med mycket hög klass. Rummen var helt underbara och Hotellet ligger alldeles
vid havet med en lång sandstrand. Jag sov som en stock och önskade att vi kunde
få några dagar till här.
Efter frukosten startade jag och några till från gruppen den sista dagen med att
besöka Hotellets spaavdelning för lite behandlingar. Där möttes vi av avslappnande
musik, underbara dofter från rökelser och varsin kopp Indiskt the. Jag avnjöt sedan
en timmes lång fotmassage som gjorde under för mina fötter.
Mycket vemodigt fick vi sedan packa ihop våra väskor, besöka stranden en sista
gång, ta några djupa andetag av havsbrisen och ta in det sista av Indien. Sedan var
det dags att checka ut och bege oss tillbaka mot Chennai.
I Chennai fick vi några timmars fri tid för shopping. Mitt i myllret av människor, kor
och bilar tog vi oss fram över vägar med galen trafik. Vi har vid det här laget börja
lära oss hur man gör när man ska ta sig över en väg i Indien där trafiken aldrig får en
lucka. Det är bara gå och hoppas på det bästa med ett leende på läpparna så löser
det sig.
Vi hittade en mycket annorlunda Galleria, 8 våningar av total kaos. Där fanns allt
mellan himmel och jord. Fanns inget behov av att söka sig till något annat ställe. Allt
man kan tänka sig behöva köpa innan avresa hem till Sverige fanns där. Jag
lämnade gallerian två timmar senare med 9 stora påsar. Allt från kläder till Indiska
kryddor och olika sorters Indiskt kaffe. Samt en till väska så jag skulle få med mig allt
hem. Hela kalaset gick på 250 svenska kronor och det kändes som att jag just rånat
Gallerian. Man får väldigt mycket för pengarna i Indien.
Efter en lunch på ett Indiskt litet snabbmatsställe, där vi inte hade en aning om vad vi
beställde så började resan mot flygplatsen och den långa resan hemåt startade.
Tack för en fantastisk resa jag aldrig kommer att glömma <3 / Sofia Åström

Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin / Best regards
Sofia Åström
Sales agent
Gränsresor AB

