
 

 

 

Programma Spirituele reis India  

Mountains & meditation 
21 oktober – 7 november 2017 

21 oktober  Aankomst in New Delhi, overnachting in de bruisende wijk Paharganj. 

  Avond: groepsbijeenkomst met informatie over de reis en meditatie 

22 oktober  Ochtend: trein naar Haridwar 

Middag: taxi naar Rishikesh, aankomst in de Ashram Parmarth Niketan 

Avond: Aarti 

Het reizen per trein is een van de manieren om het echte Indiase leven van binnenuit te 

ervaren. Met 14.300 treinen per dag is het meest gebruikte vervoersmiddel voor lange 

afstanden. Het wachten op het station, het vinden van je gereserveerde plaats is een hele 

belevenis op zich. Het uitzicht op het platteland waar het spoor zich doorheen slingert is 

onbeschrijfelijk.  

 
 

Per taxi reizen we nog ongeveer een uur naar Rishikesh.  

De Ashram Parmarth Niketan ligt aan de over van de Ganges. Het is de grootste ashram in 

Rishikesh waar vele pelgrims verblijven en genieten van de rust in de prachtige tuin. Elke 

avond wordt er een vuurceremonie gehouden gewijd aan de heilige rivier de Ganges, de 

Aarti. Het is een ritueel waarin de onomstotelijke liefde voor God wordt uitgedrukt.  

 

 



 

 

 

23 oktober Ochtend: meditatie en yoga 

Middag: wandeling naar Laxman Jula 

 

Rishikesh bestaat uit twee kleine dorpen gelegen rond de twee hangbruggen (Jhula’s) die de 

beide oevers van de rivier met elkaar verbinden. De Ashram ligt bij Ram Jhula en deze 

middag wandelen we naar Laxman Jhula. Dit is een levendig maar relaxed dorp met vele 

tempels, yogascholen, massage salons, winkeltjes, strandjes en restaurantjes. 

 

 

24 oktober Stille voettocht naar de hoger gelegen Neelkanth tempel. 

   

De Neelkanth tempel is gewijd aan de god Shiva en is een belangrijke pelgrimsplaats voor 

de Hindu’s. We wandelen in stilte, in een rustig tempo waardoor we bewust aanwezig 

kunnen zijn bij de omgeving en bij onszelf. We zullen stoppen voor een meditatie en om te 

genieten van het uitzicht op de Himalaya. Het pad leidt door een prachtig natuurgebied met 

vele vogels, apen en misschien zelfs wilde olifanten.  

 

25 oktober Vrije dag in Rishikesh 

Dit is een dag waarop je lekker kunt rondstruinen. Rishikesh heeft veel te bieden, zo kun je 

tempels bezoeken, yogalessen volgen, genieten van een Ayurvedische massage, een 

waterval bezoeken, luieren bij een restaurantje aan het water of zelfs raften op de 

snelstromende Ganges.  

 

 

 



 

 

 

 

26 oktober Reisdag naar Mc Leod Ganj / Dharamsala 

 

We maken een lange en indrukwekkende reis met privé auto’s (met chauffeur) naar Mc Leod 

Ganj. Hoewel de afstand maar 450 km bedraagt, zal de reis zeker 10 uur duren. We zullen 

geregeld stoppen bij kleine dorpjes en stalletjes langs de weg. We trekken steeds verder de 

bergen in en kunnen rekenen op mooie uitzichten.  

 

27 oktober Ochtend: Bezoek aan de tempel van de Dalai Lama 

Middag: vrije tijd in Mc Leod Ganj 

 



 

 

 

 

Mc Leod Ganj is een dorp gelegen boven het hindoe stadje Dharamsala. In 1959 zochten de 

Dalai Lama en zijn regering er toevlucht en sindsdien is het een thuis voor vele Tibetanen. 

Het is een populaire bestemming voor backpackers en mensen die geïnteresseerd zijn in het 

Tibetaans boeddhisme en de Tibetaanse cultuur.  

 

28 oktober Ochtend: meditatie bij Tibetaans retraite centrum Tushita 

Middag: bezoek aan Norbulingka instituut 

 

 
                   

Norbulingka instituut is opgericht ter behoud van de Tibetaanse kunst, cultuur en ambacht. 

De in Tibet zo belangrijke ambachten van thanka schilderen, houtbewerken, naaien, weven 

en beeldengieten worden uitgeoefend door vakmeesters en doorgegeven aan de jongere 

generaties. Het instituut is gelegen in het stadje Sidpur, ongeveer een half uur van Mc Leod 

Ganj, we reizen er per lokale bus naar toe, en ook dat is weer een hele ervaring.  

 

 

 

 



 

 

 

29 oktober Stille voettocht naar Triund 

 

De hike naar Triund is een populaire, niet al te zware dagtocht door de prachtige natuur en 

indrukwekkende bergen. Wederom wandelen we in stilte zodat we maximaal kunnen 

genieten van de adembenemende omgeving en in verbinding kunnen zijn met onszelf.  

Vroeg in de ochtend gaan we per riksja naar Dharamkot, daar begint de 7 kilometer lange 

wandeling naar de top van de heuvel Triund. Gelegen op 2875 meter hoogte biedt Triund 

schitterende uitzichten op de Dhauladhar bergketen en de Kangravallei. We stijgen we zo´n 

1000 meter gedurende ongeveer 5 uur lopen, regelmatig nemen we pauze voor een 

meditatie, lunch en chai bij een van de theestalletjes. Na voldoende rust keren we terug en 

komen we voor het donker voldaan weer aan in Mc Leod Ganj.  

 

 
 

  



 

 

 

30 oktober 

Ochtend: vrije tijd in Mc Leod Ganj 

Middag: reis naar Bir 

Avond: rondleiding Dharmalaya 

 

Dharmalaya is een community toegewijd aan onderwijs en empowerment voor duurzaam 

leven. Hierbij ligt de focus op permacultuur, eco toerisme en behoud van traditionele kennis. 

Sinds 2010 is er met lokale en duurzame technieken een bijzondere plek gebouwd in de 

bergen boven het dorpje Bir. Dharmalaya biedt verschillende cursussen en retraites, deze 

week is het onze thuisbasis voor de stilteretraite.  

 

31 oktober t/m 4 november  Stilteretraite  

Deze 5 dagen brengen we in stilte door. Ik zal de retraite begeleiden waarin we mediteren in 

de 4 houdingen, zitten, liggen, lopen en staan. We starten de dag met yoga waarna geleide 

meditaties en stille meditaties elkaar afwisselen. Elke dag zal er een korte lezing zijn, ook is 

er af en toe een gesprekje in een klein groepje om te horen hoe het met je gaat. Verder is er 

ruim tijd voor jezelf om te rusten, schrijven, wandelen etc. 

Op de derde dag van de retraite zullen we een stille wandeltocht maken door de prachtige 

omgeving. Een aantal dagen in stilte mediteren brengt inzicht, innerlijke rust en vrede en een 

diepe ervaring van aanwezig zijn in het hier en nu.  

De retraite vormt het hart van de reis, het is dus essentieel dat je hieraan wilt deelnemen. 

(Het is niet mogelijk om de retraite vroegtijdig te verlaten.)  

 



 

 

 

          

5 november Ochtend / middag: Tibetaanse kloosters bezoeken in Bir  

Avond: Nachtbus naar Delhi 

 

 

 

Wanneer je in Bir rondloopt, is de kans groot dat je trompetgeschal, rinkelende bellen en 

zingende monniken hoort. Er bevinden zich namelijk een aantal grote Tibetaanse kloosters in 

het dorp, we zullen er enkele bezoeken. De gompa’s zijn rijk beschildert en voorzien van 

enorme Boeddha beelden en vele tankha’s, een kijkje in de traditionele Tibetaanse cultuur.  

 

In de avond vertrekken we met de nachtbus naar Delhi, het is een lange rit van zo’n 12 uur 

maar gelukkig kunnen de stoelen achterover en kun je meestal aardig slapen.   

 

6 november Ochtend: aankomst New Delhi 

Middag: bezoek aan de Lotustempel en Lodhi Garden 

Avond: uit eten in het upperclass “Lodhi Garden Restaurant”. 

 

7 november  Ochtend: souvenirs kopen in Paharganj 

Middag: Groepsbijeenkomst ter afsluiting van de reis 

 

  



 

 

 

Kosten 

De kosten voor deze 18 daagse reis bedragen €1800, -  

Tot 20 augustus 2017 geldt een vroegboekkorting van €300,- 

Hierbij zijn inbegrepen: alle overnachtingen (2 persoonskamer), de treinreis, de ritten met 

taxi’s en riksja’s, de nachtbus, begeleiding tijdens de reis, meditatie begeleiding, deelname 

aan de retraite, maaltijden tijdens de retraite, bezoek aan Gandhi museum, bezoek aan 

Lotustempel en Lodhi Garden, hulp bij boeken van vliegticket (indien gewenst), 

informatiepakket over voorbereiding op reizen in India. 

Bijkomende kosten: 

Vliegticket naar New Delhi (va ong 500,- euro) 

Maaltijden (ong 10,- euro per dag. De maaltijden tijdens de retraite zijn inbegrepen) 

Kosten voor visum (ong 60,- euro) 

Reisverzekering 

Boeken 

Bij interesse in deelname aan de reis neem ik contact met je op voor een 

kennismakingsgesprek. Ik vind het belangrijk dat de motivatie om deel te nemen en de 

verwachtingen tav de reis overeenstemmen met mijn aanbod. Wanneer er na het 

kennismakingsgesprek tot deelname wordt besloten vult de deelnemer het boekingsformulier 

in en doet een aanbetaling. Vanaf dat moment zijn de reisvoorwaarden van kracht die 

beschreven staan in de bijlage, ik wil je vragen ook deze goed te lezen. 



 

 

 


