
 

 

 

Programma Spirituele reis India  

Roots of mindfulness 
28 januari – 14 februari 2018 

28 januari  Aankomst in New Delhi, overnachting in de bruisende wijk Paharganj. 

 

29 januari Ochtend: groepsbijeenkomst met informatie over de reis en meditatie. 

Middag: bezoek aan Gandhi museum 

Avond: nachttrein naar Bodhgaya 

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.  

 



 

 

 

 

30 januari Ochtend: aankomst Bodhgaya 

Middag: bezoek Maha Bodhi Temple 

Avond: meditatie bij de Bodhi boom. 

Bodhgaya is het spirituele centrum van het Boeddhisme, ongeveer 2500 jaar geleden 

bereikte prins Siddhartha Gautama hier verlichting zittende onder een vijgenboom. Dit was 

het begin van één van de grote wereld religies. Vrijwel elk Boeddhistisch land heeft een 

eigen tempel of klooster in Bodhgaya, gebouwd in de architectuur van dat land.  

De Maha Bodi tempel en het park erom heen vormen het hart van de stad, het is er rustig en 

vredig ookal zijn er talloze bezoekers. Hier zullen we tijd doorbrengen in meditatie, 

contemplatie en worden we geïnspireerd door het gezang en de devotie van de vele 

pelgrims en hun rituelen. 

 

 

31 januari Ochtend / middag: bezichtiging van diverse tempels en vrije tijd. 

  Avond: meditatie bij de Bodhi Boom 

 

 

 



 

 

1 februari Ochtend en middag : bezoek aan hulpprojecten van de stiching People First  

  Avond: meditatie bij de Bodhi boom. 

Gelegen in de armste staat van India, Bihar, is Bodhgaya een plaats van tegenstellingen. 

Aan de ene kant zijn er de vele toeristen en pelgrims, de prachtige tempels en kloosters en 

aan de andere kant is het harde, vaak armoedige bestaan van de Indiase bewoners van 

deze streek zichtbaar. Deze dag zullen we een bezoek brengen aan de stiching People First 

zij doen al decennia lang fanatsische werk ter ondersteuning van de aller armsten uit deze 

streek. Een deel van de opbrangt van de reis wordt gedoneerd aan deze stichting. 

. 

2 februari Ochtend: vrije tijd in  Bodhgayga 

Middag: de trein naar Varanasi 

Avond: aankomst Varanasi, overnachting in de Yoga Mandir 

 

http://www.peoplefirstindia.net/
http://www.peoplefirstindia.net/


 

 

 

Varanasi -  Ook bekend als Kashi of Banaras - is de spirituele hoofdstad van India voor de 

Hindus. Varanasi is een stad van extremen. Een bezoek aan deze stad is vaak een 

overweldigende ervaring van devotie en schoonheid aan de ene kant en de harde realiteiten 

van het Indiase leven aan de andere kant. Het is bruisend India op en top. 

Varanasi is een van de oudste steden te wereld en heeft nog steeds een middeleeuwse 

uitstraling. We zullen tijd doorbrengen op de Ghats, de rivierbank bestaande uit terrassen. Er 

zijn 8 Ghats, elk heeft zijn eigen speciale betekenis. Er wordt gebaad, gecremeerd, gebeden, 

offers gebracht, maar ook wordt de was gedaan en te drogen gehangen. Spiritueel leven en 

dagelijks leven vloeien moeiteloos in elkaar over.  

De Yoga Mandir: Letterlijk “Tempel van Yoga” ligt aan de laatste Ghat. Het is een prachtige 

plaats om te verblijven, met z’n prachtige rustige tuin en uitzicht op de Ganges. Ook is het 

mogelijk om er aan yogalessen deel te nemen. 

                  

 

 

3 februari Ochtend: wandeling over de Ghats 

Middag: vrije tijd 

Avond: Aarati op de hoofd Ghat. 

 

 



 

 

De stad is gebouwd op één oever van de rivier. Tijdens een boottocht in de vroege ochtend 

is het prachtig om de zonsopgang te zien boven de wilde zijde van de rivier. En misschien 

nog wel mooier om te aanschouwen zijn de rituele baden van de Hindu pelgrims en het 

ontwaken van de stad.  

Aarati is een ritueel waarin de onomstotelijke liefde voor God wordt uitgedrukt. In Varanasi is 

de Aarati een spectaculaire vuur ceremonie gewijd aan de heilige rivier de Ganges.  

 

 

 

 

4 februari  

Ochtend: boottocht over de Ganges 

Middag: met de riksha naar Sarnath. 

Avond: start retraite. 

Nadat de Boeddha verlichting bereikte liep 

hij naar het dorp Sarnath. Daar in het 

hertenpark gaf hij zijn eerste lessen over 

de 4 edele waarheden. Dit relatief rustige 

dorp is een belangrijke pelgrimsplaats. De 

Dhamekh Stupa gebouwd in de 2e en 3e 

eeuw geeft de plaats aan waar Boeddha 

zijn lessen gaf.  
 



 

 

 

 

 

5 t/m 10 februari Retraite in het vipassana complex van het Thaise klooster.  

Deze 7 dagen brengen we in stilte door. De retraite wordt geleid door meditatie leraar en 

voormalig Boeddhistisch monnik Christopher Titmuss. Vipassana meditatie wordt ook wel 

inzicht meditatie genoemd. Je mediteert in de 4 houdingen, zitten, liggen, lopen en staan. 

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

ervaring van aanwezig zijn in het hier en nu.  

Elke ochtend geeft Christopher instructies, elke middag geeft hij een Dharma talk (lezing) en 

in de avond is er een geleide meditatie of een vraaggesprek. Ook is er af en toe mogelijkheid 

voor kleine 1 op 1 gesprekjes met hem. 

Tijdens de retraite slaap je in 4 a 5 persoonskamers, worden er twee maaltijden per dag 

geserveerd en ‘s avonds fruit en thee.  

Deelname aan deze 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.  

 

          

 

 

11 februari Middag: einde van de retraite, vrije tijd 

Avond: verblijf in een hotel in Sarnath. 

12 februari  Ochtend: vrije tijd in Sarnath 

Middag: met de riksja naar het station in Varanasi 

Avond: nachttrein naar New Delhi 

 

 

 



 

 

 

 

13 februari Ochtend: aankomst New Delhi 

Middag: bezoek aan het Red Fort 

Avond: groepsbijeenkomst en meditatie 

 

14 februari  Ochtend: souvenirs kopen in Paharganj.  

Middag: einde van de reis 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Kosten 

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

Tot 27 november 2017 geldt een vroegboekkorting van €300,- 

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

riksja’s, begeleiding tijdens de reis, meditatie begeleiding, deelname aan de retraite, 

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

aan dorp buiten Bodhgaya, hulp bij boeken van vliegticket (indien gewenst), informatie over 

visumaanvraag. 

Bijkomende kosten: 

Vliegticket naar New Delhi (va €500,-) 

Maaltijden ( ong €10,- per dag, de maaltijden tijdens de retraite zijn inbegrepen) 

Kosten voor visum (ong €60,-) 

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. 



 

 

 


