


Woensdag 26 juli reden we met de bus van 
Pune terug naar Mumbai en vanaf Mumbai 
vlogen we naar Delhi, hier hebben we helaas 
alleen door heen gereden en verder niet 
bezocht. Dit is ook zeker door de groep 
aangegeven dat we dat jammer vonden! 
Ook het klimaat was heel anders in het 
noorden van India dan in het zuiden. Het is 
in het noorden veel warmer en droger.  
 
We reden van Delhi door naar Agra. We 
verbleven 1 nacht in Agra, eigenlijk hebben 
we hier alleen de Taj Mahal en een 
souvenirs shop bezocht. Daarna hebben we 
wel een rust moment gehad aangezien we 
dezelfde dag zijn we door gereisd naar 
Jaipur. Dit was zeker mijn favoriet. 
  
De trein reis was zo’n 7 uur, maar we zaten met een deel van de groep bij elkaar, hierdoor leer je 
elkaar juist erg goed kennen. De trein had helaas wel nogal wat vertraging, waardoor we pas ’s 
avonds laat aankwamen in Jaipur. In Jaipur sliepen we in een hostel, heel mooi hostel wel, de rest 
van de steden sliepen we in hotels. In Jaipur hebben we vooral gewinkeld, je hebt hier echt de 
mooiste souvenirs. Daarnaast hebben we met een bus alle hoogte punten bezocht. Omdat we nu in 
het noorden van het land waren, regende het niet meer continu dus konden we van wat zon 
genieten. We hebben onder andere met jeeps rondgereden, op een olifant gezeten en zelfs op de 
grond gegeten.  
 
Na drie nachten in Jaipur gingen we door naar Udaipur, hier bleven we 2 nachten. Udaipur stond 
bekend om de meren die ze hebben, dit hebben we dan ook vooral bezocht. Udaipur was leuk maar 

in vergelijking met de rest, viel het toch een 
beetje tegen. Naast de meren, zijn we nog 
naar een tempel geweest, deze stond boven 
op een berg, wat dus nogal een klimtocht 
was. En de laatste avond in Udaipur hadden 
we een bijeenkomst met de Lions. We 
mochten dus traditionele kledij aan! 
  
1 augustus gingen we van Udaipur met de 
trein naar Bandra en vanaf daar met de bus 
naar Mumbai. In totaal zijn we ongeveer 20 
uur onderweg geweest. 2 augustus waren we 
terug in Thane, en verbleven we in de 
bungalow van Uma en vrienden. Dit was 
vooral erg gezellig en we hadden hier niet 
echt een heel vol programma, wat fijn was. 4 
augustus was onze laatste avond met de 

groep, deze avond ging grotendeels van de groep terug naar hun host family. Daarnaast ging een 
deel terug naar de bungalow omdat hun host family te ver weg woonde, hier verbleven we tot 6 
augustus. Met het kleine groepje hebben we bomen geplant voor de gemeenschap en zijn we naar 
de city mall geweest. De laatste avond hebben we afgesloten in een pub in Bandra.  
 
 




