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Spirituele reis India  ~  Namasté  

Himalayas & Beyond 

De ultieme spirituele test 

 

 

 

 
 

 

Periode :  14 maart – 25 maart 2023  
 
Vliegschema :     
14 maart   Amsterdam-Delhi     per Turkish Airlines via Istanbul 
25 maart   Delhi-Amsterdam     per Turkish Airlines via Istanbul 
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Stel je voor… Je opent je ogen en je bent in een land, ver weg van je dagelijkse comfort. 
Een land waar spiritualiteit heel normaal is en dit uitbundig wordt geuit. Een land met 
pracht en praal, kleur en meer schoonheid dan je ogen kunnen bevatten. Een land rijk in 
cultuur en geloof. Een land waar de moeder rivier de Ganges, elke dag vereerd wordt met 
een uitbundige Ganges verering. Dat is India. Sommigen zeggen dat het niet een land is 
maar een school. De Indiërs zien haar als een moeder: Moeder India. Als je op haar 
vertrouwt dan zorgt ze altijd goed voor je, leert je waardevolle levenslessen en neemt je 
mee onder haar vleugels. 
Dit is je kans. Met Ira mee op spirituele reis naar India. Van de drukte en de gekte in het 
knettergekke en heftige Delhi naar de stilte in de Himalaya’s en de stilte in jezelf.  
Reizen naar India’s mystieke en spirituele plekken, van de heilige rivier de Ganges, via het 
land van de Lama’s naar de meest heilige plek in India: Amritsar, met haar Golden 
Temple.  
We reizen per Indiase trein en per bus. We verblijven in uitstekende hotels.  
In India krijg je veel te absorberen en je zenuwstelsel zal soms overprikkeld raken, dus het 
is wel zo lekker om in een comfortabel hotel te verblijven.  
 
Deze reis is je ultieme spirituele test in deze tijden van evolutie. Het is het moment (en 
dat zal voor iedereen anders zijn) om je triggers aan te pakken. Zit je teveel in je ego?  
Dan zal Moeder India dit tijdens deze reis uit je triggeren.  
Leef je teveel in angst? Al je angsten zul je onder ogen moeten zien en er afscheid van 
moeten nemen. 
Heb je te weinig eigenliefde? Het zal tijdens deze reis naar boven komen, zodat het 
geheeld kan worden. De oude versie van jou zal afsterven tijdens deze reis.  
Je zult herboren worden in een verhoogde versie van jezelf. 
Deze reis is een opeenschakeling van hoogtepunten en dus intensief. 
 
Maar geen zorgen, ik ben er met al mijn spirituele kennis, wijsheid en jarenlange 
ervaring om mensen spiritueel te helpen en te coachen. Als ervaren India reiziger 
ben je bij mij in goede handen.  
Ik zal met een ieder individueel werken aan jouw heelheid en compleetheid. 
Met zijn allen werken we eraan op de hoogst mogelijke tijdlijn te blijven en deel ik 
met jou mijn wjsheid en top manifestatie tips.  
 
Ik ben op mijn best als ik spirituele reizen begeleid.  
Natuurlijk ken ik de fijne plekjes en de lekkere restaurantjes! 
Voor de één zal deze reis een relaxte opéénschakelng van genieten worden, voor de 
ander diep transformatief. Voor iedereen wordt het onvergetelijk. 
 
Tijdens deze reis mediteren we, maken we een stiltewandeling, bezoeken we de waterval 
in Bhagsu en Rishikesh en werk je met me (indien nodig) aan heling, activatie en 
transformatie.  
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Programma:  
14 maart Amsterdam-Istanbul-Delhi met Turkish Airlines. 
We vliegen met luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines naar Istanbul en nadat we even de 
benen gestrekt hebben vliegen we verder naar Delhi. 
 
15 maart Delhi 
We komen in de vroege morgen aan en kunnen meteen inchecken en even rusten of 
ontbijten. Overnachting in Delhi. 
Verblijf :  hotel The Prime Balaji Deluxe 
Dit hotel ligt in het knotsgekke Main Bazar en is een 3 sterren hotel. We komen hier de 
laatste nacht terug voor vertrek, dus je kunt eventueel een tas achterlaten. 
 
Delhi… de bruisende Indiase hoofstad, maar misschien wel de door reizigers meest 
gehate stad ter wereld. Het is alles wat je verwacht van India: chaos, armoede, vervuiling 
en dat keer tien. Na even gerust te hebben in het hotel dompelen we ons onder in Delhi, 
waar je ‘Full India experience’ begint. We reizen vandaag per metro en bezoeken de 
interessante plekken in Delhi. 
We verblijven in het fijne Prime Balaji, van waaruit je makkelijk te voet Main Bazar kunt 
bereiken om eventueel iets te shoppen voor je verblijf in India.  
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16-17 maart  Riskhikesh 
reis van Delhi naar Haridwar per trein - Rishikesh  
Verblijf : Ganga Kinare hotel,  hier 2 nachten 
Het luxe Ganga Kinare hotel is een rustig gelegen hotel, aan de Ganges op ca. 4 km van 
Rishikesh stad. Het hotel is PURE VEG, dus strict vegetarisch zonder ei, maar je zult het 
eten heerlijk  en creatief vinden! Hier hebben we een diner en ontbijt.  
Het hotel heeft een mini zwembad. 
 
Met de trein reizen we in de vroege morgen van Delhi naar Haridwar en vervolgens verder 
per bus naar de wereld yoga hoofdstad Rishikesh, aan de voet van de Himalaya.   
We verblijven op een rustige plek aan de Ganges buiten Rishikesh zodat je echt tot jezelf 
kunt komen. Het eerste wat we doen na het inchecken in het hotel is purificatie in de 
Ganges, ofwel een Ganges dip. Daarna maken we een echte spectaculaire Ganga Aarti 
mee, een mystieke Ganges- verering.  Dit is aan te lopen vanaf het hotel. Diner in hotel. 
 
De volgende dag meditatie aan de mystieke Ganges en dan gaan we op pad naar 
Rishikesh stad (Laxhman Jhula). In de ochtend wegwijs maken in Rishikesh en naar wens 
een mala laten maken of een massage nemen. In de namiddag naar de waterval en nog 
eens naar een kleinere Ganges verering, waar we zelf een dhiya met onze wensen en 
intentie aan de Ganges zullen meegeven.  
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18 -21 maart  Pathankot / McLeod Ganj 
Reis van Rishikesh naar McLeod Ganj per Indiase ‘sleeper’trein 
Verblijf : The Pride Suraya Mountain resort 4 nachten 
We verblijven hier in een prima centraal gelegen hotel o.b.v. logies/ontbijt. 
 
We vertrekken in de middag van Rishikesh per Indiase sleepertrein. Dit is een beetje 
afzien, maar je kunt het beste van deze reis maken door eens contact te maken met de 
Indiërs. Ze spreken doorgaans allemaal goed Engels en vinden het leuk om een praatje te 
maken! We maken een lange treinreis naar Pathankot en reizen dan per bus door de 
Himalaya’s  naar Holistic Heaven McLeod Ganj, het land van de lama’s, de chantende 
Tibetaanse monniken. We komen aan in de vroege ochtend.  
We stappen over in de prachtige serene cultuur van de Tibetanen. Een totaal andere 
wereld!  
En dat in de magische machtige Himalaya’s! Hier kun je je overprikkeling van je reis tot nu 
toe neutraliseren, want we blijven hier lekker lang. 
 
We maken een mooie ochtendwandelingen in de stilte naar Bhagsu en naar naburige 
Dharamkot en drinken thee op leuke plekjes in de bergen of drinken koffie tussen de 
monnikken. Hier genieten we van de prachtige natuur, zien we de zon ondergaan in de 
Himalaya’s en heb je veel vrije tijd voor massage, behandelingen, spirituele 
consulten etc. Voor zij die dit willen, geef ik hier een activatie van het Derde Oog. 
 
Indien we geluk hebben, kunnen we de monniken in de Dalai Lama tempel hun chants 
zien en horen doen. Het geeft een enorme verhoging in je vibratie (Boviswaarde 14.000) 
om hier naar te luisteren of op te mediteren. 
In je vrije tijd neem je hier een Tibetaanse massage of shop je lekker rond in alle leuke 
winkeltjes met Tibetaans handwerk.winkeltjes met Tibetaans handwerk. 



 

The Travel Club   |  Sjoukje Hilarides   |  Dijkgraaf 132 1689WH Zwaag  |  tel. 06-30173822 

 

              

 
 
 
22-23 maart Amritsar 
Reis van Mc Leod Ganj naar Amritsar per bus 
Verblijf : Ramada hotel 2 nachten 
Het Ramada is een super hotel met zwembad op het dak en uitstekend ontbijt buffet. 
 
Vanuit McLeod Ganj reizen we per bus (ik bereid je voor op de vele haarspeldbochten) 
naar Amritsar (6 uur), de stad van de Sikhs, de kundalini yoga en natuurlijk de Golden 
Temple. We verblijven in het sjieke Ramada dat een heerlijk zwembad heeft.  
We bezoeken de Golden Temple zowel overdag als s’nachts. Wat de Taj Mahal voor de 
moslims is, is de Golden Temple voor de Hindoes. In Amritsar genieten we van de 
uitstekende keuken waar de Punjabi’s bekend om staan.  
Het zal je diep raken, een bezoek aan de Golden Temple, waar mantra;s non-stop 
gechant worden en waar een gevoel van diepe liefde en harmonie heerst. 
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24 maart Delhi 
Reis van Amritsar naar Delhi  
Verblijf : The Prime Balaji  
 
Vanuit Amritsar reizen we in de vroege ochtend per trein terug naar Delhi, waar je ’s 
middags nog de laatste inkopen kunt doen op het bruisende Main Bazar.  
We nemen afscheid van hen die nog verlengen in India. 
 
25 maart Nederland 
In de vroege morgen vertrek vanuit Delhi terug naar Nederland  via Istanbul of nog een 
verlenging van de reis in India. Je kunt nog een strandvakantie doen in Goa of naar de Taj 
Mahal in Agra (overleg even met het reisbureau). 
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Reis prijsoverzicht:  
 
Inclusief 
. Vliegreis inclusief 23 kg bagage (rugzak meenemen)     
. Programma volgens beschrijving  
. Verblijf op gedeelde 2-persoonskamer in luxe hotels o.b.v. logies & ontbijt. 
Alle hotels zijn uitstekend (4/5 sterren)! Alleen het hotel in Delhi is 3 sterren, maar heeft 
een goede ligging. 
. Alle transfers en tickets vervoer ter plaatse 
. Programma met Ira (zie het als één grote doorlopende workshop en daarbij heb je een 
individuele sessie tijdens de reis). Ira is een ervaren spiritueel ondernemer en reisleider 
tijdens de reis 24 uur p.d. beschikbaar in geval van nood en zeer bereisd in India. 
 

Op deze reis zijn de ANVR/SGR-reisvoorwaarden van toepassing. 
 
 
 
Vroegboekprijs :       per persoon  € 1.990,00 
De prijs is onder voorbehoud van fluctuerende vluchttarieven. 
      
      Toeslag 1 persoons-kamer   € 400,00 
 
Calamiteitenfonds  € 5,00 p.p. 
Reserveringskosten  € 25,00 p.p. 
 

Inclusief 
vliegreis retour Nederland-Delhi met Turkish Airlines 
14 MAART 14:15 – 19:40 / 20:50 - 05:15 arr  DEL 
25 MAART 06:55 – 11:30 / 15:15 – 16:55 arr AMS 
23 kg bagage* (reis licht, met rugzak. Neem kleding mee die je kunt achterlaten).  
Alle deelnemers ontvangen een paklijst wat mee te nemen.  
10 overnachtingen plus vroege incheck bij aankomst o.b.v. logies/ontbijt 
diner in hotel Rishikesh 
Progamma met Ira 
vervoer ter plaatse per trein en bus 
 
Exclusief  
. Visa, ca. € 30 (e-visa on arrival, vantevoren aanvragen, instructie volgt). 
. Lunch en diner, sapjes, koffie. Reken op ca. 25 euro per dag aan zakgeld voor maaltijden 
en drankjes. * Iedereen legt in wat hij/zij gehad heeft inclusief een beetje fooi, dat is het 
eerlijkste). 
- Persoonlijke uitgaven zoals souvenirs 
- tuktuks, metro en taxi’s (reken op ca. € 1,50 p.p.p.d.) 
. Fooien ter plaatse (we maken hiervoor een pot, in India is fooi geven gebruikelijk) 
- Reis- en annuleringsverzekering 
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Meenemen: rugzak (koffer is niet handig in India), muggenspray, 
warm vest voor in de trein of ’s avonds in de Himalaya. 
 

 
 
 
 
Verlenging mogelijkheden voor de reis: 
Bezoek aan Taj Mahal/  Agra 

 
 
 
Of een heerlijk verblijf aan het strand in Anjuna in het zuiden van India (Goa). 
 
Bijvoorbeeld in het Casa Anjuna   
Prijzen en mogelijkheden geef ik u graag. 
 
 
Boeken voor deze reis en betaling: voor 1 februari 2023 i.v.m. het verlopen van de optie 
op de vluchten. 
 
Op dit moment is India vrij van Covid 19 testverplichting, daarom plannen we nu deze 
reis. Het is echter buiten onze invloed indien in de tussentijd de testverplichting weer 
opnieuw wordt ingevoerd.  
 


