


AT REJSE MED BRENDERUP HØJSKOLE 
er noget ganske særligt. Skolen har 
tradition for at arrangere indholdsrige 
kulturmøder og anderledes oplevelser til 
fjerne egne af verden, bygget op omkring 
de mange personlige venskaber, som 
gennem årene er opstået på baggrund af 
skolens mellemfolkelige arbejde. 

Brenderup Højskole er medlem af 
rejsegarantifonden, reg.nr. 1377

Deltagerantal:
Min. 12 kursister

Rejseleder:
Torben Egeris 
Torben, som har rejsefirmaet Højskole-   
rejser, har stor erfaring med højskolerejser 
gennem mange år, og har rejst en del 
gange i Kerala. 

Rejsekursus til Kerala i Indien 
Indiens grønne paradis.
Kerala er sammen med Tamilnadu de 
to sydligste delstater i Indien. Her er 
varmt, grønt og frodigt. Der er pal-
metræer over det hele og vidunderlige 
sandstrande samt billedskønne bjerg og 
skovområder. Selv klader de staten for “ 
GODS OWN COUNTRY”. 

Kerala er også en af de rigeste stater i
Indien og befolkningen er godt begavet, 
så her finder du nogle af verdens dyg-
tigste programmører. Ganske særligt er 
det også at 4 store religioner lever fre-
deligt sammen side om side, så i 
landsbyerne finder vi kristne kirker,tem-

pler og moskeer. Det var apostlen 
Thomas som kom til Kerala i år 50, 
der bragte kristendommen til Indien. 
Vi vil på denne tur opleve de skøn-
neste strande, exotiske landsbyer, de 
smukkeste landskaber, backwaters og 
det urgamle holistiske sundhedssys-
tem Ayurveda. Vi vil se på templer og 
besøge en højskole i junglen.
Det bliver en rejse ind i en anden kultur.

Mere info og tilmelding på www.brenderuphojskole.com



ONSDAG -  LØRDAG
Vi er på højskolen, hvor vo forbereder os 
optimalt til vores rejse.

SØNDAG
Efter morgenmaden kører vi i bus til Ka-
strup hvorfra vi flyver via Bahrain til Cochin 
i Kerala.

MANDAG
Vi lander kl. 10 i Cochin og kører hen til 
vores dejlige hotel ved stranden i Cochin.
Vi får tid til at slappe af, sove, tage bad og 
måske solbade og tage en dukkert i havet.
Sidst på eftermiddagen samles vi og tager 
på vores første lille sightseeing i Cochin. 
Vi spiser et dejligt aftenmåltid og går til 
ro.

TIRSDAG
Vi tager en rolig morgen og formiddag, 
hvor vi blot nyder varmen og havet.
Eftermiddagen bruges på at se mange 
af de spændende steder som Cochin har 
at byde på: De Kinesiske fiskernet, Fort 
Cochin, Mattancherry, St. Francis Kirke, 
den hollandskekirkegård, den jødiske 
Synagogue, og det hollandske palads. 
Om aftenen vil  vi opleve en klassisk Indisk 
Kathakali danse forestilling.

ONSDAG - TORSDAG
Vi kører ind i landet til Munnar. Her er det 
smukkeste landskab med vandfald og 
teplantager. Her bor vi i 2 dage.

FREDAG
Vi kører syd på til Thekkady og Periyar Na-
tional Park. Vi skal ud i junglen og se vilde 
planter og dyr. Vi overnatter på et egnstyp-
isk gæstehus.

LØRDAG
Vi kører igen mod kysten og besøger et 
lille landsbysamfund som har en højskole 
bygget efter Dansk model. Stedet hedder 
Mitraniketan og er ganske særligt. Vi får et 
foredrag og bliver vist rundt. Herefter be-
giver vi os ud til havet og indtager vores 
strandhotel ved stranden i Varkala.

SØNDAG - MANDAG
Vi tilbringer hele dagen ved stranden og i 
den lille by. Vi slapper af, bader og får mu-
lighed for at prøve ayurvediske behandlin-
ger som f. eks. den dejligste massage.
Mandag fortsætter vi med at holde ferie 
i Varkala, men tager også en tur ind til 
storbyen Trivandrum, hvor vi bl.a. skal se 
en af de flotteste templer i Kerala.

TIRSDAG
Så er tiden kommet til at vi skal opleve en 
af de berømte sejlture på Backwaters. Vi 
kører til Alleppey og gå ombord på  en af 
de flotte husbåde som sejler på backwa-
ters .Vi sejler med skibet resten af dagen. 
Vi får mad og overnatter ombord.

ONSDAG
Tidlig morgen forlader vi husbåden og 
kører til lufthavnen i Cochin, hvorfra vi 
flyver retur til København. Her lander vi 
om aftenen kl. 20.40.

TID: 11. - 23. november 2018
PRIS: 18.900 Kr. 

Prisen inkluderer:  Flyrejse incl. skatter. 
Visum til Indien. Kost og logi i Indien. Transport i Indien
entréer, rejseleder og lokale guider. Der er selvbetalt frokost på to fridage.

Program 




