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Aller først 1000 tak for en dejlig tur til Kerala maj/juni i år
Jeg har fået den fineste og mest omsorgsfulde behandling på Prittwii Hotel og jeg synes simpelthen, at alt er i
top. Så jeg er yderst tilfreds; jeg vender simpelthen meget opfrisket tilbage efter blot 11 behandlingsdage,
morgenyoga med en sød ung ”vikar”, indsmøringer i div. blandinger – lige fra ”marrineret kylling” til
risengrødindpakninger, mælkebadning og megen latter ift ”happy Vasti”….
Jeg vil bestemt anbefale stedet og Grace Tours.
Så 1000 tak
Lene

♦♦♦

Så er vi hjemme efter 3 uger i Kerala.
Tak fordi ALT klappede perfekt—logi, chauffører og guider. Har KUN mødt venlighed og hjælpsomhed.
Selv da vi skulle med toget til Trivandrum, blev chaufføren på banegården og ventede på, at vi kom ind i toget
(han ventede en time).
Vores logi i Beach House Resort var fantastisk, vi nød vores super lejlighed og hjælpsomheden fra Nasser—der
vil vi gerne bo en anden gang.
Og Fusion er jo upåklageligt med venlige tjenere, som alle var flinke.Eneste ØV: jeg havde en idé om, (har set i
en del film) at togene ville være proppet med mennesker og dyr – desværre var det pænt og ordentligt og der
var hverken høns eller æsler!!!
Venlig hilsen
Pia (januar, 2017)

♦♦♦

Inge og jeg er nu ved at få fordøjet de mange voldsomme indtryk, som vores 2 ugers tur til Indien i januar gav
os.
Det var på mange måder en overvældende oplevelse – men en meget positiv oplevelse.
Vi vil med denne mail udtrykke vores store tilfredshed med samarbejdet og afviklingen.
Alle aftaler klappede præcis – også da et indenrigsfly pludselig var 4 timer forsinket, og vi derfor frygtede ikke
at blive afhentet i Kochi. Men chaufføren stod parat og bragte os uden problemer til Backwaters.
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Sejlturen blev dermed noget afkortet – men bådføreren lovede os dog, at vi var nået hele turen rundt, selvom
vi først lagde fra land flere timer senere end planlagt. Og også denne tur nød vi i fulde drag og følte os godt
betjent hele tiden.
Endelig viste Marari Beach Resort sig præcis så luksuriøs og lækker, som vi havde drømt om. Og personalet var
utrolig venligt og imødekommende. Super oplevelse!
Så fra vores side skal lyde en stor ros til Grace Tours – vi er MEGET tilfredse kunder!
Med de bedste hilsner og på forhånd tak!
Inge og Henning (forår / 507512)

♦♦♦

Sydindien – feb. 2016
Jeg vil blot sige tak for den vellykkede rejse i Sydindien, som vi netop er kommet hjem fra. Alt forløb
gnidningsfrit, guiderne kom som aftalt, hoteller og resorts stod klar med rene lagner. Ikke mindst var vi meget
tilfredse med vores chauffør, Tony. Den ros må du godt lade gå videre til jeres agent i Indien.
De fleste i gruppen mente ikke at Victory Dawn levede op til forventningerne.
Måske skulle vi fremhæve Madurai, opholdet i Elephant Valley og i Our land som særlig store oplevelser for os
alle. Desuden var bilturen fra Madurai til Kodaikanal og retur over Palani fantastisk.
Et enkelt kritikpunkt: der burde have sikkerhedsseler i bussen. Trafikken er jo aldeles forfærdelig.
Mange hilsner
Peter og Sussi (507476)
PS. Jeg fik samlet alle de stenprøver jeg skulle bruge, 75 kg.

♦♦♦

Sydindien – fugletur januar 2016
Ole and Solveig from Denmark want to thank you very much for the arrangement January 2016.
All guides were very helpful. The places were good and we were lucky to meet Menon in Our Land. We had a
very nice birding-trip with good possibilities for photographing the birds. I am ready with some of the photos.
Our drivers Saji and Arun did a good job. Arun could be a good bird-guide with a little help.
Now I begin to plan a trip for 2017. Some of the places will we use again but next time, we will spend some
time around Thrissur Kol Lands, which should be a very good birding-place.
Kind regards
Ole and Solveig (507465)

♦♦♦
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Sydindien Januar 2016
Så er vi vel hjemme igen efter en fantastisk spændende rejse til Sydindien. Alt forløb planmæssigt. Hotellerne vi
boede på var tip-top, service, maden og betjeningen ligeså. Især vil vi rose vores dygtige og venlige chauffør,
som var med til at gøre turen til en stor oplevelse. Hans køreegenskaber i den meget kaotiske indiske trafik var
enestående.
Vi fandt frem til ”børnehjemmet” i Kotagiri. Det blev en god oplevelse for os alle tre. Vi mødte stor venlighed
og gæstfrihed overalt, og Sandra følte sig som ”en fisk i vandet”. Nu fordøjer vi de mange indtryk og ser med
glæde tilbage på en vellykket tur til Sydindien.
Our Land er absolut en perle. Personalet var venlige og hjælpsomme.
Kærlig hilsen
Bente, Sandra og Torkil (507404)

♦♦♦

Stedet (Kalam Guesthouse) er en perle – og vi syntes der er meget at se i den lille landsby og omegn; inklusive
Trissur. Susanna var bare så fantastisk. Hun hjalp os med alt muligt og var en fantastisk værtinde. Maden var
SUPER. Her lærte vi at spise med fingre, gå i bad i en halv spand vand, vaske os efter toiletbesøg (ingen wc
papir), leve med frøer og salamandere på værelset og to gange bøn fra templerne dagligt – og samtidig have
oplevelsen af at være det mest stille og luksuriøse sted på jorden.

Den første tur til stranden (i Kovalam) og ned i bølgerne fik os ”solgt”. Hold da helt op hvor er der bare skønt.
Selvfølgelig er der flere mennesker og mange turister, men hele stemningen er bare så venlig og behagelig.
Vores behandling hos Dr. Uni var en stor oplevelse. Fodmassage (NB. massage med fødderne red),
puddermassage og en sjov varm oliemassage og ansigtsbehandling for under 300 kr pr. person, det er da helt
uovertruffet.
Jeg plejer altid at længes hjem efter 14 dages ferie i det fremmede. Det gjorde jeg ikke denne gang. Tak for en
rigtig god organiseret tur.
Mange hilsner fra Kirsten og Arne

♦♦♦

Kære Trine
Jeg vil bare sige dig og Grace Tours tusind tak for en fantastisk rejse til Kerala. Du havde planlagt turen fint, og
vi var alle fem meget tilfredse og glade for oplevelserne og særligt for de meget gæstfrie og hjertevarme
mennesker, som vi mødte på vores tur.
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Hvis du/I har brug for mere respons på rejsen er vi meget villige til at komme ind til jer eller maile sammen om
vores oplevelse af rejsen til evt. gavn for andre danske familier.
Tak og kærlig hilsen fra hele familien,
Karen-Lisbeth

♦♦♦

Kjære Grace Tours,
Vi fire eldre kolleger fra Oslo (Astrid Nøklebye Heiberg, Arvid Heiberg, Ingegerd Frøyshov Larsen og Øivind
Larsen) var altså i perioden 13.-23. mars 2015 på tur til Kerala, arrangert av Gracetours. Vi tror vi alle fire har
betydelig mer reiseerfaring fra yrkesliv og fritid enn gjennomsnittet, og nettopp på denne bakgrunn vil vi gjerne
takke og komplimentere Gracetours for et ganske usedvanlig fint turopplegg! Alt forløp smidig og greit. Alle vi
kom i kontakt med var blide og forekommende. Blant dem vi møtte, vil vi spesielt fremheve vår kunnskapsrike
og informative guide og sjåfør Vijay som virkelig gjorde turen til et høyinteressant dypdykk i indisk kultur og
hverdagsliv. Rent teknisk fungerte alt også meget bra, fra lodgen i Cochin via bungalowen i Our-Land til
husbåten og derfra til homestay i bjergene og turen endte ved strand.
Vi anbefaler Grace Tours varmt til alle vi kjenner!
Vennlig hilsen på vegne av oss alle fire,
Øivind (507163)

♦♦♦

Om Ourland er der kun at berette, at det var fedt at være der – og der bliver endnu federe, når det bliver
muligt at padle lidt omkring selv. Man føler sig virkelig velkommen på øen. De er meget søde og laver dejlig
afvekslende mad.
Uglerne var sjove og ellers mange flotte fugle. Hængekøjerne var et stort hit!
Jeg fandt nogle tekniske ting der ikke virkede i hytten – og de blev hurtigst lavet.
Den ene ting særdeles hurtigt! Det var nemlig lyset over sengen i den ene side: jeg havde ikke opdaget
kontakten bag ved sengestolpen – nede ved gulvet!

Nik (506906)

♦♦♦

Så kom jeg til Our Land med ”min” chauffør. På vejen fik vi te og en snak om kommunist partiet, hvis flag hang
over alt. Se der fik jeg igen lært noget og fik et bog tip til en gave til min mand… dejligt! Det lykkedes også at
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købe et kommunistisk flag undervejs, et projekt der startede som umuligt og som sluttede med endnu en gave
til min mand. Dejligt med en chauffør, der virkelig forkæler sine kunder!

Our Land er et skønt sted. Der har I en perle. Fin fugletur og fin aftentur på kanalen. Fugleguiden var helt
suveræn og kunne endda danske navne på fuglene, hvilket glædede det danske par, som var der samtidig med
mig og som ellers kunne være blevet hægtet af, da biologen (mig) og guiden lige gik ”native” i enkelte
momenter. Han kunne virkelig forklare mange ting, også når jeg spurgte til risdyrkning, skolegang og mere end
hvad tyve tosser kunne spørge om.
Resten af personalet var super søde og gjorde alt hvad de kunne for at gøre opholdet til en god oplevelse. Jeg
lagde en kuvert med drikkepenge og på den måde lærte de to andre danskere + en ny opdukket englænder om
jeres system.
J Nielsen (507231)

♦♦♦

Nu er jeg kommet tilbage fra min rejse til Kovalam og Our Land, og jeg vil bare lige skrive at det var en dejlig
tur. Jeg var faktisk fuldstændig overrasket over hvor godt alt fungerede, der var ikke en eneste ting som gik
galt. Jeg plejer at rejse i Afrika og Latinamerika og der tror jeg aldrig jeg har oplevet er længere tur uden en
eller anden form for koks. Our Land var fuldstændig paradisisk, der vil jeg tilbage til en anden gang. Jeg vender
tilbage ved lejlighed.
Venlig hilsen
Anne (507102)

♦♦♦

Mine 5 børn ( i alderen 8-19) og jeg er netop hjemvendt fra en næsten 3 uger lang tur til Sydindien- primært
Kerala.
Vi er helt mættede og fyldte af oplevelser og indtryk, men også afslappede og rolige, som man jo helst skal
være efter en ferie. Jeg er rigtig glad for, at jeg besluttede at overlade planlægningen til nogen med stor
erfaring med lige netop Sydindien, fordi det betød at jeg bare kunne slappe af og opleve sammen med
børnene. Alle hoteller var booket, transport og afgangstider, togtider og guides var der hånd om. Jeg skulle ikke
til at diskutere med børnene, om vi skulle det ene eller det andet, hvilket var en befrielse, og samtidig var
programmet også fleksibelt. Der er rigelig af logistik i vores hverdag, så det var rart at kunne holde ferie fra den
opgave.

Jeg oplevede også, at der var en fin afveksling mellem byer med masser af larm og indtryk og steder, som var
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mere tilbagetrukket og naturskønne, hvor vi kunne puste lidt ud. Indien er sanse- og stemningsmættet på alle
planer,så det var dejligt, at der var ro indimellem til at lade indtrykkene bundfælde sig. Vi fik også nogle gode fif
og turforslag, som vi kunne vælge til eller fra- afhængig af behov og dagsform.

Det giver også en vis tryghed at vide, at man er indlogeret ordentlig. (Hvem har ikke prøvet at booke et
værelse, der lignede en balsal på billedet, for så at komme ned til et kosteskab ?!). Jeg kunne sagtens rejse
afsted på må og få alene, men når man rejser med en stor flok er det altså noget andet.
Det var nogle af mine tanker omkring organiseringen af vores tur. Den har været en stor oplevelse for os alle.
Winnie (sommer/506949)

♦♦♦

Vi har virkelig haft en helt utrolig god tur. Vi blev begge meget vilde med Indien. Det er simpelthen et land som
ikke kan sammenlignes med meget andet og jeg vil tro at man endten elsker eller hader det. Vi hørte klart til
den første gruppe. Det hele var meget fint tilrettelagt og blev en god blanding af byliv og fred og ro. Vores
chauffør Vijay er simpelthen et scoop ! Han var dels en god chauffør i en vanvittig trafik, men også bare meget
sød og rar, havde en god humor og fangede hurtigt hvad vi var optaget af og hvordan vi kunne li´at rejse. Du
må sige til hans chef at han skal holde fast i ham. Man er jo meget sammen, så det betyder noget og jeg synes
det gjorde en masse godt for vores oplevelse at have ham med. Han forlod os desværre i Vanilla County og de 2
øvrige chauffører vi havde efterlod ikke noget indtryk, men dem var vi selvfølgelig heller ikke meget sammen
med.
Camilla M (marts /506290)

♦♦♦

Vi er nu kommet hjem efter en fantastisk tur som du havde lavet til os.
Den levede op til alle vores forventninger.
Et par ting jeg vil fremhæve er.
Den chafør du havde til os var fantastisk han prøvede på alle måder at gøre det godt for os.
Theplantageen vor vi boede var også et herligt sted.
Den stor middag som du syntes at vi skulle have var en oplevelse der var sjov og dejlig. – Der var 5 – 6 tjenere
der kredsede om os – Der kom een hen ved vores bord, som i øvrigt var det eneste bord, og spillede for os, der
blev tændt bål, og de viste ikke alt det gode de skulle gøre for os.
En stor oplevelse og sådan kunne jeg blive med at hive forskellige positive ting frem.
Så alt ialt en herlig tur du havde lavet til os men du havde trods alt ikke sørget for godt vejr til os da vi kom
hjem
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Med venlig hilsen
Ingelise og Ole (feb /FO 506382)

♦♦♦

Vi er nå tilbake fra vår tur i Kovalam. Alt fungerte som det skulle, vi bodde i et flott hus, akkurat som vi ville, litt
vekk fra “maskinen” Lighthouse beach. Mr. Halin var oppmerksom, og serviceminded. Nok engang fornøyd med
Grace
mvh Simon og Kristian (jan/feb / 506344)

♦♦♦

Hej, Lige en hilsen for at sige mange tak for en veltilrettelagt og meget spændende tur, som du har planlagt for
os til Sydindien. Vi er kommet godt hjem igen og alt klappede og virkede efter planen. Vi havde en fantastisk
god og oplevelsesrig tur. Vi anbefaler varmt dit rejsebureau til andre. Vi rejste i tiden 4/2 til 19/2 (faktura nr.
213645) så husker du måske hvem vi er. På vegne af Anders og Herdis, Bent og Lisbeth / vinter.
Så er vi tilbage fra vores tur til Indien og har nu haft tid til at evaluere turen. Vi vil takke dig og Grace Tours for
en rigtig god tur. Alt klappede og vi var helt trygge, for vi kunne regne med, at når vi skulle køres, var
chaufføren der på aftalt tid og sted. De steder hvor vi skulle bo, var klar til at modtage os når vi kom frem. Vi
følte os velkomne overalt. Specielt Vanilla County Homestay var en dejlig oplevelse. Rani og Baby Mathew var
fantastiske værter. De forkælede os med hjemmelavet mad og en masse oplevelser i den skønne natur og Maju
var en rigtig god guide. Vi følte os virkelig hjemme hos dem og kan varmt anbefale at besøge dem. Hele rejsen
var godt tilrettelagt med mange alsidige oplevelser. Vi synes at vi har fået rigtig meget for pengene. Mange tak
for nu.
Hilsen fra Leif og Pia (feb / 505230)

♦♦♦

Mange tak for gode råd og vejledning vedr. turen til Sydindien. Vi havde en fantastisk tur med et virkelig
veltilrettelagt og varieret program. Ourland og Vanilla County var fantastisk og alt andet fungerede
perfekt. Endvidere kun ros til Saji Kummattiyil – en meget venlig, hjælpsom og rigtig god chauffør som kun kan
anbefales. Vi fik set alt det der var beskrevet i programmet og mere til – og ingen blev heldigvis syge på
turen Jeg håber at kunne vende tilbage på et andet tidspunktMed venlig hilsen
Lars (feb /505982)

♦♦♦
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Shoranur – hvor vi jo var prøvekaniner. Kan stærkt anbefales! Dejligt sted med mange muligheder for
oplevelser; gåture langs togskinnerne, besøg i den lille landsbyskole, fuglevandring i “haven” – og rigtig søde og
nærværende værter. Hér kan vi anbefale en tur til lokalt Elephant Nursery. En dag mere der, havde ikke været
af vejen Husbåd/Ourland – fantastisk, og lige hvad VI kan lide. En god kombination af at føle sig som
dronninger på båden – og “Palle alene i verden” på terassen på Ourland. Helt i top! Vi var så heldige, at det var
Hindu-helligdag, så der var stor festivitas i templet i den nærliggende større by. Learning 1: En tur til templet
kunne man godt anbefales hjemmefra…. det kræver sejltur, tuk-tuk og lokal buskørsel – sjovt og god oplevelse!
Lena & Zanne (nov /505985)

♦♦♦

Vi bekræfter hermed at vi er tilbage i Danmark efter en veloverstået ferie i Kerala i dagene fra den 1. – 21.
marts 2012.
Vi vil gerne sige dig tak for arrangementet, og navnligt af din anbefaling af hotellet, og personerne omkring
hotellet. Direktør Pirrel var meget venlig og imødekommende, og hans bror var en fortrinlig guide og chauffør
under adskillige udflugter til Backwater, paladser og templer, samt også meget venlig og imødekommenede,
ligesom hotellets øvrige stab.
T Andersen (505831)

♦♦♦

Grace Tours planlagde en individuel tur til Sydindien for os i uge 8 og 9, 2012. Vi var 8 venner afsted i 16 dage
og fik virkelig indfriet de store forventninger, vi havde til turen. Der var kompetent hjælp fra Grace Tours i
planlægningsfasen med forslag til netop det, vi efterspurgte. På overnatningsstederne var der rigtig fin
standard og en udpræget god atmosfære. Vi valgte dog at opgradere to steder (Cochin og Mahap syd for
Chennai). De foreslåede aktivitetsmuligheder og arrangerede turer, der var i programmet, gav os nogle
fremragende oplevelser og et godt indtryk af det indiske samfund. Tak for en veltilrettelagt ferie fra hele
gruppen.
Busk (505663)

♦♦♦
Well, Mie and I had such a wonderful holiday in Kovalam. We befriended lots of people both Danish and other
nationalities, so we were never short of ’selskab’ around eating time.
The Neelakanta Hotel was fine, everyday rooms cleaned, changed linen and towels and that nice smelling soap.
A real pleasure. We really did eat rather well, our favorite restaurant was ‘The Coconut Grove’. Fish was
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sublime, and all those wonderful curries. We found a gem of hotel and restaurant over the hill from the
lighthouse.
Such a romantic setting with tables overlooking a small beach with palms swaying in the breeze and the waves
pleasantly peppering the rocks. Those gin and tonics and kingfisher beers tasting even more enticing.
We experienced lots of festivals. The Elephant Festival was something to behold. Even men and some boys
being hung up on hooks, no blood or pain it seems. It was explained to us that the men have fasted for 40 days
and then put into a trance before it all happens, unbelievable.

Mother India does work hard to accommodate all her subjects and I could see that the tourist industry does
provide an existence for many.
I think I’d like to try up north in the Kashmir region, where they say is something different to the hot south.
Once again Karen thank you for giving me the opportunity of being able to be with Mie on this wonderful
organised GraceTours to Kovalam, Southern India.
Yours Sincerely Peter K (505903)

♦♦♦

Næste morgen skulle vi på pilgrimsvandring til toppen af et bjerg. Vi kørte så langt op som jeepen kunne
komme. Herefter var det det ene ben foran det andet opad. På vej op stod der 14 altre med Jesus. På dette
bjerg anlagde en Bendictiner munk et kloster i 1600 tallet. De fleste indere i området er katolske. Solen
skinnede og vi vandrede op op op. Halvsvejs oppe, da jeg kunne overskue hvor strabadserende det ville blive,
besluttede jeg mig for at løbe resten af vejen op. I klip klappere. Der var en sti men en natursti. Sten, klippe,
grus. Jeg løb og løb og nød det. Da jeg endelig kom op til toppen mødte jeg lykken og en lille flok indiske
kvinder, en præst og en enkelt lille pige. De stod foran en lille bitte kirke, på toppen af bjerget, de sang en
salme.
Det var magisk. De var alle sammen i farvestrålende sarier, bag dem, ude i horisonten var flere bjerge,
rismarker og solen højt på himmelen. Simpelthen magisk. De indiske kvinder var interesserede i hvor vi kom
fra. De delte deres mandariner og nødder med os.
Michelle Hviid

♦♦♦

Rejsebrev fra Indien, Our Lands.
”Dont leave any foods on the table during the night, because of the vampires!” – Velkommen til Our Lands.
Peter, min rejsefælle oversætter for mig, det er pga flagermus. Vampires er klart mere spændende. Vi bliver
sejlet over til Our Lands, som ligger på en ø midt i det enorme Backwaters i Kerala, Indien. Vi ankommer i en
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kano som mest af alt ligner en udhulet træstamme. To indere padler. Den forreste, Ratheesh, er den yngste og
han er en god guide. Han taler flydende engelsk og har en stor viden om lokale planter og fugle.
Jeg vil blot lige sige dig/ jer tak for at have arrangeret en fantastisk tur for mig til Indien.
Jeg er just hjemkommet totalt opdateret fysisk og psykisk – masser af fantastiske oplevelser har fyldt mig.
Kovalam – Vanilla County – Our Land (som nu er blevet til ” My Land”)
Jeg er bare så glad.
Alt var perfekt tilrettelagt, Fly – Unni – drivere – værtsfolk – manager – personale – møde med gamle venner..
m.m..
ALT fungerede perfekt… Tak !
Michelle Hviid

♦♦♦

Ville blot give dig en feed-back som arrangør – får 6 ****** stjerner ud af 6
Mange hilsner
Else (505343)

♦♦♦

We have been very satisfied with our trip to India, and have felt that the arrangement from Grace Tours was
very well organised.

To begin with the driving, it was always ready on time or a little bit before. A strike in Assam was countered by
the driver picking us up earlier from Florican Cottage, and though Indian driving is quite different from the
Danish version we felt safe and comfortable the whole time.
In Tamil Nadu the driver was not only functioning as a driver, he was also a competent guide and was able to
give us much interesting information about the landscape, the local industries and the life in general. In
Pondicherry he also took us on a trip to Auroville; quite a special place. It was a pleasure driving with him, and
we also understood that he had assisted in planning our trip.

The stay in Manas was a real experience with a trip to the village, the dancing display (which we gather was
watched by most of the village from outside the fence) and the jeep tour through the park. We even were held
up by a rhino, which blocked the road for us during half an hour when he was going home from his bath.
Also in Astha Nature Home we were very well received by the manager, who took us around in the area where
among other things we were shown a coconut plantation, a local brickyard and the very beautiful Ganesha
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temple, where we were offered tea and betelnuts by the secretary. What impressed us very much was the kind
and, we feel, unplanned reception by the people in these places.

Our reception in Kolkata airport and the trip to the hotel gave us a good possibility for learning further about
the city and India in general, and we were sorry that our schedule did not permit us to take further advantage
of the services of Calcutta Walks.

The stay in Madurai was packed with colours and life; the city was so much different from what we had seen
before. We had three very good trips around the town, and the guides were able to show us both the many
activities in and around the temples and the daily life with the small industries spinning, weaving and making
clothing and other typical products. Both the guide in the temple and the rickshaw driver were excellent and
able to answer our many different questions.

Both in Tranquebar and in Pondicherry the hotels were a fine choice with their “colonial style”, quite different
from what we had ever seen before. Also the Ideal Beach Resort was a good choice for digesting the many
impressions from the tour. Indeed, all the accommodations we experienced were quite up to our expectations.
You can count us as a couple of very satisfied customers.
Copenhagen, 18th March
Lis & Ole / FO 505820

♦♦♦

Vi har nu været hjemme et par uger og vil sende dig en rapport om vores Indienstur. Rapporten bliver kort, for
alt fungerede, som det skulle, og som det plejer. Den chauffør, som hentede os i Chennai Airport, og som skulle
have fulgt os på resten af turen til Hospet, blev syg, og blev erstattet af en anden chauffør. Men han følte sig
imidlertid ikke opgaven voksen og tog derfor selv initiativ til, at han under opholdet i Tiruvannamalai blev
erstattet af en anden.
Hotellerne var alle ok. Specielt hotellet i Panaji var ideelt for os, og da vi overhovedet ikke satte vore ben på
badestrandene, så vi stort set ingen turister i Goa. Varanasi var selvfølgelig et gensyn værd. Vi har nu besøgt
Indien 4 gange over 17 år og opholdt os i landet mere end 3 måneder, og alt taler for, at vores 4. besøg også
bliver det sidste. Men måske kan vi få et samarbejde med dig om et andet rejsemål. Vi håber, at alt står vel til
hos dig og hos Grace Tours.
Venlig hilsen fra os begge
Carsten og Bitten (505607)

♦♦♦
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Netop hjemkommet efter 3 dejlige uger i Indien, tænker jeg at det vil være på sin plads med noget feedback.
Cochin: Fort Castle var ikke super imponerende, det var meget basis værelser med 2 ud af 3 som lugtede af fugt
– dog oplevede vi det et par andre steder så er muligvis et generelt problem, og på et af værelserne havde vi et
par kakkelakker på badeværelset. Vi var efter opholdet enige om at vi gerne ville have haft mulighed for at
vælge noget med en lidt højere standard. Dog var lokationen perfekt og personalet virkelig søde. Aktiviteterne i
byen var interessante for alle.

Backwaters: Havde en rigtig lækker båd om dagen med “terasse” på 1. sal – dette kan varmt anbefales at have
til alle da vi brugte alt vores tid deroppe. Vi skiftede om aftenen til en anden båd med det korrekte antal
værelser – sengene var virkelig hårde så ingen sov særlig godt, men igen upåklagelig service fra personalet og
rigtig god mad de serverede for os. Det var en helt igennem fantastisk sejltur på backwaters som vi vist alle vil
huske længe.

Our Land: Rigtig dejligt sted med søde mennesker, da det var nytår gjorde de virkelig meget for at gøre det
specielt for os hvilket lykkedes. Alle værelser var fine (et var værelset i trætoppen), dejlig mad og da det stod
ned i stænger valgte vi at slappe af og sidde på vores terasser og læse bøger hele dagen og se på den smule liv
som sejlede forbi i det elendige vejr.

Vagamon: Vi ELSKEDE alle det sted. Huset/værelserne er fantastiske og det bliver bare endnu bedre med det
værtspar! Matthew og Rani var så søde og gjorde alt for at vi fik et specielt ophold. Tror nærmest vi kunne
tilbringe en hel ferie hos dem med vandreture i plantagen, bade i rock pools, gå rundt i deres lille spice garden
osv.

Thekkady: Hotellet var igen rigtig fint og både vores elefanttur og spice tur var interessante. Der blev jo rykket
en del rundt på vores ture, men tror det endte med at blive vores fordel – dog rigtig træls at skulle bruge så
meget tid og energi på. Vi var på en aften vandretur i Periyar. Det var begrænset hvad vi så, men til gengæld en
kæmpe oplevelse at gå rundt i den tomme park, lytte til alle lydene og opleve naturen på en anden måde end vi
er vant til. Vi var tidligt oppe og tog første bådtur kl 7.30 hvilket uden tvivl var en fordel da mange dyr var ved
vandet inden det blev for varmt – så vi så rigtig mange dyr (elefanter på lang afstand) hvilket vi ellers ikke rigtig
havde regnet med.

Madurai: Vi er rigtig glade for vores hotel skifte, GRT Regency var et lækkert hotel. Ved ankomsten var vi ikke
imponerede over lokationen, men efter at have været rundt i byen konkluderede vi at der ikke rigtig er nogen
fantastisk bymidte som man kan bo i. Vores 3 timer lange rickshaw tur rundt i byen var virkelig god og
informativ – vi havde virkelig dårlig samvittighed over de små mennesker som skulle cykle rundt med os, men
de var glade og gode til at tage os hen til nogle virkelig interessante steder så kan varmt anbefales. Det var
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interessant at være til tempel ceremonien om aftenen, dog følte vi lidt at det er blevet en turist attraktion og
havde dårlig samvittighed overfor dem som rent faktisk er troende. Dagen efter havde vi også en spændende
rundtur i templet med guide, og han ville vist gerne have vist os mere, men vi var allesammen helt udkørte og
valgte at tilbringe eftermiddagen på hotellet enten ved poolen eller med vores bøger på værelset (især fordi vi
også vidste at næste dag ville blive lang).

Turen til sydspidsen var også interessant og noget helt andet end hvad vi ellers oplevede, for her virkede det til
at turismen har ramt byen modsat de fleste andre steder – det var muligvis 3-4 gange så dyrt at købe ting i
Cochin (i forhold til Mumbai) men det var ting som for os er interessant og indiske, hvorimod sydspidsen var
fyld med plastic ting og syntetisk tøj. Tag dog ikke fejl vi var virkelig glade for at være dernede og have et par
timer hvor vi havde mulighed for at gå rundt og opleve.

Vores selvvalgte sted Fragrant Nature i nærheden af Kollam kan også varmt anbefales hvis nogen af jeres
gæster gerne vil afslutte med noget lidt mere upscale. Det er ikke et sted hvor der sker meget men det er
modsat helt perfekt til afslapning.
Dette var en kort opsummering af turen, er der noget I ønsker at høre mere om må I som sagt bare sige til.
Rikke Alber (505463)

♦♦♦

Lige lidt feedback, først og fremmest ros! Overordnet er vi meget tilfredse: med overnatning (jeres valg af
steder, niveau osv: super), transport (Aneesh er en rigtig god fyr), gode udflugter både i Nilgiri, Cochi,
Backwaters og ikke mindst Our Land, som er et fantastisk sted. Alle steder super service og omsorg, vi følte os
rigtig forkælede.
En enkelt kritisk bemærkning: guiden George i Cochin kunne vi sagtens undvære, han var ikke særlig engageret,
og da vi ikke er vant til at blive kørt/ført rundt var vi ikke forberedte på at vi blev ført ind i diverse turist shops:
The Heritage mm. Er det sædvane? Måske skulle I advare begyndere i det indiske om at være parat til at
fravælge, og sige fra, når meget drevne sælgere går løs på én! Det var ikke svært at se at fyren får (fed?)
kommission, og selv var vi nemme ofre de første par steder.
Med venlig hilsen og tak for en dejlig tur,
Kirsten (505606)

♦♦♦

Hej Grace Tours,
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Vi vil gerne sige tak for en rigtig godt tilrettelagt tur, som vi var meget glade for. Vi har fået nogle helt utrolige
oplevelser og var meget tilfredse med det I havde planlagt for os. Især første uge var helt speciel. Alle de steder
hvor vi skulle hentes og køres fungerede rigtig fint, også selv om vi var vist noget forsinkede da vi endelig
ankom og kom igennem lufthavnen i Kochin. Hotellet i Kochin var fint, og lå rigtig godt. Og nogle meget søde
mennesker vi mødte der. Turen på Backwaters var en fantastisk oplevelse, og ligeledes opholdet på Our Land.
Det kan vist ikke beskrives, men skal opleves. Fantastisk dejligt fredeligt sted med fantastisk forplejning. Og det
gælder bestemt også Vanilla County, hvor vi tilbragte to dage fyldt med alt muligt forskelligt, – elefanttur,
solnedgang, krydderier, køreture, og masser af god spændende mad. Togturen ned til Kovalam var selvfølgelig
en oplevelse, men lidt forvirrende og ikke så behagelig, så vi var glade for at det kun tog nogle få timer.

Kovalam beach nød vi hele den sidste uge, – og det passede fint at have tid til det efter den første uge. Det
eneste vi ikke var helt tilfredse med i denne del af turen var hotellet som vi boede på. Selvom det er et
hyggeligt hotel, så var det for os – som ikke var på et kurophold – ulidelig varmt og fugtigt, da der ikke var god
airkondition på værelset og en frygtelig masse myg. Så efter den første nat slet ikke at have sovet, besluttede vi
at flytte, – på egen regning, til et hotel ved stranden. Og det må var vi meget glade for, – det var jo ikke den
store udgift, – og en luksus at kunne sidde og have udsigt over vandet, og få hav-brisen hver aften – uden myg.

Vi kom dog på det første hotel hver morgen og spiste morgenmad, og beholdt værelset der. Men alt i alt var vi
som sagt meget glade for hele turen, og var rigtig glade for at vi havde valgt at få hjælp til at planlægge det. Det
er nemt nok at bestille et hotel på Kovalam strand, – men det ville ikke have været nemt at få de oplevelser og
indblik i andre steder i Indien uden det kendskab og viden I har og jeres kontakter og planlægning. Så tak for
det, og vi vil bestemt anbefale det til andre. Jeg vil også lige nævne, at jeg var meget glad for at jeg, da jeg
havde fået rigtig ondt i ryggen, – gennem kontakt til Karen, fik en akut tid hos dr. Unni da vi ankom til Kovalam.

Så selv om det ikke havde været noget vi havde besluttet på forhånd, så fik jeg et indblik i og prøvet at være i
behandling på deres center dernede, – og det var meget interessant og spændende og anderledes og sjovt at
se stedet. Jeg fik nogle dejlige massager. Det hjalp også på ryggen.
Venlig hilsen
Helene og Peter (505608)

♦♦♦

Så er vores store familie + vores gode ven Bente atter i Danmark, sunde og raske og forskånede for uheld og
sygdom.
Vi vil lige skrive til jer, for at sige, at vores tur har været helt igennem fantastisk. Og det skyldes ikke mindst
jeres (Trine Villumsens) rigtig gode tilrettelæggelse af vores rejse og forståelse for, hvad vores behov var.
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Både børn og voksne har følt sig trygge ved programmet. Alt har klappet og tiderne holdt fint.
Vi har været så glade for de kontaktpersoner vi har haft. Helt igennem flinke og rare mennesker, med styr på
tingene. Vores guider har været taktfulde og forstået at varetage både børns og voksnes interesser.
I forbindelse med vores besøg på børnehjemmet og efterfølgende opsøgning af de to byer vores to indiske
døtre kommer fra, har især Vidjar fra Kerala været uvurderligt. Han har på fineste vis været tolk og forstået,
hvordan han skulle takle mødet med evt. familie på en måde, så vores døtre kunne håndtere det. Derudover
var han rigtig god til f.eks. at stoppe op og vise os rismarker, bomuldsmarker m.v.

Ellers er Indien jo bare et fantastisk land. Et møde med varme, varme og varme og fugtighed. lyde, dytten,
trafik, lugte, dufte, farver og gråtoner. dyr og mennesker og natur i en stor forening. Et land, hvor man tager
hensyn til hinanden, og hvor vi som Danskere har følt os meget velkomne og mødt med store smil.
Tak fordi I har været medvirkende til at vores tur blev så god som den blev!
Kærlig hilsen – og slet ikke udelukket, at der bliver en næste gang
Bente og familien Norup (505203)

♦♦♦

Vi er kommet hjem fra en megetvellykket og spændende ferie og ønsker at give dig vores positive evaluering.
Alle praktiske ting klappede fint (bortset fra at Gabrielle ikke blev hentet ved stationen i Kochin). Vi synes turen
var utrolig godt tilrettelagt og foldede sig ud med det ene fantastiske sted efter det andet. De forskellige steder
supplerede hinanden smukt. Alle steder var fine at bo og med søde interessante værter.
Togturen var en uforglemmelig oplevelse og cykelrickshawturen i Madurai gav et meget fint indtryk af landet.
Den eneste ting, der burde ændres: Guiderne tager os med til forretninger. Det er umuligt at undslå sig, det er
svært at lade være med at købe noget og man bliver udsat for plat, selvom guiden siger hun er garant for det
modsatte.
Med venlig hilsen på hele familiens vegne
Rosenberg (505018)

♦♦♦

Tak for en dejlig veltilrettelagt ferie til Indien, alt fungerede til vores fulde tilfredshed. Opholdet på Mannas
Veedu,- og ikke mindst Alex (ham tabte jeg mit hjerte til) var en rigtig dejlig oplevelse og så fik jeg den bedste
Ayurvediske massage nogen sinde. Nu venter jeg bare på at jetlaget snart er færdigt. Jeg vender frygtelig
tilbage om et års tid.
venlige hilsner
Hanne (505046)
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♦♦♦

Jeg vil bare sige tak for en utrolig dejlig tur, hvor alt fungerede perfekt. Specielt Our Land og Vanilla County var
vi meget begejstrede for, så hvis du har mere af samme skuffe, kommer vi meget gerne igen en anden gang.
Hilsen
Lene K (505122)

♦♦♦

Rain Tree, Our Land og Vanilla County var vi meget tilfredse med. Disse steder var netop sådan, som vi kan lide
det. Små steder med enkel og smagfuld indretning med indisk præg. Samtidig var det venlige og meget
kompetente personer, som vi mødte alle disse tre steder, og de gjorde meget for at vi skulle få nogle
spændende oplevelser i det lokalområde, hvor de lå. De chauffører, som vi kørte med, var også kompetente og
kørte ikke efter indisk standardkørsel. Alt i alt en rigtig god og positiv oplevelse, som til fulde indfriede vore
forventninger.
Grethe og Niels (505011)

♦♦♦

Tak for en velorganiseret tur. Vi har været rigtig godt tilfredse med alt.
Cochin – fin solnedgangstur.
Baby Mathew og Rani – dejlig mennesker. Dejligt sted. God mad.
Ourland – perfekt. Måneskinsturen lige i øjet. Fugle vandretur lige så. Venlige og servicerende mennesker alle
på stedet. Også god mad selv om kokken var syg.
Thapovan – bare vildt dejligt sted. Vi var lykkelige for ikke at bo i Kovalams hektiske turistliv, og blot kunne tage
tucken derind for at shoppe og hygge os. Skal hilse dig og din chef fra Andreas. Du kan roligt sende flere
danskere til dette vidunderlige sted. Maden god. Værelserne store og dejlige og da det var ved stranden kunne
vi falde i søvn ved bølgebrus og vågne op til samme. Retreatment bare dejlig. Yogalæreren underviste en
supergod yoga og med humor. Skønt at personalet kontaktede én dagligt for at høre om de skulle hjælpe med
noget og Andreas der tilbød at være guide i Trivandum. Dejligt med m top restuarant til om aftenen.
Dog synes min veninde generelt at sengene er for hårde. For mig ok. Endnu engang tak for arangementet.
Det bedste hilsner og godt nytår
Gerda (504990)
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♦♦♦

Vi havde en fantastisk dejlig tur til Kerala ! Alt gik som det skulle, og alle syv var meget glade for hele turen og
den måde, du havde tilrettelagt rejsen og oplevelserne på. Hotellerne var også rigtig dejlige.
Mange hilsener og godt nytår.
Lotte & co. (504674)

♦♦♦

Tiden er ustyrlig – den bare forsvinner!
Men vi tenker likevel at det er bedre sent enn aldri:
Vi har hele tide hatt i tankene at vi ville gi tilbakemelding og takk i forbindelse med den turen du organiserte for
oss til Kerala i begynnelsen av 2010. Vi hadde det utrolig fint,og ble så godt møtt og ivaretatt av
samarbeidspartnerne dine i Kerala. Det var også så gode steder vi kom til – gjelder særlig Vanilla County med
den sympatiske familien, og Ourland! Eagles nest var også fint.
Det gikk også bra med Sol’s hofte, som hun hadde brukket knapt to mndr. før vi reiste.
Du må bringe videre vår takk for god ivaretakelse til dine Indiske venner!
Det er rimelig å tro at vi kommer til å melde oss igjen hos deg.
Mange hilsner fra
Sol(veig) og Carl-Ivar (504346)

♦♦♦

Hej!
Sidste år ved denne tid var vi sammen med vores tre piger på en rejse til Sydindien. Min mand er født og
opvokset i Madras og gået i dansk skole i Ooty.
Du havde arrangeret en fantastisk rejse for os. Grace tours har et godt navn og vi oplevede positive
tilkendegivelser alle de steder vi kom frem! Du skal vide at vi havde en helt fantastisk dejlig tur!
Steen og Jette (504173)

♦♦♦

Vi vil da meget gerne give en tilbagemelding.
Vores Indienstur gik rigtigt godt. Hentning, bringning fungerede perfekt.Vi blev serviseret godt.
Kaffeplantagen var en oplevelse. Vi var de eneste der boede der på det tidspunkt og blev vist lidt forkælede.
Kochi dejligt byhus, gode oplevelser.
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Backwater var som ventet et eventyr, og Our Land skulle opleves af mange flere. Sikke en ro, oceaner af fugle
god mad og dejlige mennesker omkring os.
Badeferien den sidste uge var som den slags jo er.
Tak for en velplanlagt tur, vi vender gerne tilbage en anden gang.
Inge-Lise (504392)

♦♦♦

Blot en lille hilsen fra en som har lidt dårlig samvittighed… Jeg ville have været inde til dig flere gang, men hele
tiden er der kommet noget i vejen,- men du skal vide at Indiensturen var rigtig godt tilrettelagt og jeg har været
rigtig glad for den ernorme oplevelse. Jeg kommer snart og fortæller dig nogle små søde historier. Mange
hilsener fra Gerda (504578)

♦♦♦

Så er jeg ved at ha’ vænnet mig til temperaturen her hjemme igen, om end det holder lidt hårdt!

Min tur var skøn – jeg skulle bare ha’ haft lidt længere tid alligevel. Hørte så meget godt om Vargamon, så jeg
er helt ked af, at jeg ikke skulle derop, men så er der jo noget at vende tilbage til. Bortset fra min manglende
togbillet Alleppey-Trivandrum har jeg ikke noget at udsætte på rejsearrangementet, og det går jeg ud fra, at du
har drøftet med agenten i Kerala, efter vi talte sammen. Det endte med, at Benny fra Our Land kørte med mig
til Alleppey, og det lykkedes at få en billet til et tog, så jeg ankom til Trivandrum ca. 18.30 – men vi ventede 2
timer i Alleppey, og selvom jeg sagde til Benny, at han gerne måtte tage af sted, ville han være sikker på, jeg
kom med det rigtige tog, og det var jo rigtig sødt af ham, men havde tingene været i orden, havde det sparet os
begge meget tid.

Our Land mere end levede op til forventningerne ? Alt var i top, maden var super, omgivelserne helt
vidunderlige, og husene/værelserne rigtig dejlige. Benny var virkelig sød og meget opmærksom, fin guide på
sejl- og gåture med god viden om dyr, fugle og planter.

Massagen/ayurveda behandlingerne var skønne, men det ville være rigtig godt, hvis man fik lidt mere
information evt. skriftlig – og at massørerne generelt talte lidt mere engelsk. Ellers var det helt fint, alle var
utroligt søde, og det var en rigtig dejlig oplevelse.
Maha Palace var alle tiders lille hyggelige hotel, Tijo og Raju var meget søde og hjælpsomme. Eneste minus var,
at der ikke var air condition.
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De bedste hilsner,
Birgitte (504515)

♦♦♦

Det var en utrolig dejlig rejse, du havde kreeret til os. Vi så og oplevede en masse forskelligt og vi nød det hele.
Bala, vores chauffør og en yderst kompetent sådan, var sød og hjælpsom- kun 32 år og måske lidt mindre
ærbødig end de tidligere, hvilket egentlig var ret rart. Vi er jo ikke vant til at have tjenestefolk omkring os til
daglig! Han talte udmærket engelsk og fortalte os meget om sin familie og det at være chauffør.
Bilen vi kørte i var helt ny, en Chevrolet af indisk oprindelse, og Bala var meget stolt af den og passede den
som et spædbarn. Os forekom det, at man havde glemt affjedringen af bagsædet, men det klarede vi med
indkøb af nogle puder, som vi efterlod.
Vi indbilder os at det kan være nyttigt for dig at få nogle kommentarer til vores tur, så her er de.

Vi startede i Goa. Casa Bentona var et dejligt og fredfyldt sted- stort værelse med balkon og udsigt. Dejlig mad,
søde mennesker. Vi var de eneste gæster bortset fra direktøren og hendes mand og forældre. Hun var
tilsyneladende direktør for 5 andre hoteller også, men de lå vist ude på strandene.
Vi havde en guide, der viste os en del kirker og fandt et godt frokoststed, men i øvrigt mente at turen handlede
om at slæbe os til så mange butikker som muligt. Hvis vi var i butikken 7 minutter fik chaufføren et point –
hvad guiden fik ved vi ikke. Det var vores første dag så det var OK.

Så kørte vi til Badami ad elendige veje fyldt med overlæssede lastbiler og køer af sådanne, når en var brudt
sammen. Vi talte en kø på 900 lastbiler – heldigvis i modsat retning, men andre trafikanter snoede sig jo ind og
ud imellem.. turen tog 7 timer. Badami Court havde ingen intentioner om at huse os mere end en nat – der var
festival i byen, men det gjorde nu ikke noget. Værelset var pænt rent og fredeligt, tjenerne i restauranten
fodslæbende og lidt sure og maden ikke noget at skrive hjem om.

Hulerne i Badami var fantastiske og aldrig har vi været så ombejlede. Den ene skoleklasse efter den anden
skulle røre ved os og fotograferes med os, mens de afprøvede deres engelskkundskaber. Også Aihole og
Pattadakal var spændende og det var dejligt at se, hvor flot anlæggene omkring templerne blev passet.
Vi ved ikke, hvor jeres mand havde forestillet sig at vi skulle bo, når Badami Court ikke ville have os, men vi
foreslog at vi kørt til hotellet i Hospet og var der 3 nætter og sådan blev det. Malligai var et dejligt sted, godt
værelse, søde mennesker, hjælpsomme tjenere og god mad.

De to dage med udflugter fra Hospet til Hampi var også utroligt spændende. Det der mærkelige vulkanske
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landskab og så alle templerne og de smukke paladser og stalde. Der var ingen steder særlig mange turister og
det var også dejligt.

Igen en lang køretur til Hassan, men turen værd. Selvom vi har set templet uden for Mysore – det begynder
med S…., så var Halebid og Belur meget imponerende og hotellet var OK.
Næste dag til Bamboo Banks. Vi havde på intet tidspunkt nogle vouchers og på Bamboo Banks var vi ikke
ventet, men det klarede Bala. Jeres kontor mente vist at vi skulle bo et andet sted. Bamboo Banks er et
pragtfuldt sted, men hvor kunne man dog ønske at de udnyttede deres potentiale noget bedre- for nu at bruge
management sprog- og fortalte lidt om stedet og hvad man kan opleve
Da vi kom var der 3 andre gæster, men de drog af næste morgen og så var vi alene med en utrolig sød tjener,
som forklarede os hvad man kunne se på området og hvor man skulle gå hen hvornår. Han endte med at vise
os hvor elefanterne kom om natten og en masse dyr, mens han bar rundt på sin 9 måneder gamle søn Michel
Angelo.. Vi så lige så mange dyr der som på Jeepsafarien. Leoparden drev også jagt på området, så alle
landsbyens hunde gøede som vilde om natten – en af dem måtte lade livet. Selve boligen var morsom. Frøer i
brusekabinen og nogle umådeligt hårde senge, med nogle meget tunge tæpper fra Arilds tid.

Coonor var dejlig – og kold, men tilsyneladende er det kun os, der fryser. På Wallwood Gardens luftede de hele
tiden ud.
Det var et hyggeligt sted og den sidste aften, hvor vi var de eneste gæster spiste vi foran kaminen – dejlig mad.
Vi kan i øvrigt oplyse at teatastinghuset ved siden af er lukket- der skal være hotel eller homestay, men det
forlød at det ville genopstå i Outy 15. februar . Vi kom med Toytrain og stirrede ned i dybet, der hvor
jordskredet havde været værst. Der er nu dejligt og smukt i teplantageland.
Marari Beach var jo som at komme hjem – vi blev sandelig også inviteret til cocktailparty sammen med nogle
andre gengangere og nød i øvrigt vores dage der. Der var fuldt, men vi havde lidt det indtryk, at de havde taget
meget store grupper for meget korte perioder f.eks en nat – dog ingen russere – dem var der masser af i Goa.
Tea Bungalow, som vi jo havde været meget spændte på var et dejligt sted, især, da vi den anden nat fik
tiltusket os et værelse på 1.sal i hovedbygningen. De var utroligt søde, lavede dejlig mad og var meget
interesserede i , hvad vi synes om stedet. Vi kan kun sige noget godt om det – de kan jo ikke gøre for at de ikke
er Old Harbour, hvor der er lidt mere luft.

Det var tilsyneladende ganske unge mennesker der drev foretagendet og i samme kæde som hotellet i
Tranquebar. De ville gøre alt det gode de kunne for os, men var ikke særlig professionelle.
Når de dækkede bord kom de først med glassene, så med en kniv, dernæst med en gaffel – servietter skulle
man altid bede om og ligeså med salt og peber. Det må give dem en masse ekstraarbejde, men det er jo ikke
vores hovedpine og som sagt, det var et dejligt sted.
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I Kochin blev vi som sidste år fint serviceret af den søde unge mand, med den rædselsfulde dieselhakker – det
var hyggeligt.
Altså igen en dejlig tur. Måske ses vi snart igen.
Tak og masser af hilsener fra Hans Henrik og Birgitte (504475)

♦♦♦

Having just returned from India we wish to thank you for a well planned tour. It is evident that you and your
agents have done a comprehensive research on hotels and places of special interest.
Cochi and The Club Hotel was interesting with its colonial atmosphere and we had a good guide.
The backwaters are unique, and having sailed along the canal, we realized that Our Land was the best choice
according to our taste.
The houseboat crew was very service minded and made us comfortable all along.

Vanila County was a paradise, The landlord and his wife introduced us so well to the art of growing spicies and
harvesting rubber. Their kitchen was no less than excellent.
The tour of Madurai showed us another kind of life, and the temple was marvelous. The hotel had good rooms,
however we found better kitchens at the neighbours.
Last but not least we had a skilled driver. Suresh deserves a lot of superlatives for the way he took care of us!
Best regards from
Bent Hjortshøj and friends (504455)

♦♦♦

Hi Karen
Alt kommer til “den der venter”…..
og nu er vi kommet til “dig” på vores lange liste.
TAK for en suveræn fin tur, som vi med glæde viderebringer, og anbefaler Jer, til interesserede
Alt klappede og fungerede, hvilket vi ikke havde været i tvivl om, men ting kan jo ske !
Søde – venlige mennesker overalt, der gjorde deres yderste for at gør deres bedste,og det var, alt, godt.
Gode kontakte vi lovede at følge op på, som vi naturligvis har gjort, men ikke fået nogen tilbage respons på,
men sådan er det vel bare.
Hvem var det til ? Sukesh i Cochin – Baiju og , nu kan jeg end ikke få hans navn frem “den lille søde fyr fra our
land”(Rateesh ?). Vi har mailet til dem alle 3……
Vi havde fornøjelsen at møde Lis og Henning og Christina og havde mange hyggelige stunder med dem.
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Håber der er gang i sagerne for jer.
Bedste Nytårshilsener
Per og Bent (504272)

♦♦♦

Denne mail har skulle været af sted lige siden vi kom hjem fra Indien i slutningen af oktober – men desværre
kom ”hverdagen” i vejen.
Vores tur til Indien var en fantastisk oplevelse for hele familien – og både de ting vi så med vores guider men
allermest selve landet med befolkning, religioner og meget afvekslende landskaber.
Vi nød det i fulde drag og alt ”klappede” – vi var noget imponerede over at vores bagage var med os på alle
vores flyveture.
Til trods for hvad vi havde forstillet os og ikke mindst hørt fra andre fik vi hverken myrekryb af mange
mennesker, blev ”overrumplet” af lugten eller blev syge – så alle fordomme om Indien blev gjort godt og
grundigt til skamme på denne tur – og det er slet ikke sidste gang vi kommer til at besøge dette spændende
land – pt. overvejer vi en mindre familietur til Mumbai,(som vi jo kun så lidt af, men som virker som en by man
godt kan bruge noget tid i), da Flemming skal til Pune et par gang i løbet af året.

Du nævnte at du gerne ville hører nærmere om ”ungernes” oplevelser på turen og hvis du er interesseret
kommer de gerne forbi en eftermiddag efter skole.
Men tak for en super planlagt tur med mange lidt anderledes oplevelser som f.eks. Ganesh templet i
Ratambore, Vanila Country, og Our Land
Mange hilsner + godt nytår
Flemming, Jonas, Mathias og Henriette (504283)

♦♦♦

Janne, Anders, Henning og jeg er kommet godt hjem fra det fascinerende land og synes alle, vi har haft en helt
fantastisk tur.
Alt var så veltilrettelagt, og vi følte os under hele rejsen i gode og trygge hænder. Vi har dog et lille suk. River
Resort er et meget dejligt hotel med en udsøgt service overfor gæsterne. Også derfor var vi noget rystede over
at se, hvilke usle forhold man bød vores meget behagelige chauffør Mr. “Prahba” og hans kollegaer. Vi nævnte
det overfor stedets manager, der undskyldte sig med de var under ombygning og at det ville blive udbedret.
Men alligevel…..og efter aftale med chaufføren lovede vi at orientere dig. Det er hermed gjort.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sender jeg dig de bedste hilsener
Kirsten Bjerglund Andersen (504184)
Grace Tours ApS Østerbrogade 52 1tv 2100 København Ø
Tlf: +45 33 117117 – Fax: +45 33 131141 – Email: mail@gracetours.com – Web: www.gracetours.com
Giro: 661-4035 • Bank: Danske Bank 4180-3667596270 • Medlem Af Rejsegarantifonden Nr. 776 • CVR 15602104

23
♦♦♦

Først og fremmest tak for en forrygende planlagt ferie i Indien. Jeg blev så fascineret af landet, at jeg blev nødt
til at forlænge et par gange
De første tre uger i Kovalam, hvor jeg fik daglige behandlinger hos Dr. Unni, var enestående.
Jeg må sige at det var lidt grænseoverskridende de første par dage, men dernæst var det aldeles skønt at blive
æltet godt og grundigt igennem 2 timer dagligt.
Dr. Unni er et fantastisk menneske på alle områder og han forstår da at sætte sin fod, der hvor det gør
allermest nas. Både fysisk og psykisk

Efter tre uger i Kovalam, fik jeg nok af de vedgående strandsælgere. Derfor var det mageløst at ankomme til
Ourland, hvor Benni tog hjerteligt imod os. Når man har besøgt Ourland og Vanilla County forstår man, hvorfor
inderne beskedent kalder deres land for ”God´s own Country”. Jeg vil nok aldrig glemme Baby Mathew og
Rani´s engagement og entusiasme mht. at servicere os. Vanilla County er stedet, når man har fået nok af indisk
larm, affald, forurening m.m. Det var ubetinget min største oplevelse – også selvom jeg var ved at vade i en sort
satan af en slange, som lå og solede sig i græsset, da vi slog smutvej gennem skoven hjem. Gys.
Cochin var lidt for turistet til mig.
Det afsluttende ophold i Thapovan var prima. Jeg havde selskab af to herlige personligheder og vi havde nogle
skønne ture sammen.
Så alt i alt ALLETIDERS minde.

Tusind tak for højt serviceniveau, fantastisk rådgivning og opfølgning undervejs, Karen. Du leverede en
enestående personlig service overfor mig.
Jeg var meget benovet over hvor hurtigt du svarede mine mails, taget tidsforskel i betragtning.
Jeg vil helt sikkert tænke på Grace Tours næste gang jeg skal planlægge ferie.
Kh
Christina W. (504354)

♦♦♦

Tusind tak for en vidunderlig rejse til Indien. Vi er netop vendt hjem efter en fantastisk tur – dejlige hoteller,
fede oplevelser og super forplejning
Mange hilsener
Hanne, Casper og Nick (504426)
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♦♦♦

Hermed en tilbagemelding på den tur til Mumbai, Kkochi og Kovalam, du arrangere for mig i november.
Det hele klappede fint, og det skal du have tak for! Øferien i backwaters ved Alleppey var en stor positiv
overraskelse. dejlige omgivelser, søde mennesker, en vidende og sympatisk guide og virkeligt veltillavet indisk
mad.
Jeg fik også læst maximum city , som jeg nok ikke er helt så begejstret for, som du. emnet er spændende.
forfatterens tilgang til stoffet som non-resident indian, der vender tilbage til sine rødder, også, men jeg synes
ikke at bogens længde og stilen (interview) passer sammen. jeg blir simpelthen træt af at læse 600 sider
interviews!
Og så får du mig aldrig igen op i et fly, hvor vinduespladserne vender INDAD, så glæden ved at sidde ved
vinduet består i ni timers beskuen af midterpassagerernes ben og fodbeklædning! Tænk at et flyselskab på
forhånd kan gå ud fra, at passagererne overhovedet ikke er interesserede i at se den store verden, de flyver
henover. jeg fatter det ikke. Ingen mennesker er vel så blaserede.
Men sammenlagt: en god og veltilrettelagt rejse.
Venlig hilsen
Jørgen (504261)

♦♦♦

Tusind tak for rejsen til Kerala.
Alt lykkedes og det var en fin tur, boede næsten øverst oppe på NeelaKanta. Vi nød inderne, omgivelserne og
det pragtfulde vejr, og ligner nu to nystegte danske flæskestege. Vi vender tilbage, når der er en ny tur på
programmet, indtil da ønsker vi dig og de andre medarbejdere i Grace Tours glædelig jul og godt nytår.
De hvide negre Gunver og Niels Erik (504369)
Alt i alt har det været en fin tur, og jeg vil gerne takke dig for et meget omhyggeligt og velorganiseret
arrangement. Jeg kan også godt lide den underliggende fornemmelse af respekt for Indiens natur og
befolkning.
Det vil også være en stor service for jeres gæster, hvis I oplyser, at toldfrit spiritus indkøbt og forseglet efter alle
kunstens regler i Bangalore lufthavn, ikke accepteres i hvertfald i Frankfurt lufthavn. Vi spurgte meget til det i
Bangalore, og de svor, at der ingen problemer ville være !
Men ellers – tusind tak for turen.
Med venlig hilsen
Merete Hilden (504168)
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♦♦♦

Vores Indiens-tur var en mega-oplevelse!
Her søger vi kort og i stikord at give et par ting til en slags evaluering.
Hvad var godt?
·

Turen var imponerende varieret – flot tilrettelagt: Super! Bygget rigtig godt op, kompositionen var super!

·

Logistikken var helt i top – chaufførerne var der, når de skulle

·

Vi havde nogle meget fine chauffører – superbedst var dog: Vejay!

·

Kurumba Village Resort var suveræn god! Morgenvandringen dog ikke helt på det niveau, som vi havde

ventet. Men dejlig!
·

Our Land og Husbåden var helt i top! Ikke mindst også vandreturen sidste formiddag i Our Land-området

ca. 2 timer!
·

Pragtfuldt at slutte med Kovalam Beach – men 5 nætter uden program er måske alligevel for meget. Vi

indlagde selv nogle ting, og det gav perfekt flow for os! Det bør direkte beskrives og evt. planlægges af Grace
Tours: Vi tog til Vizhinjam med autorickshaws, og vi tog et døgn til Kanyakumari.
·

Vi fik – efter eget ønske – Vejay til at køre os til et besøg i Guruvayur, hvor der er et sted, knyttet til Sri

Krishna Templet, med 64 indfangede elefanter, som dresseres til procession… Det bør næsten med som den
obligatoriske del – en super oplevelse!

Hvad var dårligt?
·

Togrejsen med nattog fra Bangalore til Coimbatore var helt ude i hampen – og standarden alt for ringe,

havde vi ikke mistet 3 store kufferter i flyet, så havde vi haft et stort problem med pladsen (den bør skæres
væk!)
·

Den planlagte togrejse fra Apelley til Trivandrum valgte vi fra og betalte forskellen til at blive kørt med alt

vores bagage. Det ville aldrig gå i et tog! Vi betalte i alt 3.000 INR i merpris for 4 personer.
Hvad kunne forbedres?
·

Mr. Kumar fik vi til at give os en tur i Bangalore for 1800 INR – det bør være et must! Vi så lige 3-4 gode

ting. Det var super.
·

I stedet for nattog – ville det være en god ide at få en dag i Mysore med! Det kunne ske ved at blive kørt i

bil – i stedet for nattog til Mysore, og så videre i bil derfra til Kurumba Village
·

Grace Tours – bør direkte anvise, at Dodabetta kommer med som et MUST!

·

Vi kunne faktisk godt have brugt 1 ekstra dag i Kochi – og så en mindre i Kovalam Beach?

·

Grace Tours bør direkte indlægge et døgn i Kanyakumari – kæmpeoplevelse! Vi boede rimelig billigt på

Seaview-hotellet med oceanudsigt. Her fik vi på turen set
1.

kongepaladset/træpaladset, Padmanabhapuram,

2.

Kumari Amman Temple,
Grace Tours ApS Østerbrogade 52 1tv 2100 København Ø
Tlf: +45 33 117117 – Fax: +45 33 131141 – Email: mail@gracetours.com – Web: www.gracetours.com
Giro: 661-4035 • Bank: Danske Bank 4180-3667596270 • Medlem Af Rejsegarantifonden Nr. 776 • CVR 15602104

26
3.

Ghandi Memorial,

4.

sunset-tårnet,

5.

hindutemplet Sthanumalaya i Suchindrum.

Kort sagt: Turen var suveræn som helhed, og Grace Tours har bestemt stor ære af konceptet!
mvh
Laila og Kurt
Jonna og Poul L. (503680)

♦♦♦

Vi er nu tilbage fra vores tur til Indien og bl.a. Kerala.
Jeg vil give en tilbagemelding til dig og sige mange tak, fordi vi oplevede en helt vildt fantastisk uge.
Det hele gik som smurt efter rejseplanen. Vores indiske kontaktpersoner var alle meget imødekommende og
fantastisk servicemindet.
Din planlægning af vores tur i Kerala var en rigtig god blanding og vi fik et godt indtryk af hvad Kerala kan byde
på.
Det var meget fint altsammen og vi havde stor glæde af det program, som du havde sammensat til os.
Den sidste overnatning på husbåden blev dog en lille skuffende oplevelse, fordi standarden af værelset ikke var
tilfredsstillende. Det er udelukkende værelset, vi mener ikke maden, servicen eller selve husbåden. Værelset
var meget uhygejnisk og levede slet ikke op til, hvad vi ellers havde oplevet af værelsesstandard de andre
steder. Vi vil derfor bare lige gøre opmærksom på, at vi var glad for det kun var 1 nat på husbåden for os.
Maden var ekstrem godt både pa Our Land og på Husbåden.
Mange tak for din indsats. Vi er meget taknemmelige over denne vellykkede tur.
Med venlig hilsen
Katja Clausen (FO 50427)

♦♦♦

Vi er kommet hjem fra turen til Sydindien og har efterhånden fået fordøjet de fleste af de indtryk vi fik på
turen, fået set de over 2000 billeder det blev til, fået slettet 75 % af dem, lavet album med turbeskrivelse og er
nu klar til den næste tur, hvad det så måtte være.
For at du kan finde ud af, hvad for en tur det drejer sig om, så var det den du døbte Per Carlsen Party med
afgang fra Danmark lørdag den 14. februar 2009, og vi var i alt 8 personer med på turen.
Alt gik efter planen og der var slet ingen kikser på nogen dele af turen. Vi blev vel modtaget i Bangalore
lufthavn af vores chauffør på turen, som tog hånd om os og var utrolig hjælpsom på hele turen. Dog var vi ikke
altid lige gode venner med hans indisk- engelske sprog, men vi vænnede os efterhånden til det.
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Vi fik set alt det, vi havde fået beskrevet i oplægget til turen. De guider, som skulle fortælle os om det, vi så, var
alle venlige og talte et rimeligt forståeligt engelsk.
Hotellerne var tilfredsstillende, og der var kun hotellet i Trankebar som syntes at være lidt ”koldt og
upersonligt”, nåh, men der skulle vi også kun være en enkelt nat.
De to ressort´er vi boede på, dels Ideal River Resort og dels Ideal Beach Resort, var dejlige afslappende steder
at opholde sig på. Vi nød dem. Det var nogle dejlige steder at slappe på, især det sidste sted inden vi skulle
forlade Sydindien og flyve hjem.

Vi havde kun et uheld på turen, og det var at en af deltagernes rygsæk blev stjålet, da vi rejste med nattoget
frem til Madurai. Desværre lå vedkommendes pas i rygsækken. Det gav os lidt problemer med at få klaret
fremskaffelsen af et midlertidigt pas, og anmeldelsen af tyveriet overfor myndighederne i Indien, men også i
denne situation greb vores chauffør ind og hjalp os i den udstrækning, han var i stand til det.
Vejret var jo et kapitel for sig, solskin alle dage. Det varede næsten 14 dage før end vi så den første sky. Selvom
temperaturen lå på omkring de 30 – 35 grader var det ikke noget problem for os. Men blev det for varmt for os,
så kunne vi jo bare læse vejrudsigten for Danmark, så ophørte eventuelle mishagsytringer.
Alle var godt tilfreds med tilrettelæggelsen af turen, transporten og overnatningerne på turen. Flere har givet
udtryk for at de kunne godt tænke sig at vende tilbage til Sydindien. Så hvem ved……..
Med venlig hilsen
Per Carlsen Party (503923)

♦♦♦

Vi vil gerne sige tak for et godt planlagt rejseprogram. Vi havde enrigtig soed og rar chauffoer som paa eget
initiativ viste os en helmasse. Desvaerre var der nogle problemer med papirene. Vi havde faaet at vide af jer, at
han ville have nogle papirer om indlogering paa de forskellige hoteller, men dem havde han aldrig modtaget.
Det hele gik dog aligevel, og vi havde nogle rigtig gode dage. Isaer i Trichy. Besoeget paa boernehjemmet, var
helt fantastisk. Nu er vi rejst videre paa egen haand, godt forberedt, og foran os ligger en rejse op i gennem
Kerala. Lige nu er vi i Trivandrum, og de naeste dage skal vi vaere i Varkala. Ved ikke om du har tid til at give os
nogle gode ideer til hvad vi kan se og opleve???
Paa forhaand tak.
Ps Vi moedte et selvskab i Mahabalipuram, som ogsaa rejste med jer. Det hjalp os ogsaa til at faa en god start
paa rejsen.
Venlig hilsen
Nana og Christian (503586)
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♦♦♦

Vi blev modtaget i Ernakulam af Mr. Ratheech – som i øvrigt bedyrede, at han kendte mig. Og hans udtalelse: ”I
am your personal guide” viste han sig til fulde at leve op til.
Det eneste sted han måtte overlade styringen til en anden var under rundturen i Kochi, hvor den professionelle
Thomas overtog. Og det var ikke ringere.
Begge var sprogligt velfunderede og havde oven i købet udpræget humoristisk sans.

Ratheech overtog os igen efter denne rundtur og tog os næste dag til Our Land., som er en absolut kontrast til
det omgivende Indien.
Her er ingen larmende og osende biler eller motorkøretøjer i det hele taget, ingen TV, intet internet – men dog
mobiltelefonforbindelse. Og hytterne/husenes indretning er absolut i top. Og forplejningen kan der ej heller
klages på. Mr. Ratheech’s evner som overtjener kunne der måske siges meget negativt om, men vi lærte af
hinanden under megen morskab fra begge sider. Personligt kom jeg temmelig meget ind på livet af samme og
fik en virkelig god snak om hans kommende ægteskab og rammer og traditioner i forbindelse hermed.
Hans kendskab til området og specielt fuglelivet er fremragende. Og den charmerende transport i kano – både
til øen og senere rundt på floden og i de små kanaler er en meget speciel oplevelse.

Og så lykkedes det os da også – ved hjælp af Mr. Ratheech, som ganske vist fortalte, at det var forbudt i Kerala
– at få fat i en flaske Arak, som jeg kunne servere som aperitif til aftensmaden en dag. Det afstedkom mange
såvel positive som negative ytringer – men der var enighed om, at det sammenfattende kunne karakteriseres
som ”en interessant oplevelse”.

Hvis det kan betyde noget for Mr. Rateech vil vi gerne her give ham vor bedste anbefaling. Vi fortalte ham det
naturligvis, for den slags ting bør vi fortælle hinanden og ikke kun fortælle hinanden noget, når vi vil brokke os.
Mr Rateech er et absolut plus for Chalukya/Grace Tours.

Naturligvis kan man være enig med en svensk familie, som vi boede dør om dør med: at der jo ikke er meget at
lave på Our Land, og at man derfor ikke skal opholde sig her for længe, men nogle dage er nok passende. Vi
følte ikke med vore to overnatninger, at vi kedede os.
Henning Olsen + 6 personer (503862)

♦♦♦

Vel hjemkommet fra vores ferie i Indien, vil min kusine Birgit og jeg lige takke dig og resten af dit ”mandskab”
hos Grace Tours og jeres samarbejdspartnere i Kerala for en fantastisk vel-planlagt tur til Kerala. Alt fungerede
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bare perfekt hele vejen igennem, og alt med et smil, selv da vort fly var forsinket 1 time til Cochin stod Grace
Tour chaufføren trofast og ventede på os. Et eneste lille suk – turen var bare for kort, men det var jo vores valg.
Karen & Birgit (503496)

♦♦♦

Så er vi vel hjemme igen efter en uforglemmelig tur til Indien takket være din store indsats med at bestille
dejlige hoteller og taxa med chauffører. Alt var perfekt alle steder, og vores rejsekammerater Hanne Søgård og
Ellen Dahlgård var meget imponeret over forarbejdet.
Det eneste vi var lidt trætte af var at guiderne altid endte med at føre os til eet håndkraftscenter mod vores
vilje,
de mente vi skulle bruge toilet eller se byen fra en udkikspost, men det var altid gennem en kæmpe butik, hvor
det var svært at komme ud igen uden at blive overfaldet af sælgere.
Tak fordi du sørgede for at vi fik besked på at flyet fra Madras til Bangkok var aflyst i god tid. Vi måtte over
Delhi, så det var en lang tur, men så kunne vi jo slappe af i Hua Hin.
de bedste hilsner
Lis Ekmann og Leif Videcrantz, Nykøbing Falster (503827)

♦♦♦

Jeg ville blot lige melde tilbage og fortælle at vi havde en fantastisk tur, hvor alt fungerede perfekt og med
fantastiske oplevelser. Alle de mennesker vi løb ind i med relation til Grace Tours var virkelig søde,
professionelle og hjælpsomme.
Vi kunne sagtens have brugt længere tid ikke mindst på Ourland, men så må vi jo bare vende tilbage. En enkelt
ting kunne være bedre. Vi skulle nok have bestilt et hotelværelse i Mombai, for man kunne ikke vente ude i
lufthavnen og det var et helvede at finde noget nogenlunde ordentligt på egen hånd med to trætte unger. Det
ved vi så til næste gang.
Jeg lovede Benny at maile dig et par billeder af nogle ugleunger fra Ourland. Det mente han bestemt ville glæde
dig. De er vedhæftede.
Det er helt sikkert ikke sidste gang vi bruger jer.
med venlig hilsen
Niels AA og familie (503850)
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♦♦♦

Jeg vil bare lige sige tak for en fantastisk tur til Tamil Nadu. Det er første gang jeg har deltaget i en grupperejse,
men det var en positiv oplevelse. For det første var det en stor oplevelse at komme til Indien – det var SÅ
forskelligt fra alt hvad jeg før har oplevet. Så var det rigtig dejligt at have to erfarne guider med – der med stor
dygtighed fortalte os en hel masse om Tamil Nadu – religion – politk mm. Noget man jo ikke får så meget
kendskab til hvis man rejser på egen hånd.

Turen var rigtig godt tilrettelagt med gode oplevelser, arrangementer og besøg kombineret med nogle dejlige
fridage indimellem, hvor vi på egen hånd kunne tage på oplevelser eller holde fri.
Vi var et godt blandet selskab både aldersmæssigt og erfaringsmæssigt – men der blev taget hensyn til alle. Jeg
havde min søn på 13 år med, men han kedede sig på ingen måde. Der blev taget tid og hensyn til den enkelte.
De var alle nogle dejlige mennesker at være sammen med – dog tænker jeg – sådan en tur kræver en vis fysik
og lidt engelsk. Og så er Indien jo bare så pragtfuld
Håber vi stifter bekendtskab med hinanden igen.
De venligste hilsner
Gerda Eskesen (503244)

♦♦♦

Undertegnede Karen Lund er i søndags kommet hjem efter en dejlig tur til Tamil Nadu arrangeret af DanskIndisk Børnehjælp med turlederne Tine og Lisbeth.Jeg vil hermed takke MANGE gange for en uforglemmelig
tur,som står printet i min hukommelse,og som jeg allerede har fortalt om til mange.Jeg rejser meget vidt
omkring,og guiderne på disse ture kan selvfølgelig ikke alle være lige gode,men der er for mig INGEN tvivl om,at
Tine og Liseth absolut hører til de bedste med deres store viden og store omsorg for alle på rejsen,så jeg rejser
MEGET gerne med dem på andre ture,som bliver tilbudt.
Med venlig hilsen fra
Karen Lund

♦♦♦

Vi vil gerne give dig en tilbagemelding på en fantastisk tur i Indien og dermed en fantastisk godt tilrettelagt tur.
En god afveksling med kultur og sansaindtryk til gode relaxing-steder til at fordøje de mange oplevelser. Vi var
rigtig glade for vores chauffør Sharma og for guiderne undervejs. Her fik vi gode informationer og rig lejlighed
til at diskutere religion, levevis o.s.v. Alt det praktiske fungerede perfekt.
Absolut højdepunkt var Tai Mahal og vi var også heldige at se et glimt at tigeren. Vi var glade for også at få
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Jodpur og Bhap med. Sidstnævnte var et fantastisk sted. Vi var de eneste gæster, i øvrigt var der mange
aflysninger i kølvandet at terroren. I Barsinga Villa, Bhap, (synd at de bygger så meget ud) var de rigtig søde.
Det lykkedes dog ikke at komme på kamelridt, men i steder ræste vi rundt i ørkenen på jagt efter kameler, og
det var en skæg oplevelse. Vi så store flokke af fritgående kameler.

Hils Karen fra bureauet. Vi var så heldige at møde hende på Ourland. Her mødte vi væveren Vasuvedan, hvem
vi besøgte til sidst. Et fantastisk kreativt sted, hvor vi også blev sat i gang med batik og Thomas tog notater med
henblik på at skrive en artikel om stedet.

På vores tur på egen hånd, som blandt andet gik via Tholpetty i Wyanad, fandt vi et helt fantastisk home stay,
ved en næsten uberørt palmestrand, lidt fiskebåde, klipper m.m. Idet vi kan mene at I måske mangler et unikt
og uturistet strandtilbud og at dette ville falde helt i tråd med jeres standard sender jeg en brochure hvis I
kunne have lyst til at besøge stedet. Stedet er ikke endnu med i guidebøger, hidtil har det bare været to
værelser, men nu er det bygget ud med fem store rum. Stranden udmærkede sig i øvrigt ved at være
børnevenlig da nogle klipper lidt ude i vandet gør at der er en meget stille brænding.
med venlig hilsen
Thomas og Bodil (503516)

♦♦♦

I forbindelse med en oprydning i mails fandt jeg en mail fra dig, og kom straks i tanke om, at vi aldrig har meldt
tilbage fra en vidunderlig tilrettelagt tur. Vi vil blot fortælle, at vi havde en meget dejlig og uforglemmelig – helt
ind under huden tur – som aldrig vil blive slettet af hukommelsen. 1000 tak fordi du gjorde det muligt at møde
sådan et dejligt folkefærd, vidunderlig kultur, farver og miks af dufte, indtryk, smil og mad. I håbet om, at vi en
anden gang får råd til at stifte bekendtskab med dig og Grace Tours.
Med venlig hilsen
Nikolaj, Carla, Olga og Nan Rostock (503856)

♦♦♦

Bedre sent end aldrig.
Vi var i julen på en tur til Indien arrangeret af dig. Tusind tak – det var en fantastisk tur og bar præg af din store
indsigt i, hvad der var godt for vores gruppe.
De udvalgte områder og hoteller mv var super – særligt lyser Vanilla County og back waters området. Turene
rundt i naturen med de dejlige mennesker som tog sig af os – og den gæstfrihed og varme som alle steder kom
os i møde, er stadig en rigtig varm oplevelse, som fortsat kan varme på en kold februar dag.
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Det arrangement du havde stået for fungerede eksemplarisk. Alt klappede helt fantastik. Vi nød, at vi havde
lavet netop dette arrangement, som gjorde at vi kunne bruge kræferne på at suge alle de overdådige indtryk til
os.
Jeg er særligt glad for at opleve, at en måske dumdristig tillid er mulig. Jeg glemte min pung med alt, det første
sted vi boede – men jeg overvejede ikke at stoppe visakort eller lignende, da jeg naiv som jeg er, havde fuld
tillid til, at den ville komme frem til mig. Og ja den sidste dag, var pungen fremme med alt indhold.
Men altså tusind tak for et fantastisk arrangement for vores 7-mands gruppe. Det glæder mig at vide, at andre
fremover kan få glæde af din ekspertise.
Jacobsen 7 personer (503309)

♦♦♦

Jeg vil gerne på Niels Erik og egne vegne udtrykke vores store beundring for den hurtige omlægning, du lavede
af vores rejse. Alt fungerede perfekt. Vi blev vel modtaget i lufthavne, transporteret videre til gode hoteller, og
det i velfungrende busser. Lidt malurt: hotellet i Mahabalipuram: Mahabs, var kedeligt med dårlig betjening, og
trøstesløs spisesal. Sammenlignet med øvrige hoteller var det en nedtur. Du skal have stor tak for din indsats,
som trods dit store netværk i Indien må have kostet megen tid
Venlig hilsen
Frederik (503433)

♦♦♦

Lige hjemkommet fra en fantastisk tur fra Indien synes jeg at vi gerne vil takke for en fantastisk godt planlagt
tur.
Vi blev hentet af ”vores” chauffør Renjith. Han var bare en perle. Viste os alt mellem himmel og jord og vidste
en fantastisk masse om alting. Talte godt engelsk, og var utrolig sød og rar og tjenstvillig. Samtidig forstod han
kunsten at holde sig i baggrunden. Han kan varmt anbefales og vi håber I går videre med den anbefaling. Vi har
været imponerede over hvordan alting klappede. Vi blev kørt, afhentet og altid til tiden.
De steder vi nok har været mest imponerede over har været Vanilla County, hvor værtsparret ikke vidste alt det
gode de skulle gøre for os. Vi fik set plantagen på en lang travetur, fik set aftensmesse med munke og nonner
og set elefant arbejde. Samtidig fik vi noget herligt mad og en utrolig service.

Det næste sted som imponerede os var Our Land, hvor specielt Benny gjorde alt for at vi skulle føle os tilpas.
Det er altså bare et paradis at være der. Tænk at sidde og kigge ud på backwaters og få fantastisk herlig mad
serveret på ”vores egen” terasse. Det var vildt. Og så blev vi sejlet rundt, på spadsere ture, og bytur med
Benny. Som var med til at gøre vores tur uforglemmelig.
Grace Tours ApS Østerbrogade 52 1tv 2100 København Ø
Tlf: +45 33 117117 – Fax: +45 33 131141 – Email: mail@gracetours.com – Web: www.gracetours.com
Giro: 661-4035 • Bank: Danske Bank 4180-3667596270 • Medlem Af Rejsegarantifonden Nr. 776 • CVR 15602104

33
Vi har set så meget at vores hoveder er fyldt totalt op med indtryk.
Det er 2. gang vi er i Indien med jer (1. gang grupperejse til Delhi) og vil sige at vi ikke håber det bliver sidste
gang.
Kun en ting gik galt. På hotel Royal Court i Madurai værelse 207. Da jeg havde været I bad løb alt vandet ud på
gulvet og det har ikke været første gang, for værelset var totalt fugtigt (sengetøj, pude og madras). Dagen efter
bad vi om et andet værelse. Det fik vi så, værelse 204, men det blev det ikke bedre af. Samme fugt. Selv vores
tøj i kufferten var fugtigt.
Chaufføren Renjith klagede til hotellet, men man burde ikke leje den slags værelser ud og tage penge for det!!!
Ellers vil vi bare endnu engang takke for planlægningen af denne tur.
Hilsen
Jens og Kate Johansen (503279 )
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