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             Nyhetsbrev augusti 2022 

 
Medlemsmöte 18 september kl.16 

Som vi har skrivit tidigare så skulle den före detta chefen på CMC, Dr. Sunil Chandy medverkat vid 

årsmötet men vi fick tekniska bekymmer. Vi vill igen påminna om att vi istället har ett öppet 

medlemsmöte den 18:e september kl 16.00 där Sunil Chandy är med och pratar om CMC, aktuella 

och framtida utmaningar för Vellore. Mötet kommer hållas via Zoom, maila senast 17 sept. till 

medlem.fofvellore@gmail.com för att få en länk för att kunna ansluta till mötet. 

  

Resa till Indien 

Lusten att resa har verkligen fått växa under pandemiåren och nu kan vi äntligen planera en 

Indienresa igen! Alla deltagare bokar sin egen biljett till och från Indien för att själva kunna styra 

exakta start- och slutdatum men det gemensamma programmet börjar i Chennai i mellandagarna. 

Från Chennai åker vi till Vellore för att besöka CMC-sjukhuset och de kringliggande projekten. Vår 

eminenta och erfarna resguide Eta har gjort ett preliminärt schema och en uppskattning av priset för 

resan som ni kan läsa nedan. En resa till Indien är som många av er vet något man aldrig glömmer! 

 

 

PRELIMINÄRT FÖRSLAG. Friends of Vellore-resan till Indien dec 2022 – jan 2023 

 

Deltagare bokar sina egna biljetter och bestämmer datum då de vill resa till och från Indien. Här 

nedan följer den preliminära planen för de två veckorna i Sydindien. 

 
28-dec Alla träffas i Chennai, på YWCA, International Guest House 

29-dec Egen buss tar oss till CMC-sjukhuset i Vellore, där vi bor i ett av sjukhusets gästhem 

30-dec Vellore, besöker projekt inom byhälsoarbetet 

31-dec Nattåg till Cochin / Kerala 

01-jan Kulturstaden Cochin 

02-jan Fm i Cochin / Em till Allepey och husbåtar på Backwaters 

03-jan Fm på husbåten / Em resa genom ”kryddbergen”, via Munnar till Kodaikanal 

04-jan Heldag i Kodaikanal (Kodai), ”svenskbygden i Indien” besöker f.d. svenska skolan, m.m. 

05-jan Kodaikanal (Kodai) / Em med egen buss nerför berget till tempelstaden Madurai 

06-jan 
Egen buss via Trichy (där TELCs - f.d. Svenska Kyrkans systerkyrka - har sitt säte idag) till 
Tanjore 

07-jan 
Egen buss till Tranquebar  (tidigare dansk koloni, och i flera avseenden startpunkt för 
kristen mission i Tamil Nadu) 

08-jan Egen buss till Pondicherry (tidigare fransk koloni) / kvällsresa till Mahabalipuram 

09-jan Sol, bad, vila vid havet i Mahabalipuram 

10-jan Semester 

11-jan Till Chennai och flyget - alt.1 till Sverige / alt. 2 till norra Indien 

************************************************************************************* 

För dem som vill lägga till ytterligare 6 dagar för att se norra Indien: 

11-jan Delhi 

12-jan Delhi 

13-jan Egen buss till färgstarka Jaipur / tidigare krigarstaten Rajasthan 
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14-jan Jaipur / Amber Fort 

15-jan Egen buss till Agra / Taj Mahal 

16-jan Egen buss från Agra till Delhi 

17-jan Sista dagen av vår Indienresa. / Hemresa 

 
Kostnad: Jag har inte stämt av detta med vår agent i Delhi och känner inte till dagens hotellpriser, 

tåg, bussar, husbåt eller inträden. Pandemin har förmodligen påverkat dagens priser 

Frukost ingår alltid på hotellen. Alla måltider i Vellore och på husbåten ingår. Övriga måltider har 

erfarenheten visat att vi inte bör förboka för alla pga. olika matvanor och önskemål. Mat är annars 

ingen stor kostnad i Indien. Buss, chaufför, cykelrikshor (+dricks) ingår. Övrig dricks ingår inte, 

t.ex. hotellens väskbärare (man bär INTE väskorna själv). 

                    

En gissning från min sida vore SEK 15 000 för de två veckorna i Sydindien. Ytterligare SEK 6 000 

för de sju dagarna i norr. Osannolikt att det skulle kosta mer. 

 

Jag inväntar och återkommer med säkra uppgifter från vår agent i Delhi. 

Jag har bott och arbetat i Indien inalles 30+ år och har varit reseledare för ca. 70 gruppresor för ett 

par olika resebyråer, inkl. flera resor för vår svenska Friends-of-Vellore förening. 

 

Har du funderingar och frågor så hör av dig!  

Mail: etaforshamn@hotmail.com , mobil +46 706 32 11 32 

 

      
 

Tack för alla bidrag – fortsätt stödja verksamheten i Vellore! 

Mer information finns på vår hemsida www.friendsofvellore.se 

Postgiro 582340-6 
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