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Navn: Tor Arne Kyrkjeeide 
Alder: 33 år 
Byrå: Escape Travel 
PATA forbindelse: Styremedlem i PATA Norge 
Reiser aldri uten: Selv i disse moderne tider er jeg veldig glad i
et skikkelig kart!

Hvorfor valgte du India som reisemål for denne studieturen? 
Jeg var reiseleder på en PATA-tur til Nepal i 2013, og da var det
flere deltakere som ønsket seg en studietur til India. Så da jeg
kom hjem begynte jeg så smått forberedelsene til denne turen
som nå skal gjennomføres.

På studieturen har du valgt å samarbeide både med
Lufthansa og Orange DMC. Hvorfor har du valgt disse som
samarbeidspartnere? 
Lufthansa har gode forbindelser til India med flere avganger fra
både Frankfurt og München. Samtidig er Lufthansa kjent for å ha
høy kvalitet og service. Det gjør selskapet til et naturlig valg for
reiser til India. Manan i Orange DMC er et kjent navn for mange i
reiselivsbransjen her hjemme i Norge, og med han ved roret er vi
sikret høy kvalitet på turen. Han gleder seg veldig til å ønske oss
velkommen til hans hjemland og vil gjøre det han kan for at vi
skal få en vellykket tur!

Hvilke høydepunkter gleder du deg mest til på turen? 
Jeg gleder meg veldig til å spise mye god indisk mat, og så
kommer jeg selvfølgelig ikke utenom Taj Mahal! Det er fantastisk
å oppleve Taj Mahal på nært hold. Det blir også hyggelig å reise
sammen med andre fra reiselivsnæringen i Norge, jeg er sikker
på at det blir ei flott gruppe som vil sitte igjen med mange
inntrykk de kan videreformidle til sine kunder!
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Hva må man tenke spesielt på når man organiserer
gruppetur til India? 
Jeg har sammen med agenten satt sammen et program hvor vi
både får opplevd noen av de største attraksjonene samtidig som
vi får anledning til å se på noen hoteller på hver destinasjon. Det
har også vært et spørsmål om å ikke gape over for mye. India er
et stort og fascinerende land hvor det er utrolig mye spennende å
se og oppleve, så vi har dessverre vært nødt til å begrense oss!

Hva bør man huske på før avreise når man reiser til India?  
Norske statsborgere trenger visum til India, så det er viktig å
søke tidlig nok. Det jobbes med å få fjernet visumkravet, men det
kan fremdeles ta tid før det er på plass.  Nå reiser vi i en periode
hvor det er varmt og høy luftfuktighet, så lette og tynne klær er
absolutt en fordel.

Hva er dine beste tips til en førstegangsbesøkende til India? 
Det er flere som får problemer med magen når de reiser til India,
så jeg anbefaler å ta med passende tabletter fra apoteket.
Antibac kan være veldig greit å ha tilgjengelig før måltidene.  Når
en reiser rundt i landet er det absolutt en fordel å ha rupi i små
valører tilgjengelig, det er kjedelig å møte på noen som forventer
tips når en kun har store sedler i lomma!
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