
Destinasjon
new Delhi
Se & gJøRe | MAT & DRIKKe | KAfeeR | BAReR  
nATTelIv | ShoppIng | BoAlTeRnATIveR | gReIT å vITe

http://www.vg.no
http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112


Se & gJøRe
få byer er mer breddfulle av motsetninger enn 
Indias hovedstad. her finner du kaffebarer på  
kjøpesentrene og mat laget etter årtusen gamle 
tradisjoner. her kan en tigger på rullebrett komme 
seg raskere fram i trafikken enn en overopphetet  
italiensk sportsbil. her ligger koloniherregårder 
side om side med slumstrøk, her er kuer hellige 
og noen mennesker kasteløse.

gang tjente som bolig for 
keiser Shah Jehan, hoffet 
hans, familien og tre tusen 
ansatte. 
Pris: 100 Rs
Adresse: Inngang fra 
Lahore Gate eller Chatta 
Chowk, Old Delhi 

JAMI MASJID 
Denne vakre moskeen, 
bygget mellom 1644 and 
1656 av Shah Jehan, arki-
tekten bak det røde fortet 

loDI gARDen
Få inntrykk er mer beroli-
gende enn en yogautøver 
i avansert positur i denne 
frodige hagen, flankert av 
det spøkelsesaktige 1400-
talls gravkammeret til en 
av Lodi-sultanene. Innbyg-
gerne i dette velstående 
nabolaget kommer hit for 
å spise piknik eller jogge 
den av seg, mens unge par 
søker tilflukt for å flørte i 
mer diskret omgivelser enn 

 DeT RøDe foRTeT, 
lAl QuIlA, eR 
DelhIS MeST KJenTe 
ATTRAKSJon. heveT 
oveR lARMen fRA 
olD DelhI eR Den eT 
SToRSlåTT MInneS-
MeRKe oveR Mogul-
RIKeTS MAKT og 
RIKDoM. 

og mye av Old Delhi, er 
den største i India. Vel-
trente besøkende kan 
klatre de 122 smale trap-
petrinnene til en av mina-
retene for fantastisk utsikt 
over gamle og nye Delhi.
Pris: Gratis, men turister 
med kamera må betale 100 
Rs. Han som passer på 
skoene ved inngangen bør 
tipses 10 Rs. 
Adresse: Netaji Subhash 
Marg 

Hovedstaden i verdens 
største demokrati har en 
lang og dramatisk histo-
rie, og er full av fantastiske 
templer, museer, moskeer 
og fort, hver med en egen 
spesielle arkitektoniske 
stil. I gamlebyen Old Delhi 
finner du et sjarmerende 
utvalg fargerike basarer og 
trange bakgater. I kontrast 
reflekterer nye Delhi visjo-
nene til det britiske koloni-
herredømmet – brede ave-
nyer, store parker og stive 
regjeringsbygg.

Enten du utforsker den 
maniske, støvete labyrin-
ten av bakgater i Old Delhi 
eller den overdådige arven 
fra koloniherredømmet i 
New Delhi, er du garantert 
en endeløs rekke merke-

lige, eksotiske og utfor-
drende inntrykk. 

Mens du kan bruke mye 
tid på utforske selve Delhi, 
er byen også et ideelt 
utgangspunkt for besøk til 
Taj Mahal i Agra og reiser 
lenger nord.  

DeT RøDe foRTeT
Det røde fortet, Lal Quila, 
er Delhis mest kjente 
attraksjon. Hevet over 
larmen fra Old Delhi er 
den et storslått minnes-
merke over Mogulrikets 
makt og rikdom. De mas-
sive sandsteinveggene ble 
bygget på 1600-tallet for 
å holde angripere ute, og 
dominerer fortsatt bybildet 
i dag. På innsiden er en 
rekke bygninger som en 

konservativt familieliv til-
later.  
Pris: Gratis
Adresse: Overfor Jor Bagh

huMAyunS  
gRAvKAMMeR
Det enorme røde sand-
steinsmonumentet er dedi-
kert til den andre av Indias 
Mogul-keisere, som tapte 
et imperium, gjenkapret det 
og ulykkeligvis døde i 1556 
da han falt ned en trapp.  
Pris: 250 Rs
Adresse: Lodi og Mathura 
Rd
Tlf: +91 11 2435 5275 
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hånDveRKSMuSeeT 
(CRAfTS MuSeuM)
Pergamenttegninger, hånd-
lagde sjal fra Himalaya, 
speiltekstiler og andre 
suvenirer kan kjøpes her. 
Ofte kan du se kunstnerne 
i arbeid, og museet har en 
imponerende rekke gjen-
stander på utstilling.
Adresse: Bhairon Rd,  
Pragati Maidan  
Tlf: +91 11 2337 1887 
http://delhigovt.nic.in/
museum.asp

ChAnDnI ChowK
Ingen reise til Indias hoved-
stad er fullendt uten et besøk 
ved basarene rundt Chandni 
Chowk i Old Delhi. Butikker 
og boder byr på et fantastisk 
utvalg varer, der hver smale 
sidegate har forskjellige 
atmosfærer og lukter. Prøv 
for eksempel Naya Bazaar, 
med matvarer sortert i farge-
rike hauger, eller kryddermar-
kedet Gadodial, der du finner 
hundrevis av krydder, fra 
anis, ingefær, safran, lotusfrø 
og kardemomme til forskjel-
lige pickles og chutney. 

Adresse: ITC Maurya She-
raton Hotel 
Tlf: +91 11 2611 2233
www.bukhara.com

ChoR BIzARRe
En restaurant som virke-
lig lever opp til navnet sitt, 
med en miks av kitsch, 
feilplasserte møbler, rari-
teter og snurrepiperier fan-
tasifullt satt sammen til en 
av Indias visuelt sett mest 
dynamiske spisesteder. 
Begynn med frityrstekte 
lotusrøtter, prøv deretter 
kakori kebab (lam mari-
nert i 36 ulike krydder) eller 
goshtaba, kardemomme-
krydrede lammekjøttkaker.    
Adresse: 4/15 A Asaf Ali Rd
Tlf: +91 11 2327 3821

KARIM ReSTAuRAnT
Et av de beste stedene i 
byen for smakssterk Mogul-
mat. Prøv lammekorma 
med romali roti og seekh 
kebab, eller, hvis du er 
eventyrlysten, lammehjerne.  
Adresse: 16 Jami Masjid  
Tlf: +91 11 2326 4981 eller 
9880 
www.karimhoteldelhi.com

MAT & DRIKKe
ReSTAuRAnTeR
Restauranttilbudet i new Delhi er bredt og passer 
for enhver lommebok. Du har det som kan kate-
goriseres som et høyrisikomåltid, hvor du går ned 
en smågate i old Delhi og velger deg ut noe fris-
tende fra en gateselger. på den andre enden av 
skalaen er gourmetrestauranter frekventert av 
velstående indere. noen av disse er svært gode, 
men ikke alltid like lette å finne for turister. Mye av 
maten som retter seg mot turister, er ikke indisk 
i det hele tatt – og hvem er egentlig på jakt etter 
pasta i India?

pARIKRAMA 
I motsetning til mange 
andre roterende restau-
ranter, der utsikten er 
ment å ta oppmerksom-
heten fra den middelmå-
dige menyen, er maten her 
god, om enn noe dyrere 
enn gjennomsnittet. Fra 
24. etasje har du flott utsikt 
over hele byen – men kom 
før det blir mørkt, når alt du 
ser er ditt eget speilbilde. 
Adresse: 22 Kasturba 
Gandhi Marg  
Tlf: +91 11 2372 1616 

SwAgATh
Selv om interiøret ikke er 
all verdens, kan du få ser-
vert noe av den beste sjø-
maten i Delhi, og de kry-
drete sørindiske curryene 
er spesielt gode.  
Adresse: 14 Defence 
Colony Market
Tlf: +91 11 2433 0930

The SpICe RouTe
Den er vurdert som en av 
de ti beste restaurantene 
i verden av Condé Nast 
Traveler, og lever opp til 
løftene med en rikholdig 
eksotisk meny som tar  
deg med på en kulinarisk 
reise fra Malabarkysten  
til Sri Lanka, Malaysia, 
Indonesia, Thailand og 
Vietnam. Interiøret alene  
er verdt besøket, med 
antikke bjelker, søyler 
og takhimling håndmalt 
av tempelkunstnere fra 
Kerala. 
Adresse: 1 Janpath
Tlf: +91 11 2334 1234

BuKhARA
Bukhara er kanskje den 
Delhi-restauranten som  
har fått mest internasjonal 
oppmerksomhet. Bill Clin-
ton sa han skulle ønske 
han hadde to mager da 
han spiste her, og en av 
menyene er siden oppkalt 
etter Chelsea. Bukhara er 
først og fremst en første-
klasses tandoori-restau-
rant, og lammerettene er 
spesielt anbefalt.  
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BAReR & nATTelIv

for få år siden var en typisk natt på byen i new 
Delhi en familietur til den siste Bollywood-fil-
men. I dag er nattelivet preget av en ny genera-
sjon unge indere, oppvokst med MTv og lan-
dets kraftig voksende markedsøkonomi, som 
tjener mer penger enn foreldrene sine og er 
lystne på fest. Det beste området for barer og 
nattklubber ligger i sør-Delhi.  

ego lounge
Er du ute etter en bar egnet 
for en rolig drink og små-
prat, dra til Ego Lounge, del 
av en thairestaurant med 
samme navn. Her finner du 

 eR Du uTe eTTeR 
en BAR egneT foR 
en RolIg DRInK og 
SMåpRAT, DRA TIl 
ego lounge, Del Av 
en ThAIReSTAuRAnT 
MeD SAMMe nAvn. 

 Du hAnDleR 
vAReR DIReKTe fRA 
hånDveRKeRe og 
KunSTneRe SoM 
leIeR BoDeR foR 
InnTIl To uKeR Av 
gAngen. 

The oTheR SIDe 
I kjelleren til restaurant 
Turquoise Cottage ligger 
en av byens mest popu-
lære barer, ikke minst fordi 
musikken er mer rockinspi-
rert enn gjennomsnittet. 
Adresse: 81/3 Adchini  
www.turquoisecottage.com

uRBAn pInD
Moderne toetasjers ute-
sted med dansegulv, glas-
satrium og veggmalerier 
av erotiske skulpturer fra 
templet i Khajuraho. Kjente 
DJer fyller dansegulvet i 
helgene, mens et lokalt 
jazzband ofte spiller på 
ukedagene.  
Adresse: 4 North Block 
Market, Greater Kailash I

komfortable sofaer, dempet 
belysning, frodige planter 
og en DJ som spiller en 
eklektisk miks av hindi- og 
vestlig pop.  
Adresse: 53 Commu-
nity Center, New Friends 
Colony

KAfeeR
BARISTA
Streit, god kafémat fra røkt 
kyllingsandwich til sjokola-
demuffins og skummende 
cappuccino. Andre filia-
ler av kjeden finner du på 
Khan Market, South Exten-
sion Part II, Basant Lok og 
Ansal Plaza.
Adresse: 16 N-Block  

ATRIuM
Finn deg et bord nær fon-
tenen i terommet på Impe-
rial Hotel, den overdådigste 
etterlevningen fra Raj-epo-
ken, og bestill te og kaker.  
Adresse: 1 Janpath

ShoppIng

Har du sans for de etniske 
varene på Indiska eller 
butikker som Conran Shop 
i London og New York, har 
du muligheten til å kjøpe 
lignende klær og tekstilva-
rer til en tidel av prisen på 
Fabindia. Kjeden selger 
produkter fra mer enn 7500 
håndverkere over hele 
India, og den karakteris-
tiske bruken av veveteknikk 
og både sterke og naturlige 
farger har gjort produktene 
svært ettertraktede. Filialer 
finner du ved blant annet 
ved Connaught Place, 

Dwarka, Greater Kailash 
og Khan Market. Se nær-
mere informasjon på:
www.fabindia.com)
Hvis du reiser til Delhi i 
desember, pass på å få 
med deg Master Crafts 
Fair, der prisbelønnede 
kunstnere og håndverkere 
selger varene sine. 

Du kan gjøre enormt gode kjøp i new Delhi, 
særlig av klær, tekstiler og håndverksvarer. en 
unik, autentisk og rimelig shoppingopplevelse får 
du ved Dilli haat, en utendørs markedsplass med 
rundt 200 små boder som tilbyr sølvsmykker, 
vesker, fargerike sengetepper, møbler og papir-
artikler. Du handler varer direkte fra håndverkere 
og kunstnere som leier boder for inntil to uker av 
gangen. 
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BAReR & nATTelIv

for få år siden var en typisk natt på byen i new 
Delhi en familietur til den siste Bollywood-fil-
men. I dag er nattelivet preget av en ny genera-
sjon unge indere, oppvokst med MTv og lan-
dets kraftig voksende markedsøkonomi, som 
tjener mer penger enn foreldrene sine og er 
lystne på fest. Det beste området for barer og 
nattklubber ligger i sør-Delhi.  

ego lounge
Er du ute etter en bar egnet 
for en rolig drink og små-
prat, dra til Ego Lounge, del 
av en thairestaurant med 
samme navn. Her finner du 

 eR Du uTe eTTeR 
en BAR egneT foR 
en RolIg DRInK og 
SMåpRAT, DRA TIl 
ego lounge, Del Av 
en ThAIReSTAuRAnT 
MeD SAMMe nAvn. 

 Du hAnDleR 
vAReR DIReKTe fRA 
hånDveRKeRe og 
KunSTneRe SoM 
leIeR BoDeR foR 
InnTIl To uKeR Av 
gAngen. 

The oTheR SIDe 
I kjelleren til restaurant 
Turquoise Cottage ligger 
en av byens mest popu-
lære barer, ikke minst fordi 
musikken er mer rockinspi-
rert enn gjennomsnittet. 
Adresse: 81/3 Adchini  
www.turquoisecottage.com

uRBAn pInD
Moderne toetasjers ute-
sted med dansegulv, glas-
satrium og veggmalerier 
av erotiske skulpturer fra 
templet i Khajuraho. Kjente 
DJer fyller dansegulvet i 
helgene, mens et lokalt 
jazzband ofte spiller på 
ukedagene.  
Adresse: 4 North Block 
Market, Greater Kailash I

komfortable sofaer, dempet 
belysning, frodige planter 
og en DJ som spiller en 
eklektisk miks av hindi- og 
vestlig pop.  
Adresse: 53 Commu-
nity Center, New Friends 
Colony

KAfeeR
BARISTA
Streit, god kafémat fra røkt 
kyllingsandwich til sjokola-
demuffins og skummende 
cappuccino. Andre filia-
ler av kjeden finner du på 
Khan Market, South Exten-
sion Part II, Basant Lok og 
Ansal Plaza.
Adresse: 16 N-Block  

ATRIuM
Finn deg et bord nær fon-
tenen i terommet på Impe-
rial Hotel, den overdådigste 
etterlevningen fra Raj-epo-
ken, og bestill te og kaker.  
Adresse: 1 Janpath

ShoppIng

Har du sans for de etniske 
varene på Indiska eller 
butikker som Conran Shop 
i London og New York, har 
du muligheten til å kjøpe 
lignende klær og tekstilva-
rer til en tidel av prisen på 
Fabindia. Kjeden selger 
produkter fra mer enn 7500 
håndverkere over hele 
India, og den karakteris-
tiske bruken av veveteknikk 
og både sterke og naturlige 
farger har gjort produktene 
svært ettertraktede. Filialer 
finner du ved blant annet 
ved Connaught Place, 

Dwarka, Greater Kailash 
og Khan Market. Se nær-
mere informasjon på:
www.fabindia.com)
Hvis du reiser til Delhi i 
desember, pass på å få 
med deg Master Crafts 
Fair, der prisbelønnede 
kunstnere og håndverkere 
selger varene sine. 

Du kan gjøre enormt gode kjøp i new Delhi, 
særlig av klær, tekstiler og håndverksvarer. en 
unik, autentisk og rimelig shoppingopplevelse får 
du ved Dilli haat, en utendørs markedsplass med 
rundt 200 små boder som tilbyr sølvsmykker, 
vesker, fargerike sengetepper, møbler og papir-
artikler. Du handler varer direkte fra håndverkere 
og kunstnere som leier boder for inntil to uker av 
gangen. 
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flyplASSen
Indira Gandhi International 
Airport (DEL) ligger 20km 
sør for Delhi. Letteste måte 
å komme seg til og fra er 
med drosje, og for å unngå 
overprising anbefales for-
håndsbetalte drosjer fra 
drosjeskranken i ankomst-
hallen. Flybusser går til 
sentrum av byen døgnet 
rundt. Reisetid til sentrum 
er ca en halvtime med 
drosje, 45 minutter med 
buss.  

loKAlTRAfIKK
En togrute i ring rundt byen 
starter og ender ved Hazrat 
Nizamuddin Railway Sta-
tion. Delhi Transport Cor-
poration driver et stort 
antall bussruter over hele 
byen, men de er stort sett 
alltid overfylte.  

DRoSJe
Det er lett å få tak i drosje 
eller motorrickshaw over 
hele byen. Prisene varierer, 

men sjåførene skal kunne 
vise deg en prisliste, og det 
er lurt å forsikre seg om 
at taksameteret fungerer 
eller bli enig om en pris før 
avgang.  

poST
Eastern Court Post Office 
på Janpath har åpent 
24 timer i døgnet. Tlf. 
3324010.

ApoTeK
Apollo Pharmacy ved Indra-
prastha Apollo Hospitals, 
Sarita Vihar, Delhi Mathura 
Road, har døgnåpent.
Tlf: +91 11 41402397

fAKTA

InnByggeRTAll
Snaut 14 millioner 

vAluTA 
Rupees. 1 Rs = 100 
paisa

åpnIngSTIDeR 
Banker har åpent fra 
10.00 til 15.00 mandag 
til fredag, lørdager til 
13. Butikker har vanlig-
vis åpent på hverdager 
fra 10 til 18. 

InTeRneTT
www.delhitourism.com
www.indiatourism.com
www.incredibleindia.org 

AvISeR
The Hindustan Times
The Indian Express
The Times of India

nøDnuMMeR
Politi: 100
Brann: 101
Ambulanse: 102

gReIT å vITe

KART

TAnnlege
Dr. Kathuria’s Multispecia-
lity Dental Clinic
E-143, East of Kailash 
Tlf: +91 11 26280184 eller 
26217029

Telefon
Landsnummeret til India er 
+91

eleKTRISITeT
240 v/50Hz

TuRISTByRå
INDIA TOuRISM DELHI
88 Janpath 
Tlf: 11 2332 0008
www.incredibleindia.org

DENNE GuIDEN ER PRODuSERT AV © EMMA 
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BoAlTeRnATIveR

Dobbeltrom: Fra 1300 Rs
Adresse: R-500 New Rajin-
der Nagar
Tlf: +91 11 2574 1089 
www.master-guesthouse.
com

hoTel AJAnTA
utmerket restaurant, rene, 
pene rom, hyggelig atmos-
fære, internettrom og bar 
på takterrassen. 
Dobbeltrom fra Rs 900
Adresse: Main Bazaar, 
Paharganj
Tlf: +91 11 23620925/26/27 
www.hotelajanta.com 

The IMpeRIAl
Denne ærverdige insti-
tusjonen, bygget i 1931, 
er Delhis beste hotell. På 
Imperial kan du komme 
deg fra jetlagen i luksuriøse 
omgivelser, inkludert et av 
de største svømmebas-
sengene i Delhi, og samti-
dig oppleve elegansen fra 
koloni-æraen. Beliggenhe-
ten er sentral, med kort vei 
til Connaught Place. 
Pris: Dobbeltrom fra uS$ 
480 
Adresse: 1 Janpath
Tlf: +91 11 2334 1234 
www.theimperialindia.com

MASTeR pAyIng 
gueST houSe
Enkle rom og et rimelig 
opphold som kanskje vil gi 
deg den beste muligheten 
for å lære mer om �ekte” 
Delhi-folk: sjarmerende, 
sofistikerte og svært kunn-
skapsrike. Populært gjes-
tehus drevet med varme 
og energi av Avnish og 
urvashi Puri. 
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