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SOL, HAV OG SPORT

1.
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2.

Vagator Beach

Spis i en strandhytte

I den nordlige del af Goa ligger Vagator
Beach. Den smukke strand er omgivet af
klipper og lokker med behagelige
svømmeture og gåture langs vandet. Flere
steder på stranden ligger der små strandhytter, hvor du kan købe lidt mad og
drikke, som du kan nyde i strandstolene.
Bliv ikke overrasket, hvis der pludselig
kommer en ko slentrende forbi, for de
tager gerne en vandretur på stranden
mellem badegæsterne.

Overalt langs Goas kilometerlange
strande ligger små strandhytter – de
såkaldte beach shacks. Nogle af dem
tilbyder simple måltider i ydmyge
omgivelser, mens andre serverer
delikatesser som eksempelvis hummer.
Så uanset om du er til en hurtig snack
eller et solidt måltid, kan du ﬁnde en
hytte, der passer dig.

3.

4.

Paradisiske Palolem

Nationalsporten Cricket

For backpackere og andre, der har lyst til
at nyde en af de bedste strande i Sydgoa,
er Palolem det rene paradis. Stranden er
kantet med små hytter af varierende
standard og prisklasse, hvis du har lyst til
at overnatte. En tur på havet i kajak kan
også varmt anbefales. Under vinteren vil
der i nogle måneder arrangeres
"headphone parties" i Palolem. Til denne
festlige begivenhed udleverer de store
udendørsklubber trådløse headsets, så
gæsterne selv kan vælge, hvilken DJ de vil
lytte til. Det ser intet mindre end morsomt
ud, at se et propfyldt dansegulv hvor folk
danser til forskellige rytmer i total stilhed.

Det er altid en oplevelse at følge en
cricketkamp i Indien. Kampene kan vare
ﬂere dage, og reglerne kan være lidt svære
at gennemskue for de uindviede. Men det
er alligevel sjovt at opleve. Kunne det
friste, så forhør dig hos din rejseleder om,
hvor og hvornår der spilles kamp.
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5.

6.

Fredfyldte Mandrem
Beach

Fuld fart på havet

Er den populære Baga Beach lidt
for hektisk til din smag, så ﬁndes
der et mere fredeligt alternativ ca.
20 kilometer længere mod nord. På
Mandrem Beach er tempoet knap
så højt, og der er heller ikke helt så
mange sælgere på stranden.
Desuden er bølgerne som regel
også lavere, så stranden egner sig
glimrende til børnefamilier og
andre, der ønsker en lidt
fredeligere strandtur.
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Det er skønt at slappe af ved
poolen eller havet, men ind i
mellem kan det også være rart med
lidt mere fart på. Det er der god
mulighed for langs Goas strande,
hvor der ﬁndes et bredt udbud af
forskellige vandsportsmuligheder.
Især omkring Baga, Calangute og
Candolim ﬁndes der mange
muligheder, ikke mindst i den
nordlige ende af Bagastranden og
ved stranden ikke langt fra
hovedvejen i Calangute. Sørg for
at sikre dig, at udstyret er i den
stand og har de forsikringer, som
indisk lov kræver.

PÅ EGEN HÅND

7.

8.

Mayem Lake

Sagnomspundne Dona Paula

Nogle kilometer udenfor Bicholim øst for
Calangute ligger den kunstige sø Mayem,
som er et perfekt sted at holde en hyggelig picnic omgivet af storslået natur. I
området ﬁndes blandt andet mange
spændende fugle, og der er mulighed for
at udforske dyrelivet nærmere på en tur
med vandcykel. Find hertil ved at vandre
gennem Mapusa og følge skiltene til
Bicholim. Turen tager cirka en times tid til
fods, så glem ikke at tage rigeligt vand
med.

Udenfor Panjim ﬁndes et af de mest
romantiske udsigtspunkter i Goa, Dona
Paula. Området er kantet af de karakteristiske små boder, der sælger tøj langs
vejen. Her møder Mandoviﬂoden og
Zuariﬂoden Det Arabiske Hav i et smukt
natursceneri. Statuen på stedet
forestiller en mand og en kvinde, og er
omgærdet af mange legender. En af dem
er en tragisk kærlighedshistorie, som
fortæller om de elskende Dona og Paulo,
som modvilligt lod sig adskille, fordi de
tilhørte forskellige kaster. I mangel på
bedre alternativer besluttede de sig for at
gå i døden sammen ved at hoppe ud fra
klipperne, og eftersigende er statuen
dedikeret til dem.
7

9.

10.

Tag færgen til Panjim
Hvis du beﬁnder dig i den nordlige
del af Goa, kan du tage bussen for
få rupees til Panjim. Hop af ved
færgelejet i Betim og tag færgen
over Mandoviﬂoden til Panjim Goas provinshovedstad.

11.
Oplev en ægte
Bollywoodﬁlm
Det gør faktisk ikke så meget, at
ﬁlmen er på hindi, for alene de
farvestrålende kostumer og
festlige danse, der er typisk for en
ægte Bollywoodﬁlm, er det hele
værd. Glem endelig ikke at stå op,
når den indiske nationalsang
bliver spillet. Oplev en ægte
Bollywood-ﬁlm i INOX-biografen i
det nord-vestlige Panjim ved
Panjim markedet. Biografen ligger
også i Mall the Goa i Porvorim.
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Hop på toget
Der ﬁndes ikke en mere autentisk
indisk rejseform end en tur med
toget. De kommer aldrig til tiden,
de er ofte propfyldte, og det kan
være svært at ﬁnde den rigtige
togvogn. Til gengæld er der garanti
for en spændende oplevelse, hvor
du kommer i absolut nærkontakt
med de lokale. Et sandt eventyr.

12.
Få styr på din fremtid
Der ﬁndes masser af indiske
spåmænd og astrologer, som er
klar til at fortælle, hvordan din
fremtid kommer til at se ud. Uanset
om du tror på den slags eller ej, er
det en stor oplevelse! Hold øje med
skilte og papirlapper på træerne i
byerne, der viser dig vejen til den
nærmeste spåmand eller astrolog.

13.

14.

Bliv godt underholdt

På tur i rickshaw

Der bliver aldrig kedeligt på Titos Road.
Gaden er pakket med restauranter, barer
og diskoteker for en hver smag, så her
venter mange timers underholdning.
Udfordr dine rejsefæller i billiard,
se dit favorithold kæmpe om trofæet
i Champions League eller dans natten
væk til tonerne af nogle af de bedste
DJs i Goa.

At springe om bord på en rickshaw
eller tuk tuk er den bedste måde at
lade sig transportere på, hvis man ikke
skal så langt. Det er en behagelig og
eksotisk oplevelse at køre i rickshaw.
Rigtig god tur.
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15.

16.

Husbåd

Hampi

Husbåde – kettuvallum – blev oprindeligt
brugt i Kerala i det sydlige Indien, men nu
kan du også opleve dem i Goa. Det er en
helt igennem speciel følelse at sejle
langsomt frem langs Chapora River og
opleve livet omkring ﬂoden. Vi spiser en
lækker middag om bord og om morgenen
er det skønt at vågne op til et veldækket
morgenbord og lyden af det skvulpende
vand.

En af de mest imponerende og populære
seværdigheder i det sydlige Indien er
Hampi, ruinerne efter den engang så
mægtige by, Vijayanagara, der var
hovedstad i imperiet af samme navn. Tag
toget gennem et smukt landskab i Goas
nabodelstat Karnataka, inden de mange
velbevarede templer og paladser venter
ved Hampi. Denne tur er et minde for
livet.

Kontakt din rejseleder for mere
information.

Kontakt din rejseleder for mere
information om hvordan du kommer til
Hampi.

17.

18.

Cola Beach – Goas gemte
skat

Taj Mahal

Den smukke Cola Beach på det sydlige
Goa kan beskrives med ét ord:
Afslappende. Her er der ikke andet på
programmet end hygge og afkobling i de
herlige omgivelser.

Skift badetøjet ud med behagelige sko og
tag med på en to- eller tredages tur til det
nordlige Indien, hvor højdepunktet uden
tvivl er besøget ved det imponerende Taj
Mahal.
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MAD OG DRIKKE

19.
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20.

Biryani – krydret risret

Spis vegetarisk

Biryani er en klassisk indisk risret, som
stammer fra det nordlige Indien. Den er
lækkert krydret med blandt andet
kardemomme og nelliker og fås enten
med kylling, lam eller rejer. Snyd ikke dig
selv for at smage mindst en af udgaverne
på din ferie.

Er du vegetar og bekymret over, at du ikke
vil ﬁnde noget at spise på ferien, så du kan
du tage det roligt. Indien har nemlig et af
de bedste vegetariske køkkener, og der er
masser at vælge imellem. Prøv okra, en
grøntsag, der ofte kaldes ladyﬁngers i
menuen. Eller hvorfor ikke prøve Dal Fry,
der er en mættende gryderet med linser,
serveret med ris eller brød .

21.
Prøv et glas Old Monk
De ﬂeste lande har deres egen signaturdrik som Ouzo i Grækenland og Sam Song
i Thailand. I Indien bør man ikke snyde sig
for at smage Old Monk, som er en lokalt
produceret rom med et touch af vanilie,
der er meget populær. Drik den med cola
eller bare som den er. Skål!

22.
Læskende limedrik
Når det er rigtigt varmt, er det særligt
vigtigt at holde væskebalancen ved lige.
Lidt friskpresset limesaft med salt og
sukker i danskvand er et godt middel til at
holde en stabil væskebalance. Dette trick
er meget populært både blandt de lokale
og turister og kan varmt anbefales.
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23.

24.

Indiske småretter

Fisk og skaldyr

Thali dækker over et udvalg af små lækre
retter, der bliver serveret sammen. En
typisk thali byder blandt andet på ris,
curd (yoghurt), dal (linser), grøntsager,
pickles og tynde chapati-brød. Sammen
med regningen kan du nogle gange
opleve, at der bliver stillet anisfrø på
bordet. De er nemlig gode for fordøjelsen
efter et godt måltid mad, og så frisker de
smagen i munden. Nogle gange er frøene
karamelliserede, så de får en ﬁn farve og
sprødt sukret ydre.

I Goa er der masser af muligheder for at
forkæle dig selv med frisk ﬁsk og
fremragende skaldyr. De bliver tilberedt
på et væld af måder, så det gælder bare
om at smage dig frem til din personlige
favorit. Nogle af de foretrukne ﬁsk blandt
de lokale er kingﬁsh og havbrasen.

25.
Tender Coconut Water
Hug toppen af en frisk kokosnød, stik et
sugerør i og nyd den læskende drik.
Konceptet hedder Tender Coconut Water
og skulle det friste, så kig efter sælgerne
med vogne fyldt med kokosnødder. En
Coconut Water koster omkring 40 rupees.

26.
Naan
Det lokale naanbrød er utroligt lækkert.
Det bliver bagt i tandooriovn og egner sig
godt til at suge saucen fra en indisk
karrygryderet op med. Det er ikke nemt at
genskabe brødet hjemme, hvis man ikke
har en tilsvarende lerovn, så sørg for at
spise rigeligt af det under ferien. Naanbrød kan bl.a. bestilles natural eller med
smør, ost eller hvidløg, for at nævne nogle.

27.
Lidt godt til den søde tand
Trænger du til noget sødt, så sælger
Monginis bagværk i alle former og farver.
Kæden har over 30 butikker i Goa, og vi
kan særligt anbefale de lækre chokoladekager.
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28.

29.

Tandoori

Martins Corner

Tandooriovnen er lavet af ler, og er meget
udbredt i det indiske køkken. Den mest
kendte ret er nok tandoori chicken, som
marineres i yoghurt og siden krydres med
tandoori masala.I retten bruges blandt
andet cayenne-peber, rød chili og andre
røde krydderier, som giver den
karakteristiske farve, og retten kan være
ganske stærk. Til gengæld er den let
røgede smag fra lerovnen en rigtig
spændende smagsoplevelse.

Gør som lokalbefolkningen og tag din
familie eller venner med en tur på Martins
Corner i det sydlige Goa. Restauranten
har lækre retter på menuen, hvor især
ﬁske- og skaldyrs-retterne kan anbefales.
Adresse: Binwaddo, Betalbatim, Salcette.
Tlf.: +91 0832 22804 13

30.

31.

Prøv en lassi

Goan ﬁsh curry and rice

En lassi er en yoghurtdrik med frugt, som
ﬁndes i mange forskellige smagsvarianter. Den er god som tørstslukker og
til at køle tungen, hvis du spiser krydret
mad. Fås på de ﬂeste restauranter og
strandbarer.

Det siges at nogle goanere spiser dette til
frokost hver dag i hele deres liv. Om det er
helt rigtigt, lader vi være usagt, men godt
er det i hvert fald! Retten indeholder
blandt andet kokosmælk og gurkemeje,
og serveres på de ﬂeste restauranter.
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32.
Samosa – indiske pirogger
Smagfuld butterdej formet som
trekanter om krydret fyld som svampe,
kartoﬂer og linser. Til sammen udgør
den sprøde skal og det lækre fyld en god
snack, du ikke bør snyde dig selv for at
prøve.

33.
Lokal spiritus
Skal der noget lokalt i glasset, så
bestil et glas Feni. Det er en lokal
likør, der bliver brygget på saften af
cashewnødæblet eller kokosnød. I dag
produceres Feni hovedsageligt på
fabrikker, men der er også undtagelser,
og det er en stor oplevelse at se,
hvordan Feni brygges ude i
landsbyerne.

34.
En sød afslutning på
middagen
Bebinca er en traditionel goansk
dessert, der er lavet af blandt andet
kokosmælk og sukker. Den består
normalt af 16 lag, og det kræver en
tålmodig sjæl i køkkenet, for man er
nødt til at fremstille et lag af gangen.
Men den er værd at vente på.
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SEVÆRDIGHEDER

35.

36.

Panjimparken

Find ro i et tempel

Efter en dag i Panjims hektiske folkemylder kan behovet for lidt ro og fred
nemt opstå. Det kan du ﬁnde i Panjimparken. Køb en kop kaffe eller en svalende
lassi og nyd en afslappende slentretur i de
skønne, grønne omgivelser med udsigt
over vandet. Parken er en herlig lille oase
efter en travl dag fyldt med sightseeing.
Find den lige ved Mandoviﬂoden. Spørg
om vej hos din taxichauffør, hvis du bliver
i tvivl.

Hverdagen i et hinduistisk tempel er
meget stille, og giver en indre fred og ro.
Ved festivaler og højtider bliver der pyntet
op i templerne, og ofte sælges der lokale
søde sager udenfor. Mangeshtemplet er et
af de mest velbesøgte.
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37.
Fort Aguada
I den sydlige del af byen Candolim
ﬁnder du dette fort, der blev opført i
1612 for at beskytte Goa mod ubudne
gæster. Fortet var et samlingssted for
europæiske skibe, som lagde til her, og
navnet – Aguada – betyder vand. Fortet
byder blandt andet på et ﬁreetager højt
fyrtårn fra 1864, som er det ældste af sin
slags i hele Asien. Find det gamle
portugisiske fort på Mandovi-ﬂodens
strand syd for Candolim.

38.
Old Goa
Old Goa bærer tydeligt præg af den
portugisiske indﬂydelse, og byder på
mange eksempler på smuk arkitektur.
Blandt andet har den tidligere hovedstad mange kirker som barokkirken
Basilica do Bom Jesus fra 1605, der
er optaget på UNESCO’s liste over
verdensarv. Kirken er hvilested for de
jordiske rester af Goas skytshelgen,
St. Francis Xavier.
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39.

40.

Braganza House

Nyd solnedgangen

Tag med på en rejse tilbage til kolonitiden
med et besøg på den spektakulære herregård, Braganza House. Her vil du se
masser af antikviteter som møbler,
fotograﬁer og bøger. Herregården ligger
i byen Chandor, cirka 15 kilometer øst
for Margao i det sydlige Goa.

Over Vagator Beach ligger Chapora Fort.
Herfra er det idyllisk at nyde solnedgangen over Det Arabiske Hav og Chapora
River – et øjebliks ren mindfulness.
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HELSE OG AFSLAPNING

41.
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42.

Tag til barber

Forkæl kroppen

Silkeglat hud er resultatet efter en
barbering med en rigtig barberkniv. Det
kan måske virke skræmmende, men
resultatet er godt. Mange barberer har
deres saloner i små "huller" i murene, og
der er en del at vælge imellem. De er
dygtige og omhyggelige, og sommetider
kan du være heldig at få en lille gratis
ansigtsmassage med i købet. Prisen
ligger omkring 30 rupees, knap 3 kroner.

Trænger du til at forkæle dig selv lidt
ekstra på ferien, ﬁndes der i Goa ﬂere
saloner af variende standard at
vælge mellem. Her ﬁnde du et væld af
muligheder som massage, manicure og
pedicure. Alt sammen til små penge.
Kontakt din rejseleder for gode råd og
vejledning til at ﬁnde den rigtige salon
samt anden god information.

43. Yoga
Goanerne udøver yoga i stor stil for at
opnå et sundt og stressfrit liv, så der
ﬁndes masser af steder, der tilbyder
lektioner for både begyndere og øvede.

Husk at stille vækkeuret, for lektionerne
foregår ofte tidligt om morgenen. Spørg
din rejseleder til råds, hvis du vil ﬁnde et
godt yogasted. Namaste…
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44.

45.

Få Bollywoodfrisure
Jo mere volumen, jo bedre, er de
indiske frisørers mantra. Derfor
går de mere op i at style lokkerne
end at klippe dem, men så kommer
du måske til at ligne en ægte Bollywoodstjerne! En storslået
oplevelse. Du kan få klip og styling
på de ﬁnere saloner for cirka 800
rupees (ca. 70 kroner).

46.
Hvilken kropstype er du?
Ayurveda betyder ”livskundskab”
og er en gammel videnskab, der er
baseret på forestillingen om
forskellige kropstyper. For at
leve et godt liv er det vigtigt at
vide, hvilken kropstype du er, og
hvad der dominerer dig. Elementerne hedder Vata, Pitta og Kapha.
Der ﬁndes mange Ayurvedacentre,
så bed din rejseleder om anbefalinger, så du ﬁnder de bedste.
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Shirodhara – olie i
panden
Shirodhara er en afslappende
behandling, hvor en stråle af olie
forsigtigt bliver hældt ned på din
pande, hvor det tredje øje siges at
være placeret. Efter sigende skulle
denne behandling kunne kurere
tinnitus, søvnproblemer og
psoriasis. Det er da et forsøg
værd.

47.
Smukke øjenbryn
Threading er en særlig teknik, hvor
der anvendes sytråd til at ordne
øjenbrynene. Med kyndig hånd og
den særlige teknik former
kvinderne på skønhedssalonerne
eller stranden dine øjenbryn nemt
og hurtigt. Er dine øjenbryn
allerede i ﬁn form, kan threading
også bruges på benene og lårene.

SHOPPING

48.

49.

Håndværk fra Tibet

Odomos – Myggens værste
fjende

Der ﬁndes en del tibetanere i Goa, som
sælger sølvvarer i mange forskellige
afskygninger. Du møder dem især i den
nordlige del af Calangute og langs Baga
Road, ligesom de er på plads på det store
onsdagsmarked i byen Anjuna og på
Satuday Night Market. Hos tibetanerne er
der rig mulighed for at få en ﬁn souvenir i
sølv med hjem, for ud over smykker sælger
de også bægere, bestik og mange andre
ﬁne sager.

Bliver myggene lidt for nærgående, kan du
købe den effektive gå-væk-myg-salve
Odomos i de ﬂeste supermarkeder.
Forveksl endelig ikke salven med en
tandpastatube, da de minder om
hinanden. Er du allergiker, så tal med en
læge, inden du anvender salven.
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50.
Fredagstur til Mapusa
Vil du opleve et enormt udvalg af frisk
frugt, grøntsager og tøj, så tag til
fredagsmarkedet i byen Mapusa. Her
shopper du med de lokale i stedet for
turister, og du vil hurtigt mærke den
fortryllende atmosfære på markedet.

51.
Skræddersyet tøj
Har du drømt om selv at bestemme
præcis, hvordan dit tøj skal se ud? Eller
har du en yndlingskjole eller jakke, du
gerne vil have i en anden farve? Så få
det skræddersyet. I Goa ﬁndes der
mange gode skræddere, der syer lige
netop det tøj, du kunne tænke dig, så
det passer helt perfekt til dig. Priserne
er lave, og kvaliteten er god. Spørg din
rejseleder efter tips på gode og erfarne
skræddere i dit område.

52.
Billige cashewnødder
Portugiserne medbragte cashewnødderne til Goa, og i dag bliver de solgt
stort set overalt. De smager godt, og så
er de væsentligt billigere end i
Danmark. Fås med forskellig smag af
krydderier.
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53.

54.

Billige briller
Trænger du til et par nye briller, er
det en god idé at tjekke priserne i
Goa. Har du dine speciﬁkationer
fra synsprøven med hjemmefra,
kan du få et nyt par briller i løbet af
et par dage. Du kan også få lavet
en synsprøve på stedet. Prisen er
betydeligt lavere end derhjemme.

55.

Smykkefund
I Indien er priserne lave og
udbuddet rigt. Søger du efter et
smykke i smuk indisk stil i ægte
guld, anbefaler vi en tur til
Mapusa. Det ligger ca. 10 km. nord
for Calangute.

56.
Mall the Goa

Tag på marked
Der ﬁndes masser af markeder
rundt omkring i Goa, som du
næsten med garanti ikke kommer
til at forlade tomhændet. Saturday
Night Market, med livemusik og
mad fra alle verdenshjørner.
Markedet har åbent fra kl. 18.00 og
til midnat og nogle gange endnu
senere. Markedet holder oftest til
på to forskellige steder i
Arporaområdet, som kan varieres
imellem over sæsonen.

I Porvorim, ca 20 minuter med taxi
from Calangute ligger Mall the
Goa. Her ﬁndes bio, restauranter
og butikker som Marks & Spencer,
Lee, Wrangler, Puma, Levis, Ray
Ban, Fabindia, Ed Hardy med ﬂere.
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”Like” os på Facebook – Apollo Danmark.
Her får du tips, inspiration og masser af gode
tilbud. Deltag i konkurrencer, og del dine egne
erfaringer og tips fra vores skønne rejsemål.
Du kan også rejse jorden rundt med os på
Instagram. Her får du vores bedste tips,
samt du kan dele dine egne med os.
Spørg din rejseleder, hvordan du gør.
http://instagram.com/apollodanmark
Velkommen til Apollo.

