DELHI MINI CITY GUIDES

eten & drinken, winkelen en relaxen

de leukste adresjes!

Namasté Reizen
Eten & drinken
Ideaal voor snelle snacks, zowel westerse als
Indiase, is Nirula’s. Ook vindt u hier diverse
koude dranken, milkshakes en heerlijke ijsjes.
K-14, Connaught Place, Outer Circle.
Wenger’s is een klein winkeltje met allerlei
soorten cake. U kunt het laten verpakken in
een klein doosje, zodat u het onderweg kunt
opeten. A-16, Connaught Place.
Wij bewaren zeer goede herinneringen aan de
Butter Chicken (Tandoori kip in een botersaus)
van Restaurant Moti Mahal Delux. Een wat
ouderwets restaurants waar Indiase families al
sinds 1947 komen genieten van de typisch
noord Indiase keuken. M-30 Greater Kailash,
tussen noord- en zuid-Delhi.
Voor een Delhi Style vegetarisch restaurant
probeert u Vega. Een restaurant verlicht door
enkel kaarsen! Hotel Alka, P Block Connaught
Place.
In het luxe Imperial Hotel (ga er in ieder geval
een kopje thee drinken!) bevindt zich een van
de tien beste restaurants ter wereld, The
Spice Route. Zuidoost-Aziatische gerechten
waarvan het water u in de mond loopt… (wel
prijzig, reken op € 50,00 per persoon).
Connaught Place.

Winkelen
Een goede plek om te winkelen is The Central
Cottage Industries Emporium. Hier vindt u
alles wat er te koop is in India en over het
algemeen is de prijs-kwaliteitverhouding goed.
Vlakbij Connaught Place.

In het oude gedeelte van Delhi bevindt zich
Chandni Chowk, een zeer bekende
winkelstraat met heel veel kleine winkeltjes. U
treft hier vooral sieraden en tapijten. Maar
een echte aanrader zijn de achterliggende
steegjes. In het nauwe straatje Cariba Kalan
bijvoorbeeld verkopen ze echte parfum.
Chandni Chowk.
In Sundar Nagar vindt u twee goede
theehuizen naast elkaar: Mittal en Regalia.
Hier proeft en koopt u o.a. de beste
Darjeeling thee.
Wij verlaten Delhi nooit voordat we een
bezoek hebben gebracht aan Khan Market,
een wijk met veel leuke adresjes. Zoals
Anokhi, een winkel van een indiase ontwerper
met mooie kleding, sjawls en kleurrijke
stoffen. De Full Circle Bookshop verkoopt
mooie fotoboeken van bijv. Rajasthan, maar
ook cd’s, notitie-boekjes, kaarsen en zeepjes.
Good Earth heeft hele mooie kussens en
andere interieurartikelen.
En bij Forest Essentials koopt u goede
Ayurvedische verzorgingsproducten. Neem
even pauze voor een kopje koffie of thee met
taart bij Cafe Turtle (boven de bookshop).
Nog een leuk gebied om te winkelen (en te
lunchen) is Hauz Khas Village. Purple Jungle
verkoopt kleurrijke tassen en kussens en etuis.
OGAAN heeft een mooie collectie kleding van
Indiase ontwerpers. De Delhi Art Gallery is de
plek voor een bijzonder aandenken aan uw
reis door India. Voor koffie met taart of lunch
is er Elma’s Bakery.
Tot slot willen we de Santushti Shopping
Arcade noemen, in New Delhi. Een
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verzameling hele kleine winkeltjes in een
groene tuin. Heel relaxed winkelen!

Relaxen

Bij Blossom Kochhar kunt u heerlijke
verzorgingsproducten kopen of genieten van
de beauty behandelingen. Ook is er een
sfeervolle Tea Room waar u terecht kunt voor
allerlei drankjes en hapjes. No 1, Part 1, Hauz
Khas Village.

Aura is de Day Spa van Hotel The Park. Hier
kunt u terecht voor massages en facials.
Combineer uw bezoek aan de Spa met een
lunch in restaurant Mist. 15, Parliament
Street.
Delhi heeft een aantal bijzondere parken en
tuinen. Maak een wandeling door Lodi
Gardens of Rose Gardens.
Iets buiten Delhi ligt aan de rivier de Yamuna
Okhla Barrage. De plek in Delhi voor
vogelliefhebbers. U vindt hier vooral
bijzondere soorten watervogels.

Deze adresjes zijn door de jaren heen door
medewerkers van Namasté Reizen verzameld.
In Azië kan de kwaliteit van een restaurant
snel achteruit gaan of worden winkels snel
weer gesloten. Namasté Reizen neemt voor
deze wijzigingen geen verantwoordelijkheid.

Uw favoriete adresjes
Ruimte voor het opschrijven van uw eigen favorieten of ervaringen met bovenstaande adresjes. Wij
hopen dat u ze ook met ons – en toekomstige – reizigers wilt delen! Deel uw tips en ervaringen op ->
www.namaste-reizen.nl/tips
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