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Annan Information
Faktum är att det varierar ganska mycket över Darjeeling. Tyvärr var sängarna mycket svåra
och kuddarna var smaklös. Från Chitray kan du antingen välja att gå tillbaka till Darjeeling på
den asfalterade vägen, eller du kan köra tillbaka. Du kan smaka på gott gott te på väg till
kullen, vilket kommer att ge mycket behövs värme på kalla Darjeeling-morgnar. Gå med i
Ange en destination Sök Om Darjeeling Hotell Flygresor Restauranger Sevärdheter Flygbolag
Hjälpcenter Hjälpcenter Logga in Gå med Mina resor Nyligen tittat Bokningar Inkorgen Mer
hjälpcenter.

Du behöver ingen AC-bil om du inte vill undvika damm till Matigara. Men du kan fortfarande
få vissa duschar ibland, och det kan vara lite grumligt. Tillverkad av Yak mjölk, den kommer i
två sorter - mjuk och hård. Alastair 2016-10-16T00: 00: 00Z Niha har varit en mycket
omtänksam värd. Darjeeling utökades i samverkan med utvidgning av imperial kontroll över
östra Himalayas ekonomi och handel. De inrättade ett uppdrag i Tukvar och började arbeta
bland Lepchasna där. Jag rekommenderar också starkt en resa till byn Makaibari för att se
regionens första helt organiska tefabrik. Aryaman 2016-11-13T00: 00: 00Z Jag var värd för
Sweta s 2 bröder, Reeshabh och Sumid och de har varit inget annat än fantastiska värdar.
Subash delade också några sätt att nå andra platser på vår lista på ett ekonomiskt sätt. Det är
svårt att förutsäga och förlita sig på Darjeelings väder.
Det är en bra tid med klar himmel och enastående utsikt över snöfjällen. Ingen väg i Darjeeling
är Straight är ett minne om sin tid i den ikoniska staden och en av de finaste verk av indisk
icke-fiktion de senaste åren. Ingenting är renare eller mer unik än doften från koppen. Vädret i
Darjeeling är mildt och ofta vått eller dimmigt, men det kombinerar med fantastisk bergig
terräng för att ge många minnesvärda sevärdheter och upplevelser. Om du kommer till
Darjeeling måste du stanna här och du måste komma i kontakt med Paul. Under processen
lättade de starka dualiteterna mellan de svarta och vita städerna i koloniala städer, åtminstone
visuellt.
Det var därför en konstant spänning mellan idyllen hos en sanatoriumutväg och verkligheten
hos en kommersiellt upptagen och politiskt viktig koloniala hillstation. Jag är väldigt mycket
intresserad av att besöka fina kullstationer som Darjeeling eller som samma typ av platser. Det
regnade hela dagen och vädret var verkligen grumligt. Stöds av ett fantastiskt lag med den
bästa kocken i Indien - smaskiga. Sushma Villa är den enda stora villan i Darjeeling-området.
Mitt hus är fullt möblerat med ett sovrum med ett badrum, ett rymligt vardagsrum, ett
modulärt kök med en rymlig matplats och ett rymligt gemensamt badrum. Ägaren är dock
oförskämd mot indianerna och de är ofta kalla axlarna, till skillnad från det djupa intresse som
utländska kunder har visat. Detta beteende härrör från att indiska turister ser igenom den
omtalade affärsinnehavarens skam. Han skiftade sällan ut ur andra växeln, eftersom vi
snakade fram och tillbaka genom en dödsdejdande handväska av enkelsidiga omkopplingar
och störande avbrott. Vi hade allt vi behövde, vi gillade vår semester i Darjeeling mest på
grund av den underbara lägenheten. Den här gången är återigen fri från turister och
hotellpriserna blir rabatterade. En enkel träbänk sitter bredvid vägen framför en liten cementoch vedhytte i skuggan av blommande magnoliaträd.
Träinteriören ger det en atmosfär av ett traditionellt lanthem. ? 3,500-7,300. Returen tar 2
timmar bara för att komma ur tigerhöjden. Det finns inget system på plats och förarna är nöjda
med att sitta i bilen tills trafiken går. Det är bättre att se soluppgången från ditt hem. Fråga om
fadern om Tiger Hill Thanks conrad f Detta är ett subjektivt omdöme av en medlem i
TripAdvisor och inte av TripAdvisor LLC. Kvinnorna plockar tebladen sjunger när de jobbar
tillsammans. Även om Britishers är långt borta, kan vi fortfarande hitta de vackra strukturerna
uppförda under den brittiska eran. Ett taktak, en träport, träd som hänger lågt över en
slingrande väg, en viss nyans av sommarblå, en temperatur. Det kunde ha varit en katastrof,
men hela vår grupp lyckades lämna med helt positiva intryck.
Vintervintern, från december till januari, förblir väldigt cool i Darjeeling. Men utöver det
skulle juni vara bättre om du gillar att flytta dig lite. Äpplen, päron. Citrusfrukter odlas här
inklusive de flesta engelska blommor som rosor, petunia, nejlikor, pansies och mycket mer.

Dialogen verkar lite mer intressant idag. Denna plats har två mysiga rum med bifogat
vardagsrum, stora rymliga, perfekt inredda och väl balanserad mellan fred och harmoni.
Han kommer att rekommendera sevärdheter och kommer att ordna prisvärda turer så att du
kan komma runt. (Som förresten var billigare än förbetalda taxibilar du kommer i staden). 4.
Platsen - Hemvistelsen är vacker och väl underhållen. Han är författaren till den prisbelönta
boken The Unconquered: På jakt efter Amazonas sista okontaktade stammar. Bildkälla Jul:
Darjeeling observerar en högsäsong från 23 december till 1 vecka i januari varje år på grund
av jul och nyårskänsla. På morgonen kan fuktigheten i Darjeeling-stadiet ligga mellan 72% och
96% och på kvällen mellan 82% och 96%. Ibland skulle vi bara ha en svag viskning av vatten
som vår guide. Mountainbike är ett äventyr och det bästa sättet att utforska skönheten i något
berg eller kuperat område. På samma sätt är den längre trek till Sandakphu också ganska
spännande. Körningarna är fantastiska, förändringarna i landskapet på enheterna är
fantastiska, med fantastisk utsikt, genom städer, teplantager, längs leksakståget. När jag går till
Darjeeling ska jag se till att jag träffar den här familjen. Shwetha 2015-09-28T00: 00: 00Z
Lägenheten var jättebra, vi njöt av mycket. På bara två dagar i stan hade jag redan identifierat
många av de visade platserna: Darjeelings livliga gamla marknad, där de hade spelat in
stamkvinnor som säljer grönsaker; avlägsna, snötäckta berg dominerad av Kanchendjunga,
världens tredje högsta topp.
Det är lite långt ifrån staden så du måste gå när de delade taxibilarna stannar, men det är värt
att vara ute av det huvudsakliga turistnäret. Det är just därför jag valde en homestay över en
hotellvistelse. Men ändå, om du vill beundra sin naturens fräschhet, är monsunen en idealisk
säsong för några äventyrsfreaks och galna par som letar efter en gömställe. Även om vi inte
kunde passa allt i en blogg, har vi försökt fånga så mycket av skönheten i dess gröna miljöer,
rullande kullar, rhododendron dalar och de majestätiska utsikten över Khangchendzonga. De
föreslagna alternativa platserna var hos Madhupur, Deoghur och Simultola; alla små städer i
bergen i Bihar. Uppfattningen av en överfylld Darjeeling förstärktes när en stor jordskred
inträffade, vilket orsakade dödsfall bland britterna såväl som indianerna och berodde på
avskogning inom staden. Måttliga jordbävningsskott Sikkim (Lead, Changing dateline).
Chasing Monsoon Made Easy: Inte en vanlig dag när den häller. Maggy 2016-07-17T00: 00:
00Z Den bästa delen av stugan var platsen.
Du kan försöka få några andra butiker, som ligger mittemot statsbanken i Indien och även
under Chowrasta köpcentret. (uppdaterad feb 2017). Vi hade tur att vårt rum (även om det var
mycket litet) hade en fantastisk utsikt över Darjeeling. Trekkers får lägret i Himalayas skogar
på spåret där de sällsynta blommorna växer under vintermånaderna. De delar alla det lilla
hemmet bara några steg från hennes vägkontor. Jag tog en uppvärmningsdusch, klädde och
samlade mina saker.
Rummet har ett stort fönster som ger en vacker utsikt över soluppgången från sängen. Ägarna
är snabba i sitt svar och ta hand om att ordna allt du behöver. För längre resor finns taxibilar i
stativ nära ingången till köpcentret. Efter Tongbu är det en mild nedstigning till Tumling (2900
m) som ligger på en ås vid gränsen mellan Nepal och Indien. Katmandu är cirka 11-12 timmar
på väg från Pashupati men vi ska hålla Nepal och Kathmandu för en annan dag. Januari och
Februari betyder snö i de högre höjderna och besök på många turistplatser är inte möjligt,
eftersom vägarna är stängda. Huset är bekvämt, konstnärligt inredda, med välutrustat kök och
vacker utsikt över Kanchenjunga. Hälsa den vilda sidan av nordöstra Darjeeling Zoo Bildkälla
Föreslagen läsning: 15 Resorter i Darjeeling Du vill aldrig lämna från Padmaja Naidu

Zoologisk park är en av de bästa platserna att besöka i Darjeeling i december för familjer med
barn och älskare av vilda djur . Det fanns vissa problem med wi-fi (som är 3G-baserad så inte
lika bra som kabel-internet) och TV men ett telefonsamtal till herr Wangchuk var tillräckligt
för att lösa problemen. Platsen är också ganska kall, särskilt om du kommer från andra delar
av Indien, men det var en värmare och tillräckligt med filtar för att göra vår vistelse bekväm
nog.

