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A Maharadzsa Expressz vonatot a The Royale India  Rail Tours 
vegyes vállalat üzemelteti. Ez az első olyan 50 százalékos tulaj-
donrészben osztozó vállalkozás, amely az indiai vasút társaság 
és egy privát cég megállapodása alapján működik. A Maharadzsa 
Expressz a luxusutazás fogalmát valósítja meg, amelyre nincs 
máshol példa.
A luxusvonatnak 23 vagonja van, s egyszerre 84 utast tud szállí-
tani. A vonat kocsijait négyféle konfigurációban lehet egymásba 
akasztani. Öt deluxe vagont építettek, mindegyikben négy kabin 
található. Hat vagonban három-három kabin kapott helyet. Két  
olyan kocsi üzemel, amelyben két-két lakosztály található, s egy 
vagon csak az elnöki lakosztályt foglalja magában.
A vonaton két elegáns étterem üzemel, mindegyik 42 utast tud 
egyszerre leültetni, vagyis mindenki egyszerre vacsorázhat a fe-
délzeten. Az expressznek egy egzotikus bárja is van, ahol borokat, 
söröket, s alkoholos termékeket szolgálnak fel. Az úgynevezett ki-
látó kocsiban is lehet italozni, ennek is saját bárja van, mint ahogy 
játékasztalok, s egy butik is helyet kapott itt.
A luxusvonat különleges felszereltségét hosszan lehet sorolni, 
egészen egyedi, Indiában nem található hasonló: a pneumati-
kus és hidraulikus 
felfüggesztés ha-
tására nem lehet 
érezni menet 
közben a vonat 
zakatolását. Az 
utas kabinokban 
mikroprocesszo-
ros klímaberende-
zések biztosítják a 
kellemes hőfokot. 
Környezetbará t 
mosdó és vécé 
áll az utasok rendelkezésére. Minden 
kabinban közvetlen városi telefonvonal 
üzemel, televízió és internet van. A ka-
binokban élővirág díszítés található. A 
lakosztályok konyhájában iható, tisztí-
tott víz folyik a csapból.
A Maharadzsa Expressz idén január 
9-én indult az első útjára. Egy olyan 

The Royale India Rail Tours Ltd. is a joint venture company manage 
and operate Maharajas’ Express. It is a 50:50 joint venture and the 
first of its kind between the Indian Railways and a private sector part-
ner to operate a luxury passenger train. Maharajas’ Express means: 
luxury travel, like no other.
The luxury train has a total of 23 coaches with a passenger capacity 
of 84. It is the first luxury train that boasts of four distinct configura-
tions. It has five deluxe carriages, each with four cabins; six deluxe 
cabin carriages, each with three cabins; two suite carriages each with 
two suites and finally one presidential suite exclusively in one car-
riage. 
Dining options include two fine dining restaurants that seat 42 per-
sons in each at a time, so that everyone onboard dines together. It 
has one exotic bar with the choicest collection of beers, wines and 
spirits. There is also one Observation lounge with its own bar, game 
tables and a boutique. 
The unique aspects of the train, first of its kind in India, are as follows: 
State-of-the-art pneumatic and hydraulic suspension system ensur-
ing smoother train ride. Passenger cabins that have micro processor 
based climatic control. Environment friendly toilet system. Direct Dial 

telephones in each 
cabin. Direct TV 
and internet. Water 
treatment plant in 
all passenger cab-
ins. Purified water 
in the kitchen.
Maharajas’ Express 
embarked on its first 
commercial run on 
January 9th, 2010 
for a land like no 
others on the earth, 

a journey like no other.
Itineraries: The Princely india Tour: This 
is a seven-night itinerary that will follow 
the Mumbai – Vadodara – Udaipur – 
Jhodhpur – Bikaner – Jaipur – Rantham-
bore – Agra – Delhi route. The royal india 
Tour: This operates as the Princely India 
journey in the reverse with minor changes. 

országban, amelyhez hasonlóan gyönyörű nincs a földön, olyan 
utazási élményben lehet része a vendégnek, amelyre másképp 
aligha számíthatna.
Az útvonalak. A hercegi indiA: hétnapos túra Mumbai – Vadoda-
ra – Udaipur – Jhodhpur-Bikaner – Jaipur – Ranthambore – Agra 
–Delhi útvonalon. A királyi indiA: ugyanaz az útvonal, mint a herce-
gi túránál, csak visszafelé, pici változásokkal. A klAsszikus indiA: ez 
egy hat éjszakás túra Delhi – Agra – Gwalior – Khajuraho – Ban-
davgarh – Varanasi – Gaya – Kolkatta útvonalon. A mennyei indiA: 
ugyanaz az útvonal, mint a klasszikus túránál, csak visszafelé, pici 
változásokkal.
A tarifák. Deluxe kabin: 800 USA dollár. Junior lakosztály: 900 
USA dollár. Lakosztály: 1400 USA 
dollár. Elnöki vagon: 2500 USA 
dollár. Az árak személyenként és 
éjszakánként értendők. Karácsony-
kor és újévkor felárat számolnak 
fel. Az árban benne foglaltatik az 
utazás, s ellátás teljes költsége, 
minden étkezés, a ház bora, söre, 
alkoholos itala, a kirándulások, vá-
rosnézések a különböző látványos-
ságokra szóló belépőjegyek árával 
együtt, az idegenvezetés, a túrave-
zetés és minden szórakoztatás.

Az üzemeltetők a kirándulások során a deluxe kabinokban és a 
junior lakosztályokban elhelyezett utasokat luxusbuszokkal szál-
lítják, a lakosztályok utasait személyautókkal, az elnöki lakosz-
tályban helyet foglalókat pedig limuzinnal minden helyszínen. Az 
utasok grátisz kapnak a kirándulásokhoz hűtőtartóban lévő italt, 
sapkát, cipővédőt. A szervezők minden apró részletre figyelnek, 
hiszen királyi kiszolgálás illeti mindazokat, akik a Maharadzsa 
Expressz vonatot választják.
Javasolt, hogy az utasok a vonattúra megkezdése előtt és után 
legalább egy napot töltsenek el az induló állomás és az érkező 
állomás városában.
A vonaton elvárt a laza elegancia, s a kirándulásokra lapos sarkú 
cipő ajánlott. Mivel olyan túrákat is szerveznek, ahol a vadon élő 
állatokat is megcsodálhatják a látogatók, így rikító színű ruhák vi-
selése nem ajánlott, inkább a természet színeit érdemes viselni. 
Vacsorához elvárt a formális öltözék, uraknak öltöny, hölgyeknek 
elegáns ruha. 
India hatalmas, s az időjárás gyakran változik.  Az országban 
három évszak van, nyár, monszun és tél. A leghidegebb napokat 
decembertől februárig jegyzik, a forróság márciustól júniusig tart, 
míg az esős évszak júniustól szeptemberig.
További információk: www.rirtl.com ■

The classical india Tour: This is a six-night itinerary that will follow the 
Delhi – Agra – Gwalior – Khajuraho – Bandavgarh – Varanasi – Gaya 
– Kolkatta route. The celesTial india Tour: This operates as the Clas-
sical India Tour in the reverse with minor changes. 
Tariff Plan: Deluxe Cabins: US $ 800. Junior Suite: US $ 900. Suite: 
US $ 1400. Presidential Carriage: US $ 2500. The tariff is on a per-
person per-day basis. There will be a supplement for Christmas and 
New Year departures. The tariffs include cost of travel, accommoda-
tion, all meals, all house wines/beers/spirits and all sightseeing includ-
ing entrance fees, guides, tour managers, and all entertainment. 
From super deluxe coaches for Deluxe Cabin and Junior Suite pas-
sengers, to limousines for the Presidential Suite passengers and cars 

for the Suite passengers each at 
every destination. All equipped with 
complimentary sightseeing kits like 
bottle coolers, pith hats and shoe 
uppers. After all, when it comes to 
providing comfort to royals, every 
little detail matters. That’s what the 
Maharajas’ Express has in waiting 
for you when you step off. 
It is highly recommended that you 
take a minimum of one pre and post 
night accommodation with your rail 
journey. 

We recommend smart casual clothing and suitable walking shoes 
for off-train excursions during the day. Comfortable attire in natural 
subdued colours (bright colours are not advised) which blend with the 
landscape is essential for all excursion to wildlife reserves. Formal 
wear is customary for dinner. The tradition and sheer elegance of the 
train provides an opportunity to dress for the occasion, recreating the 
magic and opulence of a royal era. Warm clothing is advisable on the 
winter departures.   
Due to its vast size, India has a varied climate and it is possible to 
travel at almost all times of year and find certain areas of the subcon-
tinent that are at their best. The country has a three season year - 
summer, monsoon and winter. The coolest weather lasts from around 
December to February. The hot weather, when it is dry is between 
March and June. Monsoon rains occur in most regions anywhere 
between June and September. 
Further information: www.rirtl.com ■

Maharajas’ Express

Az Indiát átszelő első szuperluxus vonat idén
januártól üzemel.

The first pan-India super-luxury train 
embarked January 2010.

Maharadzsa expressz
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