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Indiens mystik & vilda katter 
 

 
Foto; Swed-Asia Travels i Indien 

 
 
Denna Indienresa tar dig till det klassiska Indien men också till det fascinerande, magiska och 
ofattbara Indien. Vi tar dig till Rajasthan där folket med sina exotiska textilier, dräkter och 
vackra smycken ger färg åt själva landskapet, till kärlekens monument Taj Mahal, till Tigerns 
land och till det heligast av heliga i Indien; staden Varanasi vid floden Ganges… Du är med om 
oförglömliga upplevelser med tågresor, möten med pilgrimer & heliga män och bevittnar 
hinduernas rituella bad vid Ganges där doften av myrra och rökelser ger oss intryck som inte 
bleknar. 
 
Vi på Swed-Asia Travels vill visa dig såväl hindu, buddhistiska och muslimska heliga platser i 
detta mångkulturella land och avslutar resan med det miljömuseum i New Delhi som speglar 
Mahatma Gandhis liv och kamp. Vi tar dig med på unika möten och till platsen du aldrig 
glömmer... 
 
Välkommen med Swed-Asia Travels till Maharadjornas, Pilgrimernas & Tigerns INDIEN! 
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DAG 01:  ANKOMST TILL INDIRA GANDHI AIRPORT NEW DELHI 
På flygplatsen möter Swed-Asia Travels färdledare upp med bil/buss för transfer till hotell i New 
Delhi. Efter en behövlig vila gör vi en sightseeing i Old Delhi. 
Vi övernattar på ett bra mellanklasshotell i stadsdelen Karol Bagh och besöker på kvällen 
Swed-Asia Travels favoritrestaurang i kvarteret. 
Övernattning i Karol Bagh, New Delhi 
 
Delhi är Indiens huvudstad med ca 22 miljoner invånare och på platsen har det existerat en 

stad i över tre tusen år. Idag består Delhi av två tydligt separerade delar; Old Delhi som 

grundades under 1200-1300-talet av Tulag dynastin har orientaliska kvarter, smala gränder, 

basarer, tempel, moskéer och historiska monument. New Delhi byggdes under kolonialtiden 

sedan britterna beslutat att flytta huvudstaden hit från Calcutta som en modern stad, 

symetriskt ritad som en trädgårdsstad av de två brittiska arkitekterna Lutyens och Sir Herbert 

Baker år 1931. 
 
DAG 02:  DELHI – JAIPUR   
Efter frukost reser vi med bil/buss cirka fyra timmar till Jaipur, huvudstaden i delstaten 

Rajasthan, som uppfördes år 1727 under Maharadjan Sawai Jai Singhs regeringsperiod. 
Staden kallas ”den rosa staden” efter att den målades rosa när Prins Albert, drottning 
Victorias son, besökte staden 1883. Eftermiddagen ägnas åt besök på City Palace, idag ett 

museum men också bostad åt änkan efter den sista maharadjan av Jaipur, Bhawani Singh.  
Vi stannar även till vid ”Vindarnas Palats” en fem våningar hög byggnad i rosa sandsten med 
fönsternischer perforerade med titthål. Genom titthålen kunde tidigare hovets kvinnor titta ut 
på stadens evenemang utan att själva bli sedda. 
I Jaipur bor vi ”kungligt” på ett tidigare maharadja palats där påfåglar går fritt i den lilla 
trädgården, och där inget rum är det andra likt.  
Övernattning på Diggi Palace Hotel, 02 nätter 
 
DAG 03:    JAIPUR 
Efter frukost beger vi oss till Amer Fort 12 kilometer utanför staden. Från fortet beläget på en 

klippa ser vi den gamla försvarsmuren som klättrar på de kringliggande bergen. Inne i fortet 
finns världens bäst bevarade spegelkammare där skenet från ett enda stearinljus ger dig 
känslan av att vara inuti en diamants mitt. Färden upp till borggården gör vi i jeepar. (Vi tar 
avstånd från att rida på de utsmyckade turist-elefanterna, vilka stressas och ofta trängs).  
Efter vårt besök i fortet gör vi en unik avstickare till fots på ”kobrastigen” som leder till Kjells 
vänner i en by där garanterat inga andra västerlänningar än Swed-Asia Travels resenärer satt 
sin fot.. Passar det byns innevånare sitter vi ner en stund och bjuds på ökensång och urtida 
Rajasthan-musik medan byns barnaskara samlas omkring oss. 
Under eftermiddagen har vi möjlighet att besöka en matt-butik, juvelerare eller textilbazarer för 
den som vill… Jaipur är en ledande stad gällande traktens hantverk. 
Övernattning på Diggi Palace Hotel 
 
DAG 04.      JAIPUR – RANTHAMBHORE NATIONALPARK  
Idag styr vi ca 5 tim mot tigerreservatet Ranthambhore nationalpark. Sista biten går på bitvis 
dålig väg där dammig ökensand yr omkring oss.  
 

   
         ”Vindarnas palats”                               Amer Fort                        Besök i byn utmed ”kobrastigen” 



SWED-ASIA TRAVELS TEL: 0152 - 181 82 WEBB:   www.swedasia.se 
Storgatan 28 TEL: 08 - 345 786 EPOST: reslust@swedasia.com 
645 30 STRÄNGNÄS      

Nationalparken vi valt till denna resa anses som ett himmelrike för de vilda djuren och omfattar 
400 km2 yta med blandad lövskog, sjöar, bergssidor och öppna savanner. Parken har sitt namn 

efter Fortet Ranthambhore med anor från 1200-talet. 
Efter frukost på hotellet i Jaipur försöker vi komma iväg före morgonrusningen i trafiken, och vi 
gör vårt bästa för att hinna med en eftermiddagssafari vid vår ankomst till nationalparken. 
Parkens öppettider är reglerade och får inte överträdas. 
Övernattning hotel i Ranthambhore, 02 nätter 
 
TIGER (Panthera tigris); Ingen annan varelse i Indiens natur är mer mytomspunnen än den 
Bengaliska Tigern. Den vackra katten är en symbol för skönhet och styrka men också fruktad. 
Kring sekelskiftet fanns ca 40.000 tigrar i Indien, vid början av 70-talet hade dock antalet 

krympt till knappt 2.000 individer. Organisationen ”Projekt Tiger” har under många år fört en 
hård kamp mot den tjuvjakt som tidigare förekommit och nu är möjligheten stor att påträffa 
Tiger. Swed-Asia Travels stödjer aktivt organisationen TOFT (Tour Operators For Tigers) i sitt 
arbete för bevarandet av den indiska tigern i vilt & fritt tillstånd. (www.toftigers.org) 
 

 
Foto: K Borneland, Swed-Asia Travels i Ranthambhore nationalpark 2017 

 
DAG 05.    RANTHAMBHORE NATIONALPARK (TIGERSAFARI) 
Tidig väckning kl. 05.00 (endast kaffe/te & kaka serveras innan vi ger oss iväg) Klockan 10.00 
återkommer vi till hotellet för frukost, därefter egen avkoppling eller promenader i byn och 
lunch på hotellet. 
Nationalparken är stängd under de heta timmarna mitt på dagen (11.00–14.30). För att 
maximera våra möjligheter är vi klara 14.30 för nytt besök in i parken med sikte på att uppleva 
och fotografera något av parkens tigrar, leopard, läppbjörn, krokodiler, olika hjortdjur, apor och 
vackra fåglar. Under 2016 och 2017 har tre tigerhonor fått varsin kull (två ungar + tre ungar) 
vilka Swed-Asia Travels resenärer under 2017 haft glädjen att se vid flera tillfällen... 
Övernattning hotel i Ranthambhore  
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Foton: Swed-Asia Travels i Ranthambhore nationalpark 

 
DAG 06.   RANTHAMBHORE – AGRA 
Med tåg går färden idag till staden Agra för att i morgon bitti, i bästa morgonljus besöka den 

eviga kärlekens monument; Taj Mahal. 
Vi checkar in på hotell och besöker under eftermiddagen i Agra butiker där hantverkare i flera 
generationer arbetat med marmor och alabaster. 
Övernattning på Hotel i Agra 
 

 
 
DAG 07.     AGRA – natt-tåg 
Morgonbesök på Taj Mahal. Innan dagens heta timmar och före den stora turisttillströmningen 
besöker vi på morgonen den magnifika platsen som ”inte i förväg kan beskrivas”… Det tog 

22.000 arbetare 20 år att bygga detta magnifika gravpalats åt Mogulkejsaren Shah Jahan`s 

älsklingshustru Mumtaz Mahal som avled i barnsäng år 1631. I Taj Mahals krypta vilar nu 

kejsaren Shah Jahan för evigt vid sin älskade hustru sida och parets 13 barn. 
På eftermiddagen kliver vi på tåget som över natten tar oss till hinduernas absolut heligaste 
stad, och kanske den äldsta staden på jorden; Varanasi (Benares) vid den heliga floden Ganges. 
ÖVERNATTNING PÅ TÅG! 
 



SWED-ASIA TRAVELS TEL: 0152 - 181 82 WEBB:   www.swedasia.se 
Storgatan 28 TEL: 08 - 345 786 EPOST: reslust@swedasia.com 
645 30 STRÄNGNÄS      

DAG 08.   VARANASI 
Tidig morgon anländer vi med tåg till den heligaste staden i Indien – Varanasi. Staden har en 
mycket gammal historia. Redan på 700-talet beskrev en kinesisk resenär följande (omsatt från 

kinesiska till engelska): ”Banares is a city of burning and learning, cremation and 

illumination … Before birth you were nothing, after death you are going to become nothing, 

between the two nothings are you something”. 
 
Vi checkar in på vårt hotell och vi befinner oss på en märklig plats… Ingen stad i Indien har 

som Varanasi så många astrologer och heliga män. Stadens myllrande gränder är fyllda av 
pilgrimer, tiggare, kor, leprasjuka och tusentals hinduer som har ett enda mål; att få bada och 

utföra sina religiösa ritualer i den heligaste av alla floder Moder Ganges. 

Varanasi, (Stadens gamla namn bland hinduer är Banares) vilar på en flodbädd vid den heliga 
floden Ganges. Floden, regnet eller kyligt väder kan aldrig stoppa hinduer att komma till denna 

heliga stad för att rena sin själ i floden Ganges.  
 

Men vi börjar med att idag göra en halvdags utflykt från Varanasi till ”Hjortarnas Park” i Sarnath 
där Buddha höll sin första predikan och mötte sina första lärjungar efter att ha blivit ”upplyst”. 

En plats idag buddhister från hela världen vallfärdar till. Buddhas namn var Siddharta, son till 

fursten av Kapilvastu. Man vet att han föddes 563 f. Kr och att modern dog sju dagar efter 
sonens märkliga födelse. Uppvuxen med sin far och fostrad av sin moster växte Siddharta upp i 
skydd från att se sjukdom, åldrande och död då det förutspåtts att han skulle bli nyfiken på 
livets mening, lämna palatset, all rikedomen och sin familj för att blir ”en stor man för världen”.  
Här i Sarnath besöker vi ett mycket bra museum samt vandrar runt i den vackra och 
intressanta parken.  

Buddha föddes som hindu och dog som en hindu. Spridningen av Buddhas lära och insikter 
började spridas ca 200 år efter hans död. 
Övernattning Hotell Hindusthan International eller liknande 02 nätter i Varanasi 
 
DAG 09.   VARANASI (Benares) 
Vi vaknar kl 05.00 på morgonen och tar oss ner till floden Ganges för att uppleva hur det 

heliga Varanasi vaknar till liv. Vid ghatsen (trapporna ner till vattnet) möter vi pilgrimer och 
heliga män, doften av rökelser ligger tung, det ljuder av heliga hymner och klockor klingar 
oavbrutet. Med roddbåt lägger vi ut på floden för att på avstånd bevittna ett fullkomligt 

osannolikt skådespel när människor söker sig ner till Ganges vatten för heliga bad och ritualer. 
 

 
Foto; Swed-Asia Travels vid floden Ganges i Varanasi 

 
Här vid floden brinner öppna eldar med avlidna människokroppar (får inte fotograferas). 
Familjen bär den avlidnes kropp hit på träbår, inlindad i orange eller gult tygstycke (helig färg 
för hinduer). Ovanpå lägger man kransar av tagetes-blommor (orange). Båren med kroppen 
doppas i den heliga floden, i den flod som senare askan soppas ner... Livet och ceremonierna 
utmed floden fastnar garanterat på era näthinnor. Vi befinner oss på den plats som varje hindu 
en gång i livet önskar komma till och där de vill sluta sina dagar. 
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Under resten av dagen kopplar vi av eller gör några spontanbesök. För den som är intresserad 
håller stadens stora utbud av sidentillverkning hög kvalitet. 
Övernattning Hotell Hindusthan International eller liknande 
 
DAG 10:    VARANASI – DELHI 
På morgonen en har vi transfer till Varanasi flygplats för flyg till Delhi. Resten av dagen i Delhi 
anslås för egen tid, vila, promenader och kanske shopping. 
Övernattning Hotell i Karol Bagh, New Delhi, 02 nätter 
 
DAG 11:    DELHI  
Under förmiddagen gör vi ett besök till Mahatma Gandhi muséet i Delhi.  

Mahatma Gandhi (1869-1948) var indisk advokat, politiker, andlig ledare och förgrundsfigur i 
Indiens självständighetskamp. Gandhi förespråkade icke-våld och sanning i alla sammanhang, 
men att förespråka samförstånd med landets muslimer var det som ledde till att Gandhi 
mördades av en hindufanatiker strax efter Indiens självständighet från det Brittiska Imperiet. 
Resten av dagen för packning och förberedelser inför hemresa i morgon. 
Hotel i Karol Bagh, New Delhi 
 

   
 
DAG 12:  HEMRESA 
Tidig transfer till flygplatsen – Hemresa  
- slut på service -  
 
Vi kompletterar med pris liksom exakta datum under våren 2018 
Kontakta oss gärna med frågor eller intresseanmälan 
 
 INGÅR I RESANS ARRANGEMANG  
* Alla transfers till och från flygplatser och tågstationer 
* Transporter i egen bil/buss med A/C 
* Bränsle, vägskatter, delstatsavgifter, parkeringsavgifter 
* 10 övernattningar på hotell i dubbelrum med frukost 
* 01 övernattning på natt-tåg (där inte frukost ingår) 
* ½ dags sightseeing i Old Delhi 
* 03 Tigersafariutflykter i Ranthambhore nationalpark 
* Samtliga måltider ingår på hotellet i Ranthambhore (frukost, lunch middag)  
* Entré, tigerspårare, chaufför + nationalparksavgifter i Ranthambhore 
* Tågbiljett Sawai Madupur – Agra 2 klass A/C  
* Tågbiljett nattåg Agra - Varanasi ”2 class sleeper” 
* Bärare på järnvägsstationer 
* Inrikesflyg Varanasi - Delhi 
* Entréer till City Palace och Amer Fort i Jaipur 
* Entré till Taj Mahal + lokal guide 
* Utflykt till Sarnath, entré till museum 
* Båt med roddare på floden Ganges 
* Entré till Mahatma Gandhi museet i Delhi 
* Färdledare från Swed-Asia Travels  
* Informationsmöte hos Swed-Asia Travels före avresa 
 


